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A Injustiça 

 

 

A injustiça passeia pelas ruas com passos seguros. 

Os dominadores se estabelecem por dez mil anos. 

Só a força os garante. 

Tudo ficará como está. 

Nenhuma voz se levanta além da voz dos dominadores. 

No mercado da exploração se diz em voz alta: 

Agora acaba de começar: 

E entre os oprimidos muitos dizem: 

Não se realizará jamais o que queremos! 

O que ainda vive não diga: jamais! 

O seguro não é seguro. Como está não ficará. 

Quando os dominadores falarem 

falarão também os dominados. 

Quem se atreve a dizer: jamais? 

De quem depende a continuação desse domínio? 

De quem depende a sua destruição? 

Igualmente de nós. 

Os caídos que se levantem! 

Os que estão perdidos que lutem! 

Quem reconhece a situação como pode calar-se? 

Os vencidos de agora serão os vencedores de amanhã. 

E o “hoje” nascerá do “jamais”. 

  

Bertold Brecht 

 
 

 

 
 



 

 

  

RESUMO 

 

O presente relatório de pesquisa tem como finalidade analisar os nexos e determinações entre 

a autoalienação do trabalho e o trabalho docente do professor - pesquisador em pós-graduação 

stricto sensu, em específico na Universidade Federal de Sergipe. Valemo-nos do materialismo 

histórico – dialético como base explicativa, método de pesquisa e exposição. Nossas fontes 

empíricas foram os relatórios de gestão da Universidade Federal de Sergipe, dentre os anos de 

2004 a 2012; entrevistas com professores – pesquisadores vinculados ao corpo docente dos 

cursos de Mestrado e Doutorado do PPGED regularmente vinculados aos seus respectivos 

departamentos e os cadernos de indicadores CAPES da produção docente do PPGED entre os 

anos de 2004 e 2012. Levantamos a hipótese de que conforme o ordenamento legal proposto 

para as universidades públicas brasileiras nos últimos anos em nível de graduação e pós-

graduação, apontamos para um processo específico, resultante da autoalienação do trabalho, a 

saber, a alienação do trabalho docente do professor – pesquisador, manifestando-se por meio 

da precarização e intensificação de seu trabalho. Através da análise de nossas fontes empíricas 

e teóricas, apontamos que a expansão da UFS (aumento de 209% nas matrículas) não veio 

acompanhada de um proporcional crescimento no quadro docente (76%), o que resultou em um 

aumento da razão aluno x professor, bem como em uma redução (31,6%) no número de 

técnicos- administrativos por funções docentes em exercício. Ao analisar o conteúdo das 

entrevistas, reafirmamos nossas hipóteses de que a precarização e intensificação são expressões 

da alienação do trabalho docente, as quais também se expressam nas relações dos professores 

com as políticas e imposições do governo federal para as universidades. As longas jornadas de 

trabalho que ultrapassam os tempos e espaços institucionais, a precarização das condições de 

trabalho, além dos conflitos internos, mediados por relações de poder ou “status” caracterizam 

a especificidade da alienação do trabalho docente.  

 

Palavras-Chave:1.Universidade, 2.Políticas Públicas, 3.Trabalho Docente, 4.Pós-graduação, 

5.Alienação.  

 
 



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

 

This research report aims to analyze the connections and determinations between self-alienation 

of work and the teaching work of the teacher - researcher in post-graduate courses stricto sensu, 

in particular the Federal University of Sergipe. We have used the historical - dialectic 

materialism as an explanatory basis, the research method and exposure. Our empirical sources 

were the annual reports of the Federal University of Sergipe, from the years 2004 to 2012; 

interviews with teachers - researchers associated to the teaching body of the Master's and 

Doctorate PPGED, regularly tied to their respective departments and CAPES indicators books 

of teaching production PPGED between the years 2004 and 2012. We hypothesized that as the 

legal order proposed for the Brazilian public universities in recent years at the graduate level 

and post-graduate, we point to a specific process, resulting self-alienation of work, namely, the 

alienation of the teaching work of teacher - researcher, manifesting through casualization and 

intensification of their work. Through the analysis of our empirical and theoretical sources, 

pointed out that the expansion of the UFS (increase of 209% in enrollment) did not come 

accompanied by a proportional increase in the teaching staff (76%), which resulted in an 

increased ratio of teachers x student, as well as a reduction (31.6%) in the number of 

administrative staff by teaching functions in office. By analyzing the interviews, we reaffirm 

our hypothesis that casualization and intensification are expressions of alienation of teaching 

work, which also express themselves in teachers' relationships with the political and impositions 

the federal government to universities. The long working hours which exceed the time and 

institutional spaces, the precarious working conditions, in addition to internal conflicts, 

mediated by power relations or "status" characterize the specificity of the alienation of teaching 

work. 
 

Keywords: 1.University, 2.Public Politics, 3.Teaching work, 4.Post Graduate, 5.Alienation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

LISTA DE SIGLAS 

 

ALCA - Área de Livre Comércio entre as Américas; 

ANDES/SN – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior; 

ANDIFES - Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior;  

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação; 

BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações; 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento; 

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento; 

BM – Banco Mundial; 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 

CCBS - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde;  

CCET - Centro de Ciências Exatas e Tecnologia; 

CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas;  

CECH - Centro de Educação e Ciências Humanas;  

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e Caribe; 

CINTERFOR – Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação 

Profissional;  

CNE – Conselho Nacional de Educação; 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 

CONEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

CPA - Comissão Própria de Avaliação; 

CSN – Companhia Siderúrgica Nacional; 

CUT – Central Única dos Trabalhadores; 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; 

EAD – Educação a Distância;  

EAPES - Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior;  

EJA – Educação de Jovens e Adultos; 

ENADE – Exame Nacional de Desempenho do Estudante; 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio; 

FAI - Fundações de Apoio Institucional; 

FAPESE - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe;  

FIES – Programa de Financiamento Estudantil;  

FMI – Fundo Monetário Internacional; 



 

 

  

FUNDEB/FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização dos Profissionais do Magistério; 

FUNPRESP - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal;  

GERES - Grupo de Estudos para a Reformulação do Ensino Superior;  

GTRU - Grupo de Trabalho da Reforma Universitária; 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano; 

IED – Investimento Externo Direto;  

IES – Instituições de Ensino Superior; 

IFES – Instituições Federais de Ensino Superior; 

IFET - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 

ILAESE – Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos;   

INEP - Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; 

INPI - Instituto Nacional de Patentes Industriais; 

ISI – Institute of Scientific Information; 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 

IPES - Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais; 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

MARE - Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado; 

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia;  

MEC – Ministério da Educação; 

PPGED – Programa de Pós - Graduação em Educação;  

ONU – Organização das Nações Unidas; 

OIT – Organização Internacional do Trabalho; 

OMC – Organização Mundial de Comércio; 

ONG –Organização Não-Governamental;  

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação;  

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional; 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios; 

PNE – Plano Nacional de Educação; 

PNPG - Programa Nacional de Pós-Graduação; 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; 

PPP – Parcerias Público Privado; 

PROUNI – Programa Universidade para Todos;  



 

 

  

RAP – Razão Aluno/Professor; 

REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais; 

RGPS - Regime Geral da Previdência Social;  

RJU – Regime Jurídico Único; 

RPC - Regime de Previdência Complementar;  

RPPS - Regime Próprio da Previdência Social; 

SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica; 

SESU – Secretaria de Educação Superior; 

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; 

TCG – Taxa de Conclusão de Cursos de Graduação; 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação;  

UAB – Universidade Aberta do Brasil;  

UFAL – Universidade Federal de Alagoas; 

UFERSA - Universidade Federal Rural do Semiárido;  

UFF – Universidade Federal Fluminense; 

UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados; 

UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul;  

UFPA – Universidade Federal do Pará; 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba;  

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco;  

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia;  

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul;  

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro;  

UFS – Universidade Federal de Sergipe; 

UFT - Universidade Federal do Tocantins;  

UNB – Universidade de Brasília;  

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância; 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo; 

USAID - United States Agency for International Development; 

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

 



 

 

  

SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO...................................................................................................... 12 

2.O TRABALHO E SOCIABILIDADE: DIMENSÃO ONTOLÓGICA E 

HISTÓRICA.............................................................................................................. 

 

29 

2.1.NEXOS ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO.................................................. 48 

2.2.ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO: A DIALÉTICA ENTRE 

O PÚBLICO E O PRIVADO EM DEBATE.............................................................. 

 

58 

3.NEOLIBERALISMO E ENSINO SUPERIOR: A UNIVERSIDADE 

PÚBLICA BRASILEIRA EM (DES)CONSTRUÇÃO........................................ 

 

74 

3.1.GOVERNO PT: O PROCESSO DE SUPERLOTAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE.................................................................................................................. 

 

 

89 

3.2.A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL: INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE E O “PRODUTIVISMO” ACADÊMICO............................................... 

 

103 

4.A PRECARIZAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS): O CASO DA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO.......................................... 

 

 

109 

4.1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE EM NÚMEROS........................... 109 

4.2.OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO TRABALHO DOCENTE DO 

PROFESSOR-PESQUISADOR NO PPGED/UFS.................................................... 

 

118 

4.2.1.Trabalho docente (professor-pesquisador) ........................................................ 119 

4.2.2.Condições de trabalho........................................................................................ 137 

4.2.3.Carreira docente................................................................................................. 144 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 

 

152 

REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 

APÊNDICES............................................................................................................... 

157 

167 



12 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se constituiu a partir da necessidade de investigarmos o trabalho de 

professores vinculados a cursos de pós-graduação stricto-sensu nas IFES do Brasil. Essa 

proposta de pesquisa surgiu ainda em nosso trabalho de conclusão de curso, concluído em 2011, 

no qual investigamos os nexos e as relações do processo de intensificação do trabalho docente 

em pós-graduação na UFS e o tempo livre/tempo de lazer.  

Apontamos como principais resultados nesse estudo: 1) o modelo estrutural dos cursos 

de pós-graduação stricto sensu, mediado pela CAPES, e as demais políticas públicas para o 

ensino superior provocam um processo de intensificação e precarização do trabalho docente; 2) 

as demandas transcendem os espaços formais de trabalho, ocupando também os tempos e 

espaços de convívio familiar e de desenvolvimento de atividade de caráter lúdico; 3) a 

intensificação do trabalho leva os professores à exaustão de modo que implica em uma série de 

prejuízos, sobretudo no que se refere à saúde do professor; 4) o esvaziamento da produção do 

conhecimento com objetivo de cumprir os requisitos legais. 

Os resultados supracitados nos motivaram a avançar nos estudos concernentes ao 

trabalho docente em pós-graduação. Para a consecução de tal propósito, buscamos estabelecer 

os nexos e determinações entre a autoalienação do trabalho e o trabalho do professor - 

pesquisador na pós-graduação stricto sensu no caso específico do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe.  

Nessa perspectiva, ressaltamos a categoria autoalienação visto que, segundo Mészáros 

(2006, p.20), um dos aspectos principais do conceito de alienação de Marx é que o homem está 

alienado de si mesmo, ou seja, está alienado de sua própria atividade como uma atividade alheia 

que não lhe oferece satisfação em si e por si mesma, mas apenas pelo ato de vendê-la a outras 

pessoas. Tal característica é chamada de “autoestranhamento” ou “autoalienação”. “O trabalho 

não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como mercadoria, e 

isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral” (MARX, 2010, p.80). Para tanto, 

buscamos analisar de que maneira a autoalienação do trabalho, por meio de múltiplas 

determinações, se expressa no trabalho docente do professor-pesquisador.  

Nesse contexto, nosso objeto de pesquisa se insere na problemática da crise estrutural 

do capital, ou seja, na reestruturação produtiva capitalista iniciada na década de 70 do século 

passado, cujo fito, mediado pela lógica do mercado, era incrementar um conjunto de reformas 

visando a uma nova configuração societária aderente aos interesses e às necessidades do capital. 
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 Nessa conjuntura, localiza-se o Neoliberalismo (ou a chamada acumulação flexível) 

que, segundo Alves (2011, p.13), constitui uma nova iniciativa na expansão da produção de 

mercadorias e na busca de vantagem na concorrência internacional que se intensificou em 

meados da década de 1960, a partir de uma nova base tecnológica, organizacional e 

sociometabólica no que se refere à exploração da força de trabalho. 

O desenvolvimento científico com objetivo de aplicação à produção, um dos processos 

marcantes do século XX, traz a necessidade de reaproximar de forma mais orgânica o trabalho 

e a educação tanto no sentido técnico, instrumentalizando os trabalhadores a agir sobre uma 

nova base técnica, como também nos sentidos ideológico e político, fazendo-os adotarem como 

suas as metas de reprodução do capital.  

Nesse sentido, a educação é, sem dúvida, um dos campos estratégicos para a legitimação 

do projeto burguês de sociedade. Nessa nova conjuntura, as políticas de reforma do Estado, que 

se fundamentam nos órgãos multilaterais como o Banco Mundial (BM), Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e Fundo Monetário Internacional (FMI), agiram numa perspectiva 

de disseminação dos novos valores, visando formar o novo trabalhador para as demandas do 

mercado reestruturado. Nas Universidades, as políticas públicas dos governos de Fernando 

Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso e, mais recentemente, dos governos de Luiz 

Inácio “Lula” da Silva e Dilma Roussef implantaram critérios empresariais de eficiência, 

competitividade e produtividade, sobretudo no quesito avaliação institucional. 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

(Decreto 6096/07, O REUNI), política implementada no governo Luiz Inácio “Lula” da Silva 

numa perspectiva de democratização do ensino superior, ampliou significativamente o número 

de oferta de vagas nas universidades, contudo sem a devida compensação de estrutura e de 

recursos humanos (sobretudo corpo docente e técnico administrativo).  

No que se refere à pós-graduação, o governo propõe, por meio do Ministério da Ciência 

e Tecnologia (MCT) via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), ações no sentido de voltar as pesquisas para as demandas do mercado. Como exemplo 

disso, temos o programa do governo federal Ciência Sem Fronteiras que exclui boa parte dos 

cursos da área de humanas. Nesse contexto, a própria LDB (9394/96) legitimou juridicamente 

a pós-graduação no Brasil, pois impõe a contratação de um terço de doutores ou mestres em 

regime de dedicação integral para realizar pesquisa. A Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundada em 1950, tem sua função reguladora 

potencializada a partir de novos requisitos avaliativos que vão repercutir na avaliação trienal do 

professor–pesquisador.  
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Essas políticas públicas para o Ensino Superior revelam o claro projeto de privatização 

e precarização das Universidades Públicas. Os dados verídicos demonstram a situação caótica 

das IES no Brasil: Do corte de R$ 50 bilhões do orçamento público aprovado no início do 

governo Dilma Roussef em 2012, cerca de R$ 3 bilhões concernem ao orçamento para a 

educação.  

No Brasil, campos como Educação e Saúde têm sido os principais alvos dos cortes de 

verbas e, consequentemente, da onda de privatizações. Segundo o Censo de 2010, 14,4% dos 

jovens entre 18 e 24 anos estão na universidade. Segundo dados do IPEA (2010), as maiores 

desigualdades encontradas nessa faixa etária se referem às regiões e à localidade de seus 

domicílios. Na região Sul, cerca de 19,2% da população frequentavam o ensino superior em 

2009 contra 9,2% no Nordeste. Na zona urbana metropolitana, cerca de 18,2% frequentavam o 

ensino superior contra 4,3% da zona rural. Na década de 60, 80% das vagas para o ensino 

superior eram provenientes das universidades públicas e apenas 20% das privadas. Da década 

de 90 até os dias atuais, esses números se inverteram, sendo 88,3% das vagas provenientes das 

universidades privadas e só 11,7% das públicas.  

Segundo dados do ILAESE (2011), entre os anos de 1994 e 2009, o ensino privado 

cresceu 227% com um aumento no número de matrículas de 356% enquanto as instituições 

públicas cresceram apenas 12% com acréscimo de 121% no número de vagas, demonstrando 

que a onda de privatizações atravessou governos, tanto Fernando Henrique Cardoso quanto 

Lula. Esse fato possibilita analisar as políticas de financiamento internacional no país, tendo 

em vista que uma das recomendações do Banco Mundial é a diversificação das ofertas de vagas 

para ensino superior no sentido de estimular a concorrência entre os empresários da educação. 

Assim, o PROUNI, que surge como bandeira de popularização do ensino superior, 

propõe a ocupação das vagas ociosas nas universidades particulares em troca de isenção de 

impostos. A proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE)1 segue à risca as diretrizes 

dos organismos internacionais (BM, BID, ONU, FMI) com a manutenção de investimentos 

pífios do PIB para a educação.  

                                                           
1Segundo o ILAESE (2011), o PNE 2011/2020 não condiz com os interesses dos trabalhadores, pois rebaixa os 

10% do PIB para a educação, pauta histórica dos movimentos sociais, propondo um aumento gradual de 7% do 

PIB para educação até 2020, valor que já deveria ter sido alcançado na década passada.Conforme previsão para o 

Orçamento Geral da União aprovado para 2014, apenas 3,44% do PIB está sendo revertido para a educação. Após 

três anos de debate, foi aprovado o novo PNE (2014), contudo sem qualquer avanço com relação ao plano anterior, 

pois propõe um aumento gradual de investimentos para 10% do PIB até 2024, contemplando também as parcerias 

público-privado, sobretudo por meio do FIES e do PROUNI.   
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Um dos principais alvos das medidas da reestruturação produtiva nas universidades têm 

sido os professores que tem seu trabalho cada vez mais precarizado e intensificado. Segundo o 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES–SN, 2007), 

historicamente, a relação numérica era de 10 alunos para cada professor contratado pois o 

mesmo tem atribuições com o tripé de ensino, pesquisa e extensão. A meta estabelecida pelo 

REUNI era de 18 alunos para cada professor. Todavia, por conta do déficit de professores 

existente na maioria das universidades públicas, a sobrecarga imposta aos docentes é cada vez 

maior. 

Conforme o ANDES – SN (2013), dados apresentados por uma comissão instituída pelo 

Ministério da Educação para analisar a expansão das universidades entre 2003 e 2012, aponta 

que enquanto a oferta de vagas nas universidades federais cresceu 111%, a quantidade de 

docentes cresceu apenas 44%. Ainda conforme dados dessa pesquisa, no mesmo período, o 

número de professores efetivos cresceu de 40.523 para 67.635 enquanto o número de matrículas 

em cursos de graduação e pós-graduação passou de 579.719 para 941.900. No que se refere à 

contratação de técnicos-administrativos, a desproporção é ainda maior, aumentando apenas 

16%, passando de 85.343 para 93.364.   

Além do aumento considerável no número de alunos por professor, o REUNI também 

tinha como meta a ampliação da taxa de conclusão nos cursos de graduação para 90% em média. 

Esse fato é incompatível com a média de 18 alunos para cada professor (número que triplica 

pelo fato de os alunos cursarem várias disciplinas simultaneamente), pois exigiria um 

atendimento mais individualizado. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de aprovação do REUNI, a taxa de conclusão 

média era de 60%, já consideravelmente maior do que nos países desenvolvidos como Estados 

Unidos, França e Suécia.  

Outra grande mudança da última década, no que se refere ao ensino superior que 

também se alinha à cartilha dos organismos internacionais, foi o crescimento do ensino a 

distância. Conforme dados publicados no último censo do ensino superior de 2011(BRASIL, 

2013), em 2002, havia um total de 40.714 matrículas a distância no país tanto na rede pública 

como na privada. Em 2011, o número de matrículas totais (público e privado) já chegava a 

992.927, um crescimento de 2.338%.  

A criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi a principal forma de expansão 

do ensino superior que garantiu a ampliação do número de vagas com pouco gasto para o 
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governo. O novo PNE em discussão propõe a expansão do ensino a distância para as pós-

graduações em cursos de mestrado e doutorado2.  

As políticas públicas aliadas à abertura das universidades aos investimentos privados 

proporcionaram também um rápido crescimento do número de cursos de pós-graduação em 

todo o Brasil. Segundo dados do ANDES-SN (2011), em 1965 existiam 27 cursos de mestrado 

e 11 de doutorado em todo o Brasil. Em 2010, já eram 2.594 cursos de mestrado, 1.516 cursos 

de doutorado e 284 cursos de mestrado profissionalizante. Nos últimos 14 anos, houve um 

crescimento de 139.5% para cursos de mestrado e de 180,2% para cursos de doutorado.  

Com o encerramento do REUNI em 2012, o governo federal já aprovou no Congresso 

Nacional a Lei Nº 12.677 de 25 de julho de 2012 a qual criou 19.569 cargos de professor de 

terceiro grau, 24.306 cargos efetivos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico, e 

27.714 cargos de técnicos – administrativos. Contudo, segundo o ANDES – SN (2013 a), essa 

lei não garante que essas vagas sejam destinadas a suprir o déficit nas universidades, centros, 

institutos federais e colégios de aplicação que passaram por expansões nos últimos anos, pois 

também há a possibilidade de uso dessas vagas na criação de novas instituições.   

Nessa perspectiva de sucateamento das universidades públicas e ampliação da 

privatização do ensino superior, surgem também consequências no que se refere às condições 

de trabalho dos professores as quais, na lógica atual de universidade e de educação num 

contexto geral, localizam o trabalho educativo no centro de grandes contradições. Por trabalho 

educativo3, entendemos: 

 

[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens. Assim o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação 

dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 

espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo (SAVIANI, 2008 b, p.13).  

                                                           
2 Meta 14.4) “Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando metodologias, recursos e 

tecnologias de educação a distância, inclusive por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB” 

(BRASIL,2010 c). 
3 Tratamos do trabalho educativo enquanto uma elemento resultante da complexificação da categoria trabalho no 

decorrer da história. Partimos do pressuposto de que o “[...] trabalho, como criador de valores – de – uso, como 

trabalho útil, é indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade -, é a 

necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza e, portanto, de manter 

a vida humana” (MARX, 2012, p.64-65). O homem em sua atividade produtiva só pode atuar como a própria 

natureza, ou seja, mudando as formas da matéria (tanto o trabalho humano como os fenômenos referentes as leis 

da física não são responsáveis por criações novas, mas apenas a transformação da matéria, por meio de associação 

ou dissociação). No caso do trabalho educativo, um trabalho de natureza distinta do trabalho material (pois não 

promove de maneira direta uma transformação material), o objeto de transformação é a consciência humana. 

Trataremos essa relação de maneira mais detalhada em nosso primeiro capítulo teórico.  
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O trabalho educativo, por sua natureza, não pode ser separado de seu produtor, pois seu 

produto não existe de maneira independente de seus trabalhadores como mercadorias 

autônomas. Entretanto, esse fato não evita que essa atividade possa ser explorada de maneira 

capitalista, sobretudo como um serviço muito lucrativo. O conceito de trabalhador produtivo4 

não se aplica necessariamente à relação de produção direta de mercadorias, mas vai além da 

esfera da produção material de forma que se incluem também nesse grupo os professores:  

 

Uma cantora que canta como um pássaro é um trabalhador improdutivo. Na 

medida em que vende o seu canto é uma assalariada ou comerciante. Porém, 

a mesma cantora contratada por um empresário (entrepeneur. Fr.) que a põe a 

cantar para ganhar dinheiro, é uma trabalhadora produtiva, pois produz 

diretamente capital. Um mestre-escola que ensina outras pessoas não é um 

trabalhador produtivo. Porém, um mestre-escola que é contratado com outros 

para valorizar, mediante o seu trabalho, o dinheiro do empresário da 

instituição que trafica com o conhecimento (Knowledge mongering 

institution. Ing.) é um trabalhador produtivo. (MARX, 2004, p.115)  

 

No que se refere ao trabalho educativo em uma instituição pública, essa atividade 

configura-se, de maneira imediata, como um trabalho improdutivo. Contudo, de maneira 

mediata, segundo Frigotto (2010 a, p.27), na conjuntura recente do capitalismo, em seu caráter 

monopolista, é fundamental a inter-relação entre o trabalho produtivo e o improdutivo, sendo o 

segundo a condição de eficácia do primeiro, relacionando-se por meio de diferentes mediações. 

Uma dessas mediações, que busca alinhar o trabalho improdutivo ao produtivo, a 

chamada Teoria do Capital Humano5, ainda segue como principal enquadramento teórico das 

políticas educacionais: 

Ao lado de uma política econômica que velozmente se associa ao capital 

internacional, cujo escopo é a exacerbação da concentração da renda e da 

                                                           
4 Segundo Marx (2004, p.108), o trabalhador produtivo é aquele possuidor de capacidade de trabalho que produza 

diretamente mais-valia, ou seja, é o trabalho consumido diretamente no processo de produção com vista à 

valorização do capital. Existem uma infinidade de funções da capacidade de trabalho incluídas no conceito 

imediato de trabalho produtivo e que, independentemente de sua natureza, são explorados de maneira direta pelo 

capital e subordinado em geral ao seu processo de valorização e de produção. Todo trabalhador produtivo é um 

trabalhador assalariado, contudo, nem todo assalariado é um trabalhador produtivo. Quando o trabalho é 

consumido pelo seu valor-de-uso, como um serviço, “[...] não para colocar como fator vivo no lugar do valor do 

capital variável e o incorporar no processo capitalista de produção, o trabalho não é produtivo e o trabalhador 

assalariado não é trabalhador produtivo” (MARX, 2004, p.111). O trabalho educativo, por sua vez, apesar de um 

serviço, também pode ser explorado para a expansão do valor. Trataremos mais sobre essa questão nos capítulos 

seguintes.     
5 A Teoria do Capital Humano, parte da ideia - chave de que um acréscimo marginal de instrução, treinamento e 

educação, correspondem a um acréscimo da capacidade de produção, ou seja, “[...] a ideia do capital humano é 

uma ‘quantidade’ ou um grau de educação e de qualificação, tomado como indicativo de um determinado volume 

de conhecimentos, habilidades, e atitudes adquiridas, que funcionam como potencializadoras da capacidade de 

trabalho e de produção” (FRIGOTTO, 2010 b, p. 44)    
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centralização do capital, toma-se a “democratização” do acesso à escola – 

particularmente à universidade – como sendo o instrumento básico de 

mobilidade, equalização e “justiça” social. Produz-se, então, a crença de que 

o progresso técnico não só gera novos empregos, mas exige uma qualificação 

cada vez mais apurada. De outra parte, enfatiza-se a crença de que a aquisição 

de capital humano, via escolarização e acesso aos graus mais elevados de 

ensino, se constitui em garantia de ascensão a um trabalho qualificado e, 

consequentemente, a níveis de renda cada vez mais elevados (FRIGOTTO, 

2010 a, p.38).  

 

A lógica de desenvolvimento presente na teoria do capital humano impulsionou as 

principais políticas públicas inseridas nas IES e, em específico nos cursos de pós-graduação. 

Em áreas diretamente relacionadas com o setor produtivo, como as tecnológicas e engenharias, 

bem como até mesmo as humanas, há elementos de natureza mercadológica (não compatíveis 

com esta), tais como a competição pela busca de recursos para pesquisa e prazos cada vez 

menores. 

Os elementos supramencionados inserem o cotidiano do professor-pesquisador, 

conforme apontam Sguissardi e Silva Jr. (2009, p.47), numa espécie de sociabilidade produtiva. 

O conhecimento científico, como um dos produtos do trabalho do professor-pesquisador, passa 

também a ser mediado pela lógica de produção de mercadorias:  

 

Ontologicamente prisioneira do solo material estruturado pelo capital, a 

ciência não poderia tornar-se a sua principal força produtiva. Ela interage com 

o trabalho, na necessidade preponderante de participar do processo de 

valorização do capital. Não se sobrepõe ao valor, mas é parte intrínseca de seu 

mecanismo. Essa interpenetração entre atividades laborativas e ciência associa 

e articula a potência constituinte do trabalho vivo à potência constitutiva do 

conhecimento tecno–científico na produção de valores (materiais ou 

imateriais). O saber científico e o saber laborativo mesclam-se mais 

diretamente no mundo produtivo contemporâneo sem que o primeiro “faça 

cair por terra” o segundo. (ANTUNES,2009, p.123) 

 

No atual contexto acadêmico, sob hegemonia do pragmatismo tecnológico – científico, 

verifica-se uma tendência de submissão de pesquisas ao mercado e ao sistema produtivo. 

Segundo Silva e Silva Junior (2010), a articulação entre ciência e tecnologia, juntamente com 

a subsunção do saber ao capital, efetivada por meio da alocação do fundo público para sua 

expansão, predomina em praticamente todas as áreas e instituições de ensino superior. 

 Nesse sentido, as políticas educacionais no Brasil se alinham às políticas econômicas a 

partir de uma lógica empresarial de aumento da eficiência e redução de custos. Segundo 

Sguissardi e Silva Jr. (2009, p.18), o cotidiano do professor na atual lógica de universidade tanto 

pode ser um lócus de formação de um sujeito humano e culto como pode ser um espaço de sua 
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alienação, no qual o mesmo é engolido por suas demandas, haja vista o cenário de imediatismo, 

utilidade, superficialidade e irracionalidade crítica. Constatou-se nos últimos anos que, com a 

valorização da pesquisa aplicada, os professores vinculados a cursos de pós-graduação estão 

sendo cada vez mais cobrados com prazos cada vez menores e com mais atribuições, o que traz 

mudanças significativas em sua prática universitária, calcada no produtivismo acadêmico.  

Conforme estudo desenvolvido por Sguissardi e Silva Jr (2009) em sete IFES da região 

sudeste, no período de 1995-2004, nas quais investigaram, entre outros fatores, como as 

políticas de reforma do Estado revelam-se na prática universitária dos professores das federais, 

existe uma série de dados alarmantes sobre a condição do trabalho docente. Segundo os dados 

da pesquisa, de 1995 a 2004, houve um rápido crescimento no número de universidades, tanto 

em nível nacional como em nível regional. Esse crescimento se deve à aprovação da LDB 

9.394/96, tendo em vista que as taxas de crescimento anual passaram de 3% a 4% ou de quase 

estagnação para taxas de até 18% em nível nacional e 13% em nível regional.  

No que se refere ao número de cursos, houve também um aumento relevante (198% no 

país e 182% na região). Mas houve uma redução da porcentagem regional com relação à 

proporção nacional. Com relação às matrículas, houve um aumento de 136,6% nacionalmente 

e 111,1% regionalmente (equivalente a 49,4% das matrículas nacionais). Percebe-se que as 

taxas de expansão do Ensino Superior ocorrem mais pela ampliação de vagas do que pela 

criação de novas IES (Instituição de Ensino Superior). 

Apesar do rápido crescimento no número de vagas, a pesquisa também mostra que esse 

aumento não veio acompanhado de proporcionais investimentos em corpo docente e técnico-

administrativo. Para o aumento de 111,1% de matrículas e de 182% de cursos na região sudeste6 

no período demarcado, houve um aumento de 87% do corpo docente, significativamente menor 

do que a demanda. Sendo que, no setor público, para 17,6% de crescimento das funções 

docentes, houve um crescimento de 50,1% nas matrículas.  

Com relação ao corpo técnico-administrativo, a pesquisa apresentou índices de 

crescimento de apenas 19,5% no país e 14,1% na região sudeste. O insuficiente aumento no 

número de servidores e no de corpo docente nas universidades públicas do sudeste frente ao 

número de matrículas, para além da relação professor-aluno, atribui ao professor atividades que 

antes eram de responsabilidade dos servidores, intensificando e precarizando cada vez mais seu 

trabalho. 

Segundo o ANDES – SN (2011), já é possível visualizar algumas consequências da 

                                                           
6Tanto no setor público quanto no privado. 
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rápida expansão sem as devidas condições objetivas nas universidades no Brasil, sobretudo no 

que se refere à saúde dos docentes. Conforme estudo desenvolvido pela professora Izabel 

Cristina Borsoi, do departamento de Ciências Sociais da UFES, que pesquisa a precarização do 

trabalho e suas implicações no modo de vida dos docentes da instituição, os professores se 

sentem improdutivos, mesmo que produzam muito.  

Ainda segundo dados dessa pesquisa, 81,3% dos docentes entrevistados procuraram 

atendimento médico nos últimos 2 anos, sendo 36% por problemas psicoemocionais, como 

ansiedade e depressão. Outros 14% queixavam-se de enxaqueca, cistite, crise gástrica e 12,8% 

possuíam afecções osteomusculares como LER\DORT, lombalgias, cervicalgias, hérnias de 

disco em diferentes regiões da coluna.  

Apesar de os dados apontarem para a precarização do trabalho docente nas IES e 

necessidade de resistência coletiva dos professores para com esses problemas, a lógica do 

produtivismo acadêmico disseminada pela CAPES, por vezes, já está tão enraizada no campo 

educacional que é comum tais profissionais incorporarem com naturalidade a falta de tempo 

para o lazer, família ou simplesmente recomposição das energias para retornar ao trabalho. 

Outro fator preocupante é que esse processo beira muitas vezes a inconsciência de seu estado 

de exploração com adesão passiva e acrítica, tendo em vista a forma como os professores 

encaram o processo de produção acadêmico-científica, renunciando até aos seus direitos 

trabalhistas como férias e a própria organização sindical em ações de greve: 

 

O trabalho imaterial, de maneira geral, tem um limite pouco perceptível para 

o trabalhador e isto é especialmente verificado em se tratando de trabalho 

imaterial superqualificado do professor-pesquisador, que nos dá prazer, mas 

cuja fronteira com o sofrimento e/ou estresse é demasiado tênue. Tende-se a 

internalizar, a naturalizar a prática do produtivismo, reproduzindo-se a 

ideologia do mercado. Frente ao enfraquecimento dos sindicatos e das 

associações científicas, em nossa defesa, não temos discernimento sobre até 

que ponto nosso trabalho contribui para nossa formação humana e esquecemos 

que, quando avançamos para além deste ponto, nossas atividades se voltam 

contra nós. Nossa falta de consciência e ausência de coletivos a que possamos 

ter um sentimento de pertença, e que tenham condições de nos defender deste 

mal invisível, fazem com que nós mesmos nos levemos ao máximo de nossos 

esforços humanos (SILVA JR, SGUISSARDI e SILVA, 2010, p.129).  

 

Diante do que foi exposto, lançamos o nosso problema de estudo, a saber: Quais são os 

nexos e determinações entre a autoalienação do trabalho e o trabalho docente do professor - 

pesquisador na pós-graduação stricto sensu nas IFES do Brasil em específico no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe? 
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A partir disso, estabelecemos nossa hipótese: Diante do que foi exposto no que se refere 

ao ordenamento legal proposto para as universidades públicas brasileiras nos últimos anos em 

nível de graduação e pós-graduação, apontamos para um o processo específico resultante da 

autoalienação do trabalho, a saber, a alienação do trabalho docente do professor – 

pesquisador, manifestando-se por meio da precarização e intensificação de seu trabalho. 

 Na pós – graduação, os produtos do trabalho do professor – pesquisador terão como 

fim os requisitos avaliativos da CAPES.  As metas finais tornam-se elementos centrais de seu 

trabalho, as quais por sua vez negam-no, pois o tempo da produção pedagógico-científica está 

inserido na lógica empresarial, mercadológica, levando o professor ao esgotamento físico e 

intelectual bem como à ruptura do sentido e significado de seu trabalho como uma 

consequência última.  

Dessa forma, pressupõe-se que o trabalho, categoria fundante do ser social no 

transcorrer da história da humanidade, mediado pela luta de classes, tem sua organização 

complexificada. A inserção de elementos alienados e alienantes no trabalho, como a 

propriedade privada e a divisão social do trabalho, faz com que as necessidades humanas 

também sejam atendidas de maneira alienada, negando sua condição de ser social por meio de 

uma individualidade isolada (cisão entre indivíduo e sociedade). Sob essa condição, os produtos 

gerados a partir do trabalho humano, os quais transcendem a própria ação direta de 

transformação da realidade material, gerados pela capacidade humana de abstração, como a 

educação, a arte, as ciências, também adquirem no capitalismo um caráter alienado e 

fetichizado7.  

A consolidação do Estado Burguês possibilita a utilização de uma série de atividades e 

espaços com objetivo de disseminação da ideologia burguesa. A educação, nesse sentido, ganha 

destaque e o desenvolvimento do capitalismo moderno proporciona uma maior aproximação 

entre a educação e o trabalho produtivo, sobretudo na segunda metade do século XX, por meio 

de políticas públicas alinhadas a grandes organismos econômicos. 

 O trabalho educativo e o processo de criação de conhecimento ganham forte caráter 

mercantilizado como serviços extremamente lucrativos, na medida em que se inserem em 

processos produtivos e criam as bases técnicas e ideológicas para a manutenção da realidade 

                                                           
7 O termo fetichizado refere-se ao fetichismo da mercadoria, que se trata, segundo Marx (2012, p.94) de uma 

condição misteriosa adquirida pela mercadoria, por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos 

homens, se apresentando como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos dos trabalho, 

pois oculta as relações sociais mediadas pelos trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, refletindo 

como uma relação social existente, contudo à margem dos trabalhadores, como uma relação entre os produtos de 

seu próprio trabalho.     
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vigente. No momento em que essa atividade educativa passa a ser mediada por elementos 

externos ao processo de produção nos indivíduos singulares, o trabalho educativo passa a ser 

alienado.  

Mediante nosso problema e hipótese levantada, explicitamos nossos objetivos: o nosso 

objetivo geral é analisar os nexos e determinações entre autoalienação do trabalho e o trabalho 

docente do professor - pesquisador na pós-graduação stricto sensu das IFES do Brasil. 

Pretendemos alcançar tal propósito por meio dos seguintes objetivos específicos: 

1)Analisar os nexos e relações entre trabalho e trabalho educativo na sociabilidade capitalista 

para estabelecer os vínculos ontológico e histórico entre essas duas atividades humanas, bem 

como seu rebatimento na formação humana em geral e no singular; 2) Examinar os nexos e 

determinações entre o projeto histórico e o projeto de universidade dos organismos da classe 

burguesa a fim de explicitar as determinações políticas e econômicas presentes no ensino 

superior no Brasil; 3) Investigar a intensificação e precarização do trabalho docente no ensino 

superior no Brasil, demonstrando o rebatimento desses fenômenos como expressão resultante 

das determinações políticas e econômicas nas IFES; 4) Investigar a intensificação e 

precarização do trabalho docente na Universidade Federal de Sergipe, especificamente no 

PPGED, com a finalidade de expor como as determinações mais gerais fazem a mediação nas 

mais singulares a partir das particulares.  

Diante disso, valemo-nos do materialismo histórico – dialético como base explicativa, 

método de pesquisa e exposição, pois nos permite partir do todo sincrético e difuso e ir ao todo 

organizado no pensamento, o real concreto, por meio da capacidade humana de abstração: 

 

O ponto de partida do exame deve ser formalmente idêntico ao resultado. Este 

ponto de partida deve manter a idealidade durante todo o curso do raciocínio 

visto que ele constitui a única garantia de que o pensamento não se perderá no 

seu caminho. Mas o sentido do exame está no fato de que no seu movimento 

em espiral ele chega a um resultado que não era conhecido no ponto de partida 

e que, portanto, dada a identidade formal do ponto de partida e do resultado, 

o pensamento, ao concluir o seu movimento, chega a alvo diverso – pelo seu 

conteúdo – daquilo que ele tinha partido [...]O progresso da abstratividade à 

concreticidade é por conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e 

do todo para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o 

fenômeno;da totalidade para contradição e da contradição para a totalidade; 

do objeto para sujeito e do sujeito para o objeto (KOSIK, 1976, p.36 - 37). 

 

Esta postura científica nos possibilita conhecer, a partir de uma visão da totalidade, 

carregada de determinações históricas específicas, a prática social como critério da verdade do 

conhecimento tendo em vista que o que se pretende inquirir são as múltiplas determinações 
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presentes na prática docente do professor–pesquisador, aqui entendida como prática social. 

Dessa forma, buscou-se entender a prática docente em pós-graduação e suas determinações 

históricas mediante o nível alcançado pelas relações sociais do trabalho e o nível de 

desenvolvimento dos meios de produção.  

Para isso, é necessário traçar um caminho que nos permita observar o fenômeno/objeto 

em toda a sua trama social de modo que nos possibilite ultrapassar o imediato e aparente em 

direção à sua essência, revelando suas representações objetivas e subjetivas, determinações, 

contradições e suas leis fundamentais. Esse processo deve ser mediado por categorias que são: 

 [...]formas do reflexo da realidade, que se formaram no decorrer do processo 

da atividade prática e do desenvolvimento a partir dela, do conhecimento. Seu 

conteúdo é determinado não pela consciência, mas pela atividade objetiva, e 

se manifesta como um reflexo das características das formas universais do ser. 

Ele não é subjetivo, nem é introduzido no mundo dos fenômenos pelo sujeito, 

que o tira da realidade objetiva e o expressa sob uma forma ideal 

(CHEPTULIN, 1982, p.10).  

  

Dessa forma, o método de investigação no materialismo histórico-dialético visa 

compreender a realidade em suas mínimas partes, por meio da mediação do abstrato com 

objetivo de elevar o concreto difuso a concreto organizado no pensamento:  

 

A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão 

íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode 

descrever, adequadamente, o movimento real (MARX, 2012, p.28).  

 

Nosso campo empírico foi a Universidade Federal de Sergipe, especificamente o 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED). Como fontes empíricas, temos os 

relatórios de gestão da UFS entre os anos de 2004 e 2012 (referentes à gestão do Reitor Josué 

Modesto dos Passos Subrinho), quando foi implementada uma série de políticas para o ensino 

superior, em especial o REUNI; bem como entrevistas com professores – pesquisadores 

vinculados ao PPGED. 

 Apontamos como critério de seleção da amostra o vínculo de professores ao curso de 

Mestrado e Doutorado, além dos mesmos estarem regularmente vinculados às suas atividades 

na graduação. Do total de 11 professores que se enquadravam nos termos estabelecidos (um 

estava afastado para o pós-doutorado), selecionamos cinco para fazer parte de nossa amostra8. 

                                                           
8 Inicialmente, buscamos entrevistar todos os professores que se enquadravam nos termos de seleção da amostra. 

Contudo, por conta da limitação de tempo e pela complexidade das análises das entrevistas, optamos por uma 

amostra menor, neste caso, a metade dos professores.  
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Destacamos que a escolha do PPGED como campo empírico justificou-se por se tratar de um 

programa que trabalha diretamente (na maioria dos casos) com a formação de profissionais da 

educação (servidores e professores). 

Para alcançarmos nossos objetivos nesse processo investigativo, é necessário um 

método de investigação que dê conta da complexidade do nosso objeto de estudo. O 

procedimento pode ser descrito da seguinte forma:  

  

1. Minuciosa apropriação da matéria, pleno domínio do material, nele incluídos 

todos os detalhes históricos aplicáveis, disponíveis; 

2. Análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material;  

3. Investigação da coerência interna, isto é, determinação da unidade das várias 

formas de desenvolvimento (KOSIK, 1976, p.36). 

 

 

No que concerne ao caminho investigativo do presente relatório de pesquisa, podemos 

sintetizá-lo da seguinte maneira: 1) Análise dos relatórios de gestão da Universidade Federal 

de Sergipe entre os anos de 2004 a 2012, no tocante ao número de cursos, número de alunos 

matriculados (na graduação e na pós – graduação), número de funções docentes em exercício, 

número de servidores técnico – administrativos contratados, atividades de pesquisa e extensão, 

orçamento financeiro executado; 2)Análise do caderno de indicadores CAPES da produção 

docente entre os anos de 2004 e 2012 do PPGED; 3) Análise de conteúdos de entrevistas com 

os professores–pesquisadores. 

O método de exposição, por sua vez, é o resultado do processo investigativo e da 

apropriação crítico – científica do objeto:  

 

O início da exposição já é um início mediato, que contém em embrião a 

estrutura de toda a obra. Todavia, aquilo que pode, ou melhor, deve constituir 

o início da exposição, isto é, do desenvolvimento científico (exegese) da 

problemática, ainda não é conhecido, no início da investigação. O início da 

exposição e o início da investigação são coisas diferentes. O início da 

investigação é casual e arbitrário, ao passo que o início da exposição é 

necessário (KOSIK, 1976, p. 38).  

 

Antes de explicitar o caminho traçado do abstrato ao concreto, far-se-á a apresentação 

de nossas categorias de análise. Segundo Kuenzer (1998, p.62), as categorias servem de critério 

de seleção e organização da teoria e dos fatos que serão investigados a partir da finalidade da 

pesquisa, “fornecendo-lhe o princípio de sistematização que vai lhe conferir sentido, 

cientificidade, rigor e importância”. É importante reafirmar aqui que o método materialismo 

histórico-dialético, especificamente o marxismo, enquanto filosofia da práxis, possui categorias 
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analíticas que nos permitem compreender de maneira radical o trabalho educativo. Segundo 

Kopnin (1978, p.106):  

 

No seu conjunto, as categorias do materialismo dialético refletem as leis mais 

gerais do desenvolvimento objetivo. A unidade entre as leis do pensamento e 

as leis do ser determina o conteúdo objetivo e da função lógica das categorias 

da dialética materialista, que é simultaneamente lógica e teoria do 

conhecimento marxista. Todas as categorias da filosofia marxista têm 

conteúdo objetivo, pois, de uma forma ou de outra, elas são reflexos das leis 

do mundo objetivo (grifos do autor). 

 

A importância de trazer as categorias como elemento relevante para o método implica 

em, segundo Kopnin (1978, p.107), negar a oposição que coloca o materialismo enquanto teoria 

filosófica e a dialética enquanto método filosófico. Todas as categorias do materialismo 

histórico-dialético “[...] estão vinculados à solução do problema fundamental da filosofia, ao 

estudo do processo de pensamento, à relação do pensamento com o ser e à revelação do 

conteúdo real do objeto” (idem, ibidem).  

Trataremos neste relatório de pesquisa com as categorias de método da totalidade e 

contradição. No que refere à categoria totalidade:  

 

Na filosofia materialista a categoria da totalidade concreta é sobretudo e em 

primeiro lugar a resposta à pergunta: que é a realidade? e só em segundo lugar, 

e em conseqüência da solução materialista à primeira questão, ela é e pode ser 

um princípio epistemológico e uma exigência metodológica (KOSIK, 1976, 

p. 42). 

 

Segundo Netto (2011, p.56), para Marx, a sociedade burguesa é uma totalidade concreta, 

não apenas um todo constituído por partes integradas de maneira justaposta. “Antes, é uma 

totalidade concreta inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade, constituída por 

totalidades de menor complexidade”.  

A totalidade concreta e articulada que constitui a sociedade burguesa é dinâmica, ou 

seja, “[...] seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as totalidades que compõem 

a totalidade inclusiva e macroscópica” (grifos do autor) (NETTO, 2011, p.57). É justamente a 

categoria da contradição que garante o movimento dessas totalidades e sua constante 

transformação, caso contrário estas seriam totalidades mecânicas, inertes: 

 
[...] a contraditoriedade se apresenta como motor permanente da relação 

dinâmica entre complexos, entre processos que surgem de tais relações. 

Portanto, a contraditoriedade não é apenas, como em Hegel, a forma da 

passagem repentina de um stadiuma outro, mas também a força motriz do 

próprio processo normal. Com isso não se nega naturalmente a passagem 
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repentinda de alguma coisa a outra, ou que certas passagens tenham caráter de 

crise ou de salto brusco. Para conhecê-las, porém, é preciso iluminar as 

condições específicas nas quais devem se verificar; elas não são mais 

conseqüências “lógicas” de uma contraditoriedade abstrata de cunho geral. 

Pois esta pode [...] ser veículo também de um processo que ocorre 

normalmente; a contradição se revela como princípio do ser precisamente 

porque é possível apreendê-la na realidade também enquanto base de tais 

processos (grifo do autor) (LUKÁCS, 2012, p.291).  

 
  

Entretanto, é fundamental descobrir como se estabelecem as relações entre a diversidade 

contraditória dos processos que constituem a totalidade e, em específico, a totalidade da 

sociedade burguesa, como um modo de sociabilidade historicamente determinado.  

As relações entre a totalidade e as contradições não acontecem de maneira linear, 

mecânica, mas sim por meio de mediações, sobretudo na estrutura que é peculiar em cada nível 

de totalidade, seja este mais ou menos complexo.  

Segundo Netto (2011, p.57), sem os sistemas de mediações, internas ou externas, os 

quais articulam as totalidades; a sociedade burguesa seria uma totalidade indiferenciada, o que 

cancelaria o seu caráter do concreto como unidade do diverso.  Neste sentido, partindo-se da 

totalidade concreta, centrada no trabalho como categoria fundante do ser social e do seu 

desenvolvimento histórico, mediado pelas lutas de classes; estabeleceremos os nexos e relações 

entre a autoalienação do trabalho, como um produto histórico, e suas manifestações específicas, 

a saber, a precarização e intensificação do trabalho docente do professor – pesquisador na UFS. 

O trabalho docente é um complexo social específico de uma totalidade social bem como o 

trabalho do professor-pesquisador é uma parte deste complexo. Dessa forma, percebemos que 

o trabalho docente no modo de sociabilidade capitalista está em constante movimento por meio 

de suas contradições internas e externas. 

Como categorias de conteúdo, destacamos o Trabalho docente (professor-pesquisador), 

Condições de trabalho e Carreira docente. Segundo Kuenzer (1998, p.66), a definição das 

categorias metodológicas não é suficiente para a demarcação da metodologia de investigação, 

pois elas representam as leis objetivas e, portanto, universais, as quais permitem investigar 

qualquer objeto em qualquer realidade.  

Por conseguinte, na relação entre o universal e o concreto, é indispensável a mediação 

do particular e, para descobrir este, será necessário “[...] investigar as relações, os conceitos, as 

formas de estruturação e organização, em ‘recortes’ particulares, sempre definidos a partir do 

objeto e da finalidade da investigação” (IDEM, IBIDEM). Para esses recortes são definidas as 

categorias de conteúdo que representam a particularidade do próprio fenômeno, o conteúdo 
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objetivo da realidade objetiva. São particularidades objetivas e subjetivas presentes na práxis 

social.  

O Trabalho docente compreende não só as atividades referentes ao trabalho educativo, 

conforme já conceituamos, mas também as de organização e gestão de sistemas e instituições 

de ensino, podendo englobar:  

 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

tarefas próprias do setor da Educação;  

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

projetos e experiências educativas não-escolares;  

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. (BRASIL, 2006) 
 

Para a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE,2001), a docência, entendida como trabalho pedagógico, é a base da identidade 

profissional de todo educador, a qual requer entre outros aspectos: 1) “Sólida formação teórica 

e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus fundamentos históricos, políticos e 

sociais[...]”; 2)“Unidade entre teoria/prática que implica em assumir uma postura em relação à 

produção de conhecimento que impregna a organização curricular dos cursos, e não se reduz à 

mera justaposição da teoria e prática em uma grade curricular [...]”; 3) “gestão democrática 

como instrumento de luta [...]”; 4) “compromisso social do profissional da educação, e com 

ênfase na concepção sócio-histórica de educador, estimulando a análise política da educação e 

das lutas históricas desses profissionais professores articuladas com os movimentos sociais”; 

5) “trabalho coletivo e interdisciplinar entre alunos e entre professores como eixo norteador do 

trabalho docente na universidade e da redefinição da organização curricular [...]”.  

Além desses aspectos, concordamos com Basso (1998) e Facci (2004, p.257), ao apontar 

que, na medida em que o trabalho docente é concebido como uma unidade, deve ser considerado 

em sua totalidade, que vai além da soma de suas partes, compreendendo suas relações essenciais 

e seus elementos articulados que determinam sua natureza, sua produção e seu 

desenvolvimento. Desta forma é inadequado pensar o processo ensino-aprendizagem e o 

desenvolvimento do psiquismo humano como instâncias desvinculadas da realidade social 

assim como não faz sentido pensar a formação e a atuação do professor isoladas do processo 

histórico. Para tanto, a análise do trabalho docente pressupõe o exame das condições subjetivas 

(formação do professor) e das condições objetivas, como as condições efetivas de trabalho, 

envolvendo desde a organização da atividade até a remuneração. 
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As condições subjetivas são inerentes ao trabalho humano, pois se constitui como uma 

atividade consciente. Seguindo uma linha semelhante, Marsiglia (2011, p.8) argumenta que, 

para refletir sobre a atuação do professor, é preciso considerar as condições concretas de 

realização de seu trabalho, pois a idealização deve servir-nos como aquilo que objetivamos 

conquistar mas deve ser pensada a partir daquilo que vivemos. 

Neste sentido, destacamos também, além dos aspectos mais singulares, inerentes ao 

trabalho docente de cada professor-pesquisador, as categorias de conteúdo, condições de 

trabalho e carreira docente, elementos mais particulares, os quais localizam tal categoria 

profissional no espaço social, na medida em que dialoga com as políticas fomentadas para o 

ensino superior. É importante ressaltar aqui que, segundo Oliveira (2005), na concepção 

histórico-social do homem, a relação entre indivíduo e sociedade só pode ser compreendida 

enquanto uma relação inerente a uma outra mais ampla, que tem essa primeira como sua 

mediação com o polo “singular”.  

Essa relação mais ampla é a relação indivíduo-genericidade, a relação entre o homem e 

o gênero humano, o que necessariamente inclui a relação entre cada indivíduo singular e o 

conjunto das objetivações humanas:  

 

Mas para que isso possa ser compreendido em suas múltiplas relações, é 

preciso considerar que todo esse processo entre o indivíduo (o singular) e o 

gênero humano (o universal) se concretiza na relação que o indivíduo tem com 

a sociedade (o particular) (OLIVEIRA,2005) 

 

Assim, a exposição de nossa pesquisa seguirá a seguinte ordem: 1) O trabalho e 

sociabilidade: dimensão ontológica e histórica; 2) Neoliberalismo e ensino superior: a 

universidade pública brasileira em (des)construção; 3) A precarização e intensificação do 

trabalho docente na Universidade Federal de Sergipe (UFS): o caso da pós-graduação stricto-

sensu em educação. 
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2. TRABALHO E SOCIABILIDADE: DIMENSÃO ONTOLÓGICA E 

HISTÓRICA 

 

Antes mesmo de discutirmos a conjuntura mais recente do Neoliberalismo e as reformas 

no Ensino Superior, convém levantarmos algumas categorias históricas chaves para sua 

compreensão. Dentre elas, destacamos a necessidade de estabelecer os nexos e relações entre o 

trabalho e o modo de sociabilidade. Para essa análise, partiremos de alguns questionamentos 

que balizaram nossa lógica de pensamento conforme aponta Oliveira (2005): como o homem 

se constitui ontologicamente dentro de suas determinações sócio-históricas? Como o homem 

se conhece nesse processo? 

As categorias da economia burguesa como a organização social das forças produtivas 

com maior desenvolvimento histórico permitem penetrar nas engrenagens e nas relações de 

produção de todas as formas de sociedade desaparecidas. Para além de uma visão naturalizada 

da condição humana, deve-se entender que o conhecimento histórico realiza-se pela capacidade 

especificamente humana de abstração. Dessa forma, as categorias são instrumentos que 

possibilitam revelar o real imediatamente constatado o qual é ponto de partida e ponto de 

chegada neste processo. 

 Então, o concreto, segundo Sanchez Gamboa (2007, p.35), é concreto, pois é a síntese; 

e a unidade do diverso se configura como o resultado, não o ponto de partida. Ou seja, parte-se 

do todo sincrético (desorganizado), passa pelo abstrato e retorna ao todo, pensando organizado, 

articulado e, por sua vez, síntese de múltiplas determinações: 

 

[…] o processo histórico efetivo não é linear; tampouco é sinônimo de 

evolução ou da constituição de um tempo homogêneo, um amontoado de fatos 

caóticos sem sentido e sem inter-relações, mas a realização de um movimento 

contraditório e dialético. Da mesma forma, o conhecimento histórico não 

corresponde a simples agregação dos dados e fatos da realidade. Trata-se, por 

sua vez, da apreensão das conexões existentes entre eles, em perspectiva 

totalizante. (MINTO, 2006, p.11). 

 

 

Dessa forma, iremos apreender, por meio da capacidade humana de abstração, o modo 

como os seres humanos produzem sua vida material dentro de uma perspectiva que considere 

suas múltiplas determinações históricas, as quais transcendem suas próprias objetivações 

primárias. 

Tanto nas formações pré-capitalistas como nas capitalistas modernas, o trabalho é a 

condição básica e fundamental da vida humana. Para além de uma fonte de toda riqueza, como 
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afirmavam os economistas clássicos, o trabalho é, pois como apontam Marx e Engels em A 

Ideologia Alemã e Marx em O Capital: 

 

A primeira condição de toda a história humana é naturalmente, a existência de 

seres humanos vivos. A primeira situação a constatar é, portanto, a 

constituição corporal desses indivíduos e as relações que ele gera entre eles e 

o restante da natureza […] Pode-se distinguir os homens dos animais pela 

consciência, pela religião e por tudo o que se queira. Mas eles próprios 

começam a se distinguir dos animais logo que começa, a produzir seus meios 

de existência, e esse passo à frente é a própria consequência de sua 

organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, os homens 

produzem indiretamente sua própria vida material. (MARX e ENGELS, 1998, 

p. 10-11). 

 

[...]é um processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, 

regula e controla seu intercâmbio material com a natureza[...] Atuando assim 

sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua 

própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete 

ao seu domínio o jogo das forças naturais. Não se trata aqui de formas 

instintivas, animais, de trabalho […] Pressupomos o trabalho sob forma 

exclusivamente humana. Uma aranha executa operações semelhantes às do 

tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas 

o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente 

sua construção antes de torná-la realidade.  (MARX, 2012, p. 211-212). 
 

Os principais elementos do processo do trabalho, segundo Marx (2012, p.212-213), são: 

1) atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; 2) a matéria que se aplica ao trabalho, 

isto é, o objeto do trabalho; 3) meios de trabalho, o instrumental do trabalho. Meio de trabalho 

é uma coisa ou complexo de coisas que se interpõe entre o objeto de trabalho e o trabalhador e 

que possibilita dirigir sua atividade sobre o objeto, por suas propriedades físicas, mecânicas ou 

químicas, que atuam como forças sob outras coisas, destinadas a um determinado fim. São 

justamente o uso e a fabricação de meios de trabalho que dão os traços característicos de um 

processo especificamente humano de trabalho. 

O processo de trabalho é realizado ao concluir-se o produto, isto é, um valor-de-uso9, 

que por suas propriedades materiais satisfaz as necessidades humanas. O seu trabalho está 

incorporado ao objeto em que atuou. “O que se manifestava em movimento, do lado do 

trabalhador, se revela agora qualidade fixa, na forma de ser, do lado do produto” (MARX, 2012, 

p. 215). Para o estudo do desenvolvimento do ser humano no transcorrer dos modos de 

                                                           
9
“[...] um valor–de–uso pode ser considerado matéria-prima, meio de trabalho ou produto, dependendo 

inteiramente da sua função no processo de trabalho, da posição que nele ocupa, variando com essa posição a 

natureza do valor – de – uso” (MARX, 2012, p.216). 
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sociabilidade da antiguidade, os instrumentos de trabalho são tão importantes quanto a estrutura 

dos ossos dos nossos antepassados. 

Segundo Leontiev (2004, p.280), baseando-se nas teorias de Darwin e Engels, para o 

qual o homem é produto da evolução gradual do mundo animal; o processo de hominização 

resultou da passagem à vida numa sociedade organizada à base do trabalho. Esta passagem 

modificou a sua natureza e marcou o início de um desenvolvimento que, diferentemente do 

desenvolvimento dos animais, está submetido não só às leis biológicas10 como também às leis 

sócio-históricas, cujo momento predominante se localiza no desenvolvimento sócio-histórico. 

 Contudo, não negamos aqui as influências biológicas ou naturais, condições básicas 

para a existência humana. Assim sendo, “[...] o homem não é nem ‘humano’ nem ‘natural’ 

apenas, mas ambas as coisas: isto é, ‘humanamente natural’ e ‘naturalmente humano’, ao 

mesmo tempo” (MÉSZÁROS, 2006, p.19).  

Sobre a natureza do homem, segundo Marx (2010, p.127), o homem é um ser natural 

que está munido, por um lado, de forças naturais, forças vitais, o que o torna um ser natural 

ativo, no qual suas forças existem como possibilidades e capacidades (pulsões); e, por outro 

lado, enquanto um ser corpóreo, sensível, objetivo, é um ser que sofre, é dependente e limitado, 

de modo que os objetos de suas pulsões existem fora dele, de maneira independente. Porém, 

tais objetos são de seu carecimento, de modo que são indispensáveis na efetivação de suas 

forças essenciais: 

 

Um ser que não tenha sua natureza fora de si não é nenhum ser natural, não 

toma parte na essência da natureza. Um ser que não tenha nenhum objeto fora 

de si não é nenhum ser objetivo. Um ser que não seja ele mesmo objeto para 

um terceiro ser não tem nenhum ser para seu objeto, isto é, não se comporta 

objetivamente, seu ser não é nenhum [ser] objetivo (MARX, 2010, p.127). 

 

O homem não é apenas um ser natural, ele é dotado de características específicas que o 

diferenciam dos outros animais, é um ser natural humano, um ser genérico, “[...] que, enquanto 

tal, tem de atuar e confirmar-se tanto em seu ser quanto em seu saber” (MARX, 2010, p.128). 

Em consequência disso, os objetos das pulsões humanas não são naturais e nem a sensibilidade 

humana. A natureza não está dada objetiva e subjetivamente, de forma imediata ao ser humano.  

Não existe nada enraizado na natureza humana, mas sim feito pelo homem em seus atos 

de autotranscendência11. Segundo Mészáros (2006,p.156-157), é no “ato autotranscendente 

                                                           
10O homem, homo sapienssapiens, desenvolveu todas as suas propriedades biológicas necessárias para o seu 

desenvolvimento sócio – histórico ilimitado. 
11Através do ponto de partida ontológico de Marx, em que aponta o homem como um ser especificamente natural, 

“o ser – por – si – mesmo da natureza”, as questões referentes ao homem e sua existência, até então fortemente 
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consciente de vir – a – ser” que ele transforma os apetites e propensões naturais (de natureza 

biológica) em humanos, passando a ser algo inerentemente histórico. Só é possível falar em 

natureza humana no sentido cujo centro de referência é a mudança histórica e sua base na 

sociedade humana como apontam Marx e Engels, na sexta tese sobre Feuerbach, “[...] mas a 

essência do homem não é uma abstração inerente ao indivíduo isolado. Na sua realidade, ela é 

conjunto das relações sociais” (MARX e ENGELS, 1998, p.101). 

 Não há nada de errado nos apetites naturais humanos, desde que sejam saciados em 

afirmação de sua natureza. Dissociar-se da sua segunda natureza (antropológica), a fim de 

encontrar realização na esfera das ideias ou ideais abstratos12, é tão inumano quanto viver 

sujeito às necessidades naturais, cruas, animais. Semelhantemente, uma autoconsciência que 

nega o mundo material em contrapartida a um eu abstrato não estará negando a alienação da 

sua natureza humana, mas sim afirmando13.  

A autoconsciência humana, como aponta Meszáros (2006, p.157), a consciência de um 

ser natural específico tem de ser consciência humanamente sensível e, como suas atividades 

são executadas num quadro social, a verdadeira autoconsciência é a de um ser social. 

 O desenvolvimento do ser social traz consigo uma maior complexidade de suas 

objetivações, no qual o trabalho não só permanece como objetivação fundante e necessária, mas 

também abre uma série de atividades, que consoante Netto e Braz (2011, p.53), seguiriam um 

modelo das objetivações do ser social, uma vez que elas supõem as características constitutivas 

do trabalho (atividade teleologicamente orientada, tendência à universalização e a linguagem 

articulada). Para demarcar que o ser social produz, por meio do trabalho, objetivações que 

transcendem o próprio universo do trabalho, existe uma categoria teórica mais ampla, a 

categoria de práxis: 

                                                           

influenciada pela filosofia abstrata, foram radicalmente transformadas. “Um ser se considera primeiramente como 

independente tão logo se sustenta sobre os próprios pés, e só se sustenta primeiramente sobre os próprios pés tão 

logo deva sua existência a si mesmo” (MARX, 2010, p.113).  
12 Crítica feita por Marx nos Manuscritos econômicos –filosóficos e comentada por Mészáros em A teoria da 

alienação em Marx, aos filósofos abstratos que apontavam a liberdade humana como transcendência das limitações 

da natureza humana, com forte caráter moralista. “Os ideais transcendentais – no sentido em que transcendental 

significa a superação das limitações inerentemente humanas – não têm lugar no sistema de Marx. Ele explica seu 

aparecimento em sistemas filosóficos anteriores como resultado de uma suposição a-histórica, socialmente 

motivada, de certos absolutos” (MÉSZÁROS, 2006, p.149). 
13

Crítica de Marx às ideias de Hegel. Segundo Cheptulin (1982, p.11) Hegel interpretava a natureza das categorias 

no plano do idealismo objetivo, ou seja, as categorias não apareciam como reflexo do mundo objetivo, mas em 

decorrência do desenvolvimento da ideia, que antecede a própria existência material. Assim para Hegel, as 

categorias expressam momentos da ideia absoluta. Dessa forma, segundo Mészáros (2006, p.158), partindo-se do 

fato do homem ser uma parte específica da natureza, Marx não poderia limitar o trabalho apenas ao “trabalho 

abstratamente mental”, pois não poderia gerar algo inerentemente natural. Ainda pela mesma razão, Marx também 

não poderia aceitar a identificação apontada por Hegel, entre objetivação e alienação, pois em um ser natural 

objetivo, a objetivação é sua condição natural e necessária de existência.  
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A categoria de práxis permite apreender a riqueza do ser social desenvolvido: 

verifica-se, na e pela práxis, como, para além das suas objetivações primárias, 

constituídas pelo trabalho, o ser social se projeta e se realiza nas objetivações 

materiais e ideais da ciência, da filosofia, da arte, construindo um mundo de 

produtos, obras e valores – um mundo social, humano enfim, em que a espécie 

humana se converte inteiramente em gênero humano. Na sua amplitude, a 

categoria de práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo: ser da 

práxis, o homem é produto e criação da sua auto-atividade, ele é o que (se) fez 

e (se) faz (NETTO E BRAZ, 2011, p.54).  

 

No transcorrer da história, mediada pela luta de classes, na medida em que o homem 

estabelece as suas condições sobre a natureza; as formas de organização das forças produtivas 

e das relações de produção também vão se tornando mais complexas bem como novas 

necessidades são criadas e suas forças são potencializadas para a contemplação e transformação 

de um mundo que ele mesmo criou. 

 O desenvolvimento das forças produtivas, o surgimento de novas habilidades 

adquiridas pelos homens e o conhecimento mais avançado da natureza ampliam a capacidade 

produtiva da ação humana sobre a natureza, o que faz com que aumente a produtividade do 

trabalho para além das necessidades da comunidade. Produz-se, dessa forma, um excedente 

econômico. Ao surgir o excedente econômico, opera-se uma grande revolução na vida das 

comunidades primitivas. O trabalho, que até então era uma atividade direcionada à produção 

de valor – de – uso, passa a ser também uma atividade direcionada à produção de valor – de – 

troca.   

A produção de excedente faz surgir a possibilidade de troca de produtos do trabalho 

entre comunidades, contudo essa relação de troca ainda não era mediada pela mercadoria. 

Segundo Netto e Braz (2011, p.90), para que haja a produção de mercadorias, antecede o 

aparecimento de duas condições: a primeira diz respeito à existência, mesmo que de maneira 

inicial, da divisão social do trabalho, pois, para que se produzam diferentes formas de 

mercadorias, é preciso que o trabalho esteja de alguma maneira dividido entre o conjunto de 

homens.  

Entretanto, essa condição não é suficiente, visto que ela deve estar articulada à 

propriedade privada dos meios de produção. Nesse sentido, tal produção possui como condição 

antecedente e indispensável a divisão social do trabalho articulada à propriedade privada dos 

meios de produção, caso contrário, serão produzidos bens, valores de uso, não mercadorias. Só 

em um determinado momento histórico, estarão reunidas as condições necessárias para a 

produção mercantil, o que dá início ao modo de produção capitalista que discutiremos mais a 

frente:    
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Em todos os estágios sociais, o produto do trabalho é valor – de – uso; mas só 

um período determinado do desenvolvimento histórico, em que se represente 

o trabalho despendido na produção de uma coisa útil como propriedade 

“objetiva”, inerente a essa coisa, isto é, como seu valor, é que transforma o 

produto do trabalho em mercadoria (MARX, 2012, p.83). 

 

O excedente econômico também abre a possibilidade de acumulação dos produtos do 

trabalho que, por sua vez, também abre a possibilidade de exploração do trabalho humano. 

Segundo Netto e Braz (2011, p.67), posta a exploração, a comunidade primitiva divide-se de 

maneira antagônica entre os produtores diretos do conjunto de bens, os quais estão na base da 

sociedade sem qualquer direito sobre a própria vida, e aqueles que se apropriam dos bens 

excedentes, uma minoria de proprietários de terras.  

Quando essas condições se efetivam, as comunidades primitivas são substituídas pelo 

modo de produção escravista14. É com este que se introduzem as primeiras formas de 

propriedade privada dos meios de produção e a exploração do homem pelo homem juntamente 

com uma maior diversificação da produção de bens e valores de uso. 

No que se refere ao trabalho, o fato de haver uma classe ociosa e uma classe que por 

meio de seu trabalho produz a sua existência e a de seus senhores traz também influências à 

formação da consciência, antes formada no próprio ato de trabalho: 

 

[…] pode de fato imaginar que é algo mais que a consciência da prática 

existente, que ela representa realmente algo, sem representar algo real. A partir 

desse momento, a consciência está em condições de se emancipar do mundo 

e de passar à formação da teoria “pura”, teologia, filosofia, essa moral etc. 

entram em contradição com as relações existentes, isso pode acontecer pelo 

fato das relações sociais existentes terem entrado em contradição com a força 

produtiva existente [...] (MARX e ENGELS, 1998, p. 26)   
 

Nesse período, surgem também as primeiras formas de poder político centralizado no 

que posteriormente se denominará Estado:  

 

O Estado não é pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de 

fora para dentro, tampouco é “a realidade da ideia moral”, nem “a imagem e 

a realidade da razão”, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, 

quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão 

de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela 

                                                           
14 A transição entre modos de produção não acontece de maneira linear e racionalizada, pois é possível encontrar 

elementos típicos de modos produtivos anteriores mesmo já existindo formas mais avançadas de produção. Além 

disso, o modo de produção escravista não foi o único da antiguidade. Segundo Netto e Braz (2011, p.76), existia 

no extremo oriente uma articulação social distinta, com grande centralização de um poder político central (Estado), 

que foi responsável por uma série de obras hidráulicas de grande porte e manteve em suas mãos o controle da terra 

e da agricultura. O chamado modo de produção asiático foi marcado por uma hegemonia política de determinados 

grupos associado a uma grande estagnação social.   
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própria e está dividida em antagonismos irreconciliáveis que não consegue 

conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses 

econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa 

luta estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da 

sociedade, chamado a amortecer o choque e mantê-lo dentro dos limites da 

“ordem”. Esse poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela se 

distanciando cada vez mais, é o Estado (ENGELS, 2012, p.213). 

 Com a crise do escravismo15, houve um longo processo de transição, que durou 

séculos, para existir um novo modo de produção: o feudalismo. Segundo Lessa e Tonet (2008, 

p.63), a principal característica do feudalismo foi a organização da produção em unidades 

autossuficientes, de caráter essencialmente agrário, mas que também serviam como fortificação 

militar para defesa: os feudos. O trabalho era realizado pelos servos que, diferentemente dos 

escravos, possuíam as ferramentas de produção e parte dos produtos do trabalho, que em sua 

maioria pertencia aos senhores feudais, proprietários da terra. Sob o feudalismo, no decorrer do 

século XIII, desenvolvem-se as primeiras formas de produção mercantil simples16 as quais, 

segundo Netto e Braz (2011, p.91), eram sustentadas por dois pilares: o trabalho pessoal e o 

relativo controle sobre os meios de produção: 

Originalmente, esse tipo de produção não implicava relações de exploração: o 

camponês trabalhava solidariamente com os membros de sua família e o 

mestre - jornaleiros (as corporações eram, também originalmente, associações 

de pares: aprendizes e jornaleiros seriam os futuros mestres). Ademais, esse 

tipo de produção destinava-se basicamente a um mercado restrito, quase 

sempre de âmbito local, no qual os produtores conheciam as necessidades dos 

compradores (NETTO e BRAZ, 2011, p.91).  

O fato de os servos possuírem partes dos produtos também estimulou o aumento da 

produção com aprimoramento das técnicas, ferramentas, entre outros fatores, que por sua vez 

estimularam o crescimento da população, lançando a semente do fim do feudalismo. Os feudos 

possuíam mais servos do que era necessário para as demandas de consumo, muitos acabaram 

expulsos dos feudos e com a necessidade de buscar outras atividades de subsistência, 

começaram a roubar e trocar seus produtos com outros servos.  

                                                           
15 Segundo Lessa e Tonet (2008, p.60 - 61), com o aumento do número de escravos e do tamanho do império 

(Romano), a eficiência do Estado foi diminuindo, de modo que já não conseguiam mais manter os interesses dos 

senhores. Os impostos se tornaram tão caros que os senhores já não tinham mais condições de pagar, soldados e 

funcionários públicos recebiam cada vez menos. A revolta do exército e dos funcionários públicos levou ao 

aumento das invasões ao império e a revolta de escravos. Com cada vez menos recursos, a crise política e militar 

aumento, o que desestruturou a economia ainda mais.   
16“[...] o produtor levava a sua mercadoria para vendê-la a fim de obter as outras mercadorias de que carecia para 

o seu consumo pessoal ou as matérias primas e instrumentos necessários à continuação do seu trabalho. Pode-se 

simbolizar o processo de circulação característicos da produção mercantil simples com a seguinte expressão: M – 

D – M (Mercadoria – Dinheiro – Outra Mercadoria)” (NETTO e BRAZ, 2011, p.91-92). 
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A necessidade de troca de produtos/produção levou ao desenvolvimento do comércio, 

trazendo consigo novas rotas comerciais e o surgimento de cidades por toda a extensão da 

Europa. Surgiram duas novas classes, os artesões e os comerciantes, conhecidos como 

burgueses.A expansão do comércio, por volta do século XIII, no interior dos feudos tornou os 

comerciantes e mercadores protagonistas economicamente importantes. Os interesses dessa 

nova classe eram antagônicos aos da nobreza feudal que, por sua vez, recebia o apoio do Estado 

absolutista.  

A burguesia rapidamente se expandiu pela Europa através de novas rotas comerciais, 

em seguida por outros continentes como na descoberta da África, do caminho marítimo para as 

Índias, das Américas. 

 Com o aumento da demanda de mercadorias e da expansão do dinheiro (sua função será 

explicada mais adiante), são modificadas as condições gerais que contextualizam a produção 

mercantil simples. Segundo Netto e Braz (2011, p.92), no processo de circulação simples das 

mercadorias, os comerciantes se introduzem entre os produtores e os consumidores, tornando 

esse processo mais complexo: 

 

Os comerciantes não controlavam ou dominavam a produção: sua atividade 

consistia em encontrar mercadorias que podiam a preços baixos e vender a 

preços mais altos. Freqüentemente combinando a compra e venda com a 

pirataria e os saques, começaram a acumular grandes lucros – a base do seu 

capital comercial (ou capital de comércio de mercadorias que, junto com o 

capital de comércio de dinheiro, constitui o capital mercantil). De fato, a 

circulação mercantil se modifica com a entrada em cena dos comerciantes; 

com eles, o esquema original se torna distinto: D – M – D+ (Dinheiro – 

Mercadoria – Dinheiro acrescido) (NETTO e BRAZ, 2011, p.92)  

 

Neste período, também houve significativo desenvolvimento das forças produtivas com 

a sistematização da produção, através das manufaturas, iniciando a chamada Revolução 

Industrial. Foi então que em 1789, a classe burguesa organizada dava início à derrubada do 

Estado absolutista por meio da Revolução Burguesa. Segundo Netto e Braz (2011, p.85), isso 

se constituiu como um processo em que a nova classe constrói a sua hegemonia político–

cultural e reúne as condições objetivas para o enfrentamento direto da ordem feudal com 

significativas vitórias em confrontos de 1688/89 na Inglaterra e em 1789 na França. 

 A tomada do poder político pela classe burguesa, cujo marco mais emblemático se deu 

em 1789, constitui-se no desfecho de uma luta que atravessou séculos, desde o XIV ao XVIII, 

e que teve no campo das ideias e da cultura um dos maiores campos de batalha, a exemplo da 

reforma protestante e do movimento iluminista. 
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 Com o fim do antigo regime, abre-se o século XIX com o Estado nas mãos da burguesia, 

o Estado Burguês. Esse processo vem acompanhado do deslocamento da produção mercantil 

simples para a produção mercantil capitalista sem, contudo, provocar o desaparecimento 

absoluto do primeiro.  

Para a consolidação do Estado Burguês, alguns fatores tiveram importância central. No 

que se refere ao processo e a produtos do trabalho na passagem dos modos de produção, o que 

no início se dava a partir de uma atividade orientada à produção de valores – de – uso passa a 

ser também, com a institucionalização da troca, uma atividade orientada à produção de 

mercadorias, mediada pelo valor – de – troca17.  

Constitui-se, dessa forma, um duplo caráter do produto do trabalho, da mercadoria e do 

próprio trabalho, na medida em que este passa a ser também gerador de valor (magnitude de 

valor), além de valor – de – uso: 

 

No conjunto formado por valores – de – uso diferentes ou pelas mercadorias 

materialmente distintas, manifesta-se um conjunto correspondente de 

trabalhos úteis diversos – classificáveis por ordem, gênero, espécie, 

subespécie e variedade -, a divisão social do trabalho (MARX, 2012, p.64). 

 

 

No processo de troca simples de mercadorias, no momento em que as diversas espécies 

de trabalho se reduzem a trabalho simples, a apenas uma unidade de medida, essa lógica de 

trabalho se fixa por um processo social sem necessariamente os trabalhadores terem consciência 

dele.  

Para a produção de valor18 das mercadorias, o que determina não é a qualidade do 

trabalho, mas sim a quantidade de trabalho despendido para a produção. Na relação entre as 

formas de valores, segundo Marx (2012, p. 89), o desenvolvimento da forma equivalente do 

valor é apenas expressão e resultado do desenvolvimento da forma relativa do valor. Sob essa 

lógica, surge uma forma peculiar de mercadoria com características de equivalente geral e 

                                                           
17

Segundo Marx (2012, p.59), o valor – de – troca só existe em relação a outra mercadoria, não é algo inerente a 

ela própria, de modo que pode assumir muitos valores – de – troca, dependendo de quais mercadorias estão na 

relação. Constitui-se a partir do tempo socialmente necessário para a produção de um valor – de – uso. Contudo, 

no momento da troca, colocam-se relativamente (pois na relação de compra e venda, quem compra algo só faz 

mediado pelo valor – de – uso) de lado as propriedades materiais (valor – de – uso) de uma mercadoria, e 

consequentemente até as próprias características do trabalho, prevalecendo nessa relação à equivalência entre os 

valores – de – troca das mercadorias relacionadas, sendo reduzidas a produtos do trabalho humano abstrato.  
18 O valor das mercadorias possui duas formas: valor relativo e valor equivalente. “O linho expressa seu valor no 

casaco, que serve de material para a expressão do valor. O papel da primeira mercadoria é ativo; o desempenhado 

pela segunda, passivo. O valor da primeira mercadoria apresenta-se como relativo; ela se encontra sob a forma 

relativa do valor. A segunda mercadoria tem a função de equivalente ou se acha sob a forma de equivalente” 

(MARX, 2012, p. 70)  
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universal, com função de representar a unidade de medida de valor em que todas as mercadorias 

seriam convertidas: o dinheiro.   

 

Não revelando o dinheiro aquilo que nele se transforma, converte-se tudo em 

dinheiro, mercadoria ou não. Tudo se pode vender e comprar. A circulação 

torna-se a grande retorta social a que se lança tudo, para ser desenvolvido sob 

a forma de dinheiro [...] No dinheiro desaparecem todas as diferenças 

qualitativas das mercadorias, e o dinheiro, nivelador radical, apaga todas as 

distinções (MARX, 2012, p.158). 

 

Outro elemento fundamental para a consolidação do Estado Burguês, e 

consequentemente do modo de produção capitalista, na passagem do século XVIII ao XIX, foi 

o processo de transformação do dinheiro em capital. Como explicitamos, no processo de troca 

simples de mercadorias, temos a relação de venda para compra de outra mercadoria (M – D – 

M), através da qual o dinheiro ocupa a função de meio para a circulação da s mercadorias que 

possuem valores equivalentes. Essa relação é determinada por questões externas a esse 

processo, as necessidades humanas. 

 Na circulação do dinheiro como capital, na relação de comprar para vender (D – M – 

D), percebe-se que, nas extremidades, encontramos mercadorias de mesma qualidade, contudo 

em quantidades diferentes. Segundo Marx (2012, p.181), na circulação supramencionada, o 

valor antecipado pelo capitalista altera sua própria magnitude, acrescenta-se mais-valia19, e 

torna-se capital que é novamente colocado em curso pelo seu possuidor, o capitalista. 

Entretanto, não cabe a este apenas agir no processo de circulação do dinheiro como 

capital, mas também fora dele. “Se se trocam mercadorias ou mercadorias e dinheiro de igual 

valor – de – troca, se se permutam, portanto, equivalentes, não se tira da circulação mais do que 

nela se lança. Não ocorre nenhuma formação de valor excedente (mais – valia)” (MARX, 2012, 

p.190).  

Da mesma forma, mesmo que o capitalista venda a mercadoria com um valor mais caro 

do que comprou inicialmente, nada impede que, no momento em que ele for comprar 

novamente, o vendedor também o faça, o que no fim das contas será o mesmo preço. Para que 

o processo de expansão do valor se efetive, é necessária a existência de uma classe que compra 

sem vender e, em consequência, consome sem produzir: 

 

O dinheiro com que essa classe compra continuamente deve chegar às suas 

mãos continuamente, sem troca, de graça, saindo dos bolsos dos possuidores 

                                                           
19 A transformação do dinheiro em capital é definida pela expressão D – M – D’, no qual segundo Marx (2012, 

p.181) D’ = D + ∆D, ou seja, é igual à soma de dinheiro colocada em circulação inicialmente mais um acréscimo. 

Esse acréscimo ou excedente é chamado de mais-valia.  
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de mercadorias, em virtude de um privilégio ou do direito de força. Vender 

mercadorias a essa classe acima do valor significa apenas recuperar em parte, 

por meios fraudulentos, o dinheiro dado a ela gratuitamente (MARX, 2012, 

p.192). 

 

As contradições entre as relações sociais e as forças produtivas resultam, nos estágios 

mais avançados da divisão do trabalho, na contradição entre os interesses coletivos e interesses 

particulares. Como mencionamos, para o processo de conversão do dinheiro em capital, não 

basta ao capitalista agir apenas no processo de circulação, mas também fora dele. Ascende, 

novamente, sob essa lógica, a propriedade privada (neste caso dos meios de produção) e a 

divisão social do trabalho.  

Na sociedade capitalista em que o trabalhador não possui mais meios de produção, 

tampouco seu produto do trabalho, só lhe resta a venda de sua força de trabalho20 ao capitalista 

que, em troca, paga um equivalente (salário). O valor da mercadoria força de trabalho, segundo 

Marx (2012, p.200-201), é determinado da mesma forma que o das outras, a partir do tempo 

necessário para sua produção e reprodução. Ou seja, o tempo necessário para a produção dos 

meios de subsistência para a manutenção do possuidor da força de trabalho e sua reprodução 

(prole).  

Nesta base econômica centrada na expansão do valor (mais–valia), as relações de 

produção se tornam mais complexas, as quais, segundo Netto e Braz (2011, p.175), têm sua 

dinâmica balizada por uma contradição fundamental do modo capitalista de produção: a 

socialização da produção é aprofundada, envolvendo uma série de atividades econômicas em 

escala mundial, contudo a apropriação permanece privada de forma que o conjunto dos 

produtores diretos (trabalhadores) produz um excedente que, por sua vez, é apropriado pelos 

donos dos meios de produção (os capitalistas). Essa relação traz a necessidade de organização 

dos trabalhadores contra o processo de exploração do trabalho. 

A expansão do capitalismo em escala mundial ganha maior força após sua fase clássica 

que durou até o último terço do século XIX. Durante esse período, o capitalismo se consolida 

nos principais países da Europa ocidental à base da indústria moderna. Segundo Netto e Braz 

(2011, p. 182), a grande indústria provocou um amplo processo de urbanização, ampliando suas 

fronteiras a ponto de criar um mercado mundial liderado pelos países mais avançados (dentre 

eles, na época, a Inglaterra), de modo a buscar matérias brutas e primas nos pontos mais 

afastados do globo e, ao mesmo tempo, lançar suas mercadorias produzidas em larga escala.  

                                                           
20

“Por força de trabalho ou capacidade de trabalho compreendemos o conjunto das faculdades físicas e mentais 

existente no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda vez que produz valores 

– de – uso de qualquer espécie” (MARX, 2012, p.197). 
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Surgem, nesse período, a luta de classes em sua modalidade moderna, a burguesia e o 

proletariado fundados sob a submissão do trabalho ao capital. Ocorrem também os primeiros 

protestos operários, sobretudo por conta das amplas jornadas de trabalho. Esse fato influenciou 

uma série de mudanças tanto no aspecto de direitos trabalhistas como em novas técnicas de 

produção, de modo a desmobilizar os operários com a ameaça do desemprego.  

Nessa perspectiva, o Estado conserva a sua função social. Para além de uma concepção 

de Estado como conciliador de classes, o desenvolvimento político do Estado de classes 

consiste na maneira como uma classe dominante (a classe burguesa) impõe, a partir de múltiplas 

determinações, seus interesses à classe dominada (proletariado). Tal imposição se desenvolve 

das mais variadas formas, sobretudo ideológicas, tais como nas leis, arte, educação, política.  

Assim, potencializam-se as divergências entre os interesses coletivos e individuais21, de 

modo que estes não se contemplam mais naqueles. E, o interesse coletivo, mediado pela 

ideologia dominante, aparece como estranho aos indivíduos, autônomo a eles, contudo 

fundamental para a organização social. 

Com o desenvolvimento da produção mercantil, surge a necessidade de um controle 

mais rígido e racionalizado da mesma, o que leva a uma ampla divisão do trabalho em pequenas 

funções na produção de uma só mercadoria. Por apenas executar uma função no processo de 

produção composto por outros produtores, o trabalho parece ao trabalhador algo independente, 

privado, pois não controla e nem se identifica com a totalidade do processo. Dessa forma, o 

produto do trabalho não é identificado com seus produtores, pelo contrário, nega-os, possuindo 

um caráter de objetividade absoluta.  

Nesse sentido, a relação que era entre produtores passa a ser uma relação social 

(alienada) entre produtos do trabalho, neste caso, mercadorias (fetichismo da mercadoria22). Por 

                                                           
21 A operação ideológica se opera da seguinte maneira: as ideias, valores e modo de produção da burguesia (classe 

social minoritária, mas detentora do poder econômico), formas particulares de atividade historicamente 

determinadas, são apresentadas como formas universais e absolutas de atividade, resultante de totalidade de grupos 

e classes sociais. Por meio da mediação dos aparelhos ideológicos e militares do Estado, essa forma de 

compreensão da sociedade é convertida como universal. Contudo, do ponto de vista do trabalho e do trabalhador, 

é um modo de organização particular que ascende à universal através de inúmeras mediações. Dessa forma, 

segundo Iasi (2011, p.30) é necessário avançar das formas de consciência em si, imediatas, individuais, de grupos, 

de categorias, até a consciência de classe, a consciência para si. 
22“A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, 

apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por 

ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como 

relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu próprio trabalho. Através dessa dissimulação, 

os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos 

sentidos […] Mas a forma mercadoria e a relação de valor entre os produtos do trabalho, a qual caracteriza essa 

forma, nada tem a ver com a natureza física desses produtos, nem com as relações materiais dela decorrentes. Uma 

relação definida, estabelecida entre homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” (MARX, 

2012, p.94). 
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conseguinte, o trabalhador não se reconhece em seu trabalho:  

 

[...] o trabalho é externo (ausserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence ao 

seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, 

que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física 

e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. O 

trabalhador só se sente, por conseguinte e em primeiro lugar, junto a si 

[quando] fora do trabalho e fora de si [quando] no trabalho. Está em casa 

quando não trabalha e, quando trabalha, não está em casa. O seu trabalho não 

é portanto voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório. O trabalho não é, por 

isso, a satisfação de uma carência, mas somente um meio para satisfazer suas 

necessidades fora dele (MARX, 2010, p.83) 

 

Com o início do século XX, o capitalismo atinge sua forma mais desenvolvida, o 

chamado imperialismo, ou capitalismo monopolista, e a alienação alcança o seu nível mais 

complexo e desenvolvido. Esta fase tem como principais características: 

 

1) a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 

desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel 

decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital 

industrial e a criação, baseada nesse “capital financeiro” da oligarquia 

financeira; 3) a exportação de capitais, diferentemente da exportação de 

mercadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4) a formação 

de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que partilham o 

mundo entre si, e 5) o termo da partilha territorial do mundo entre as potências 

capitalistas mais importantes (LÊNIN, 2011, p.218) 

 

Além desses fatores, o desenvolvimento do imperialismo também foi marcado pelo 

papel da indústria bélica, impulsionada pela ciência aplicada e que posteriormente se estendeu 

para a produção de mercadorias domésticas.  

Segundo Netto e Braz (2011, p.192-193), a partilha do mundo entre as principais 

potências capitalistas chegou a um limite, haja vista a limitação de territórios em disputa e o 

fato de que qualquer nova expansão se daria mediante o confronto. Foi o que aconteceu em 

1914 com a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, com a Segunda Guerra Mundial. Tal 

sistema imperialista se mantém em plena vigência nos dias atuais, contudo com características 

peculiares à conjuntura que serão desenvolvidas adiante.    

Percebe-se que, no desenvolvimento do capitalismo, a divisão social do trabalho e a 

propriedade privada estão diretamente ligadas, de modo que essa relação resulta na completa 

submissão do trabalho ao capital, o que é fruto de condições historicamente estabelecidas pela 

supressão de relações sociais de formações econômicas anteriores. A existência do produto do 

trabalho humano e a própria força de trabalho como mercadorias implicam determinadas 
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condições históricas que se realizam de forma plena no modo de produção capitalista de 

maneira contraditória e antagônica: 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 

mais sua produção aumenta em pode e extensão. O trabalhador se torna uma 

mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização 

do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalhador não 

produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 

uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 

geral (MARX, 2010, p.80)    

 

Conforme o que explanamos nos parágrafos anteriores, o desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção, no que se refere ao desenvolvimento humano como um 

ser social histórico, ocorreu à custa da alienação dos poderes humanos por meio de uma 

sociabilidade (capitalista) alienada.  

Tendo em vista que o homem em sociedade criou novas necessidades e novos poderes, 

veremos que a satisfação das necessidades humanas ocorre de maneira alienada a partir da 

sujeição a apetites naturais brutos ou ao culto do eu individualizado (o ser como criatura de 

natureza egoísta) em conformidade com o que nos diz Mészáros (2006, p.159): 

 

A sociedade é a “segunda natureza” do homem, no sentido de que as 

necessidades naturais originais são transformadas por ela e, ao mesmo tempo, 

integradas numa rede muito mais ampla de necessidades, que são, no conjunto, 

o produto do homem socialmente ativo. Portanto, abstrair-se desse aspecto do 

homem no culto do eu, em oposição ao homem social, equivale ao culto de 

um eu alienado supersimplificado porque o verdadeiro eu do ser humano é 

necessariamente um eu social, cuja “natureza está fora de si mesmo” [...] 

(MÉSZÁROS, 2006, p.160) 

 

 A alienação surge, nesse sentido, como um divórcio entre o individual e o social que 

deveriam estar juntos numa unidade complexa. Vale, então, destacar os quatro aspectos 

principais do conceito de alienação em Marx conforme aponta Mészáros (2006, p.20-21): a) o 

homem está alienado da natureza, ou seja, reflete a relação do trabalhador com o produto do 

seu trabalho, com o mundo sensível exterior; b) o homem está alienado de si mesmo, de sua 

atividade vital que não lhe oferece satisfação em si e por si mesma, apenas pelo fato de vendê-

la a outra pessoa; c) a alienação do homem, com relação ao seu ser genérico, relaciona-se com 

a concepção de que o objeto de trabalho é a objetivação da vida da espécie humana que, em sua 

perspectiva alienada, faz do ser genérico do homem um ser estranho a ele, apenas um meio de 

sua existência individual (tal característica está implícita nas duas primeiras, sendo a expressão 
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delas nas relações humanas); d) o homem está alienado do homem, característica também 

implícita nas duas primeiras, neste caso, tendo em vista a relação do homem com os outros 

homens:  

 

[...] uma conseqüência imediata disto, de o homem estar estranhado do 

produto do seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico é o 

estranhamento do homem pelo [próprio] homem. Quando o homem está frente 

a si mesmo, defronta-se com ele o outro homem. O que é produto da relação 

do homem com o seu trabalho, produto de seu trabalho e consigo mesmo, vale 

como relação do homem com outro homem, como o trabalho e o objeto do 

trabalho de outro homem (MARX, 2010, p. 85-86)   

 

 O processo de submissão às necessidades artificiais (abstratas), próprias do modo de 

produção capitalista, o qual nega a segunda natureza humana, como a necessidade de acumular 

dinheiro traz apenas um enriquecimento alienado do sujeito mediado pela posse de determinado 

objeto:  

 

O enriquecimento do sujeito físico, sozinho, é o enriquecimento da 

“mercadoria humana”, que é um “ser desumanizado tanto espiritual quanto 

corporalmente”. A luta contra a alienação é portanto, aos olhos de Marx, uma 

luta para resgatar o homem de um estado no qual “a expansão dos produtos e 

das carências o torna escravo inventivo e continuamente calculista de desejos 

não humanos, requintados, não naturais e pretensiosos”(MÉSZÁROS, 2006, 

p.163). 

 

  

O fortalecimento do valor de troca das mercadorias de maneira fetichizada leva, segundo 

Konder (2009, p.144-145), a invasão dessa lógica à esfera do humano, do individual, 

subordinando o qualitativo ao quantitativo, o que provoca o aparecimento de um hiato nas 

relações imediatas do homem com os objetos naturais individualizados. Neste sentido, percebe-

se que, até o capitalismo, todo o esforço do homem para dominar a natureza e se desdobrar 

pratica e intelectualmente, a fim de construir as bases de sua contemplação no mundo que ele 

mesmo criou, é invertido e negado pelas relações capitalistas de produção:  

 

Dentro do todo constituído por estas relações de produção, o homem é 

assimilado a um mundo das coisas (de vez que as próprias relações inter-

humanas, no plano geral da sociedade, assumem a feição de coisas). E as 

coisas a cujo mundo o homem é assimilado, ao se tornarem diretoras do 

movimento da história e da atividade humanas, se desindividualizam e perdem 

as suas qualidades concretas ante os olhos dos homens, compondo um mundo 

desprovido de existências singulares, um mundo indiferenciado, um mundo 

desumano, onde o humano – especificamente humano – se vê triturar e 

inapelavelmente diluir (KONDER, 2009, p.145-146)  
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Os dados da realidade concreta nos mostram várias manifestações dessa lógica 

fetichizada e individualizante do modo de sociabilidade capitalista. No atual momento da crise 

estrutural23 do sistema do capital e do próprio capitalismo, constatou-se o endividamento 

recorde dos países imperialistas para bancar as grandes empresas. A dívida federal do governo 

dos EUA passou de 9,2 trilhões de dólares (em 2007) a 14,5 trilhões (2011), correspondendo a 

100% do PIB. Na Europa, a dívida alcança 63% do PIB na Espanha; 76,5% na Inglaterra; 81,7% 

na França; 93% em Portugal; 114% na Irlanda; 120% na Itália e 152% na Grécia.  

Os débitos forçaram os governos a aplicarem duros planos de austeridades para seu 

pagamento que, por sua vez, foi atribuído aos trabalhadores (por meio de cortes em serviços 

sociais, aposentadorias e salários). Tais planos de austeridades já se expressam com clareza na 

situação da juventude, por exemplo, nos países imperialistas, visto que o desemprego entre 

jovens atinge 20-25%, chegando a 40% na Espanha. 

No Brasil, apesar do crescimento da economia do país (hoje se coloca como a 6ª 

economia mundial, com perspectiva de alcançar a 5ª posição) e da propaganda do governo 

federal afirmando que todos estão ganhando com isso, os dados sociais são alarmantes. Segundo 

o ILAESE (2011), no ranking do PIB per capita, o Brasil ocupa o 102º lugar, uma vez que 

ainda morrem cerca de 74 mil crianças menores de 5 anos por doenças relacionadas à 

desnutrição (dados da UNICEF em 2008). Além disso, possuímos a terceira pior distribuição 

de renda do mundo, de forma que, no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), ocupamos a 

73ª colocação.  

No que se refere ao trabalho, segundo a OIT (2012), houve uma redução nas taxas de 

desemprego na América Latina de 7,3% em 2010 para 6,8% no final de 2011. Contudo, a taxa 

de desemprego entre jovens (15 a 24 anos) ainda é alta, 14,9%, e o que é mais preocupante, 

50% da população urbana que possui emprego está na área informal com condições de trabalho 

precárias, baixos rendimentos e sem direitos trabalhistas. 

 No Brasil, segundo o IBGE (2012), houve um aumento de 10,7 pontos percentuais 

concernentes à taxa de pessoas com 16 anos ou mais inseridas no trabalho formal, acréscimo 

de 45,3 % em 2001 para 56 % em 2011. Contudo, as regiões Norte e Nordeste ainda apresentam 

                                                           
23Ao contrário da conformação das crises anteriores, cíclicas, que alternavam fases de desenvolvimento produtivo 

com momentos de retrocesso, a crise estrutura do capital,iniciada por volta da década de 70, segundo Mészáros 

(2011, p.799 - 800) consiste em perturbações crônicas das três dimensões internas da auto-expansão do capital – 

produção, consumo e circulação\distribuição\realização, que além de romper o processo normal de crescimento, 

também “pressagia uma falha na sua função vital de deslocar as contradições acumuladas do sistema”. A crise 

estrutural do capitalismo não localiza-se apenas na esfera socioeconômica, como também em todo o “espectro de 

instituições políticas”, assim como toda a sociedade civil, necessitando ações políticas mais poderosas, de modo 

que não é possível de serem executadas pelo Estado capitalista que se apresenta hoje.  
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os piores índices com 37% e 38%, respectivamente.  Com relação ao salário, “[...] entre 2000 e 

2010 foram criados 20 milhões de postos de trabalho com carteira assinada de até 1,5 salário 

mínimo. Mas, no mesmo período foram extintos outros 4 milhões de empregos que pagavam 

três salários mínimos ou mais” (OPINIÃO SOCIALISTA, 2013).  

Ainda nesse contexto, conforme dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) do IBGE, a massa de rendimento de toda a classe trabalhadora em outubro de 2012 

atingiu o valor de R$ 42,2 bilhões enquanto o patrimônio dos 74 bilionários brasileiros atingiu 

a marca de R$346,2 bilhões, valor suficiente para a construção de 4,3 milhões de moradias 

populares, “mais da metade do déficit habitacional brasileiro” (ILAESE, 2012).   

Reiteramos que, apesar de as manifestações ocorrerem em vários complexos, a crise 

estrutural do capital tem como componente vital a completa corrosão do trabalho: 

 

Depois da intensificação do quadro crítico nos Estados Unidos e demais países 

capitalistas centrais, estamos presenciando profundas repercussões no mundo 

do trabalho em escala global. No meio do furacão da crise que agora atinge o 

coração do sistema capitalista, vemos a erosão do trabalho relativamente 

contratado e regulamentado, herdeiro da era taylorista e fordista, modelo 

dominante no século XX – resultado de uma secular luta operária por direitos 

sociais – que está sendo substituído pelas diversas formas de 

“empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário”, “trabalho 

atípico”, formas que oscilam entre superexploração e a própria autoexploração 

do trabalho, sempre caminhando em direção a uma precarização estrutural da 

força de trabalho em escala global. Isso sem falar na explosão do desemprego 

que atinge enormes contingentes de trabalhadores, sejam homens ou 

mulheres, estáveis ou precarizados, formais ou informais, nativos ou 

imigrantes, considerando que estes últimos são os primeiros a serem mais 

fortemente penalizados. (ANTUNES, 2011, p.13).  

 

  

Os dados refletem uma condição dos trabalhadores que é fruto do atual estágio de 

destruição das forças produtivas: a intensificação do trabalho. No capitalismo contemporâneo, 

as análises que se estabelecem sobre a intensidade do trabalho estão voltadas para os seus 

resultados. Segundo Dal Rosso (2008, p.23), chamamos de intensificação os processos de 

quaisquer naturezas os quais resultam em um maior gasto das capacidades físicas, cognitivas e 

emotivas dos trabalhadores de maneira coletiva ou individual com fito de elevar quantitativa e 

qualitativamente seus resultados a depender da natureza do trabalho.  

Como já elucidamos, no capitalismo (de forma mais nítida) assim como no modo 

escravista e no servilismo próprio do modelo feudal (os dois últimos partindo de uma relação 

de produção diferente, no escravismo o escravo era a própria mercadoria, no servilismo, apesar 

de boa parte da produção ser revertida ao senhor feudal, parte da produção era do próprio 
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produtor), o controle da intensidade do trabalho sai do poder dos trabalhadores, de maneira 

parcial ou total, para os “empregadores”:   

 

O grau da intensidade resulta de uma disputa, de um conflito social que opõe 

o interesse dos trabalhadores ao dos empregadores. Não é só o indivíduo 

trabalhador quem decide autonomamente suas condições de trabalho e 

estabelece o grau de empenho pessoal com a atividade. O ato de compra e 

venda da força de trabalho confere ao comprador poder sobre como será 

utilizada essa mercadoria. As empresas e os administradores pautam 

determinações inarredáveis quanto ao como deve ser realizada determinada 

tarefa e conseqüentemente qual o grau de intensidade requerido. No trabalho 

assalariado, a determinação do grau de intensidade é transferida com o ato de 

compra e venda da força de trabalho das mãos do vendedor para as mãos do 

comprador (DAL ROSSO, 2008, p.24). 

 

  

Neste sentido, percebemos que, na fase atual do capitalismo, o aumento dos poderes dos 

empregadores e da flexibilidade do trabalho traz uma forma combinada de extração da mais-

valia. Para Harvey (apud Silva, 2012, p.44 - 45), ao analisar a fase presente de acumulação 

capitalista, existe a apropriação da mais-valia combinada, ou seja, recombinação simples entre 

a mais – valia absoluta e a mais – valia relativa como uma estratégia de obtenção de lucro 

definida por Marx. 

 A mais-valia absoluta, como o aumento da jornada de trabalho para um mesmo salário 

(valor pago para produção da força de trabalho durante um dia), na acumulação flexível, aparece 

como um aumento das horas de trabalho com uma redução geral do padrão de vida por meio da 

erosão do salário real ou da transferência do capital corporativo de regiões que pagam altos 

salários para regiões que pagam baixos. 

 No que se refere à mais-valia relativa, trata-se de mobilizar as mudanças tecnológicas 

e organizacional com objetivo de gerar “lucros temporários para firmas inovadoras e lucros 

mais generalizados com a redução dos custos dos bens que definem o padrão de vida do 

trabalho” (HARVEY apud SILVA, idem, ibidem). 

A partir dessa lógica combinada de exploração, os balanços das empresas e bancos 

mostram que os capitalistas nunca lucraram tanto enquanto a maioria dos trabalhadores ganham 

menos e trabalham mais. Segundo o jornal Opinião Socialista (2011), em 2010, conforme 

estudo feito pela revista Exame, as 500 maiores empresas sediadas no Brasil alcançaram em 

vendas o valor de 1,3 trilhão de dólares, um crescimento de 31% entre 2009 e 2010, três vezes 

o crescimento chinês. Cada um dos 2.874.961 trabalhadores dessas empresas gerou uma riqueza 

para seus patrões num valor de pouco mais de R$ 452 mil dólares.  
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Na construção civil, conforme cálculos feitos pelo ILAESE, os salários pagos pelas 7 

maiores empresas do setor representam apenas 5% de seu faturamento. Já na fábrica da General 

Motors no Brasil, entre os anos de 2000 a 2008, o custo da folha salarial representou somente 

8% de seu faturamento.  

No que se refere aos Bancos, no ano de 2010, o banco Bradesco anunciou um lucro de 

R$ 5,5 bilhões; o Itaú Unibanco obteve R$ 7,1 bilhões e o Santander R$ 4 bilhões. Por outro 

lado, os trabalhadores do setor tiveram o ritmo de trabalho intensificado, sendo que mais da 

metade da categoria cumpre uma jornada de trabalho de 30 horas semanais segundo dados do 

DIEESE. Além disso, constataram-se perdas salariais significativas de 98,62% na Caixa 

Econômica Federal; 86,68% no Banco do Brasil e 26% nos bancos privados.    

Para além de uma visão imediata do problema, a intensificação do trabalho não se 

localiza apenas nas atividades industriais. Segundo Dal Rosso (2008, p.31), em todas as 

atividades que concentram grandes volumes de capital e que desenvolvem a competitividade 

sem fronteiras, são exigidos cada vez mais resultados e, em consequência, maior dedicação e 

empenho dos trabalhadores. Logo, o que deve determinar nessa relação não é puramente a 

natureza do trabalho (material ou não-material24), mas sim a sua capacidade de gerar mais-valia 

ou não, ou seja, sua capacidade produtiva.  

Se colocarmos em comparação o nível de intensidade de trabalhos pensando unicamente 

nos aspectos corporais, físicos e materiais, próprios de trabalhos materiais, estaremos avaliando 

de maneira inadequada uma série de outros serviços. Não é nosso objetivo aqui polarizar o 

trabalho conforme sua natureza, mas sim o compreender como uma síntese dialética constituída 

historicamente pelo conjunto dos homens, e a partir da singularidade dos trabalhos (nível de 

complexidade), buscar as regularidades. Segundo Marx (2004, p.115), o trabalho produtivo é 

uma determinação daquele trabalho que em si e para si não é compatível com o conteúdo 

determinado, com características do trabalho, com sua utilidade particular ou seu valor–de–uso 

peculiar com que se manifesta. 

Conforme os elementos até então apresentados, constatamos que a forma de 

sociabilidade capitalista adquire um nível de complexidade que se expande por meio da 

apropriação de qualquer atividade humana com objetivo de produzir mercadoria e mais – valia.  

O processo educativo, por exemplo, que, segundo Saviani (2008 b, p.22), consiste no ato de 

                                                           
24Segundo Saviani (2008 b, p.12) a chamada produção não material se enquadra em duas modalidades: 1) 

Atividades em que o produto se separa do produtor, como no caso de livros e objetos artísticos. Neste caso há um 

intervalo entre a produção e o consumo, possibilitado pela autonomia entre o produto e o ato de produção; 2) 

atividades em que o produto não se separa do ato de produzir, não havendo intervalos entre a produção e o 

consumo, estão imbricadas uma na outra. Nessa modalidade que se enquadra a educação.     
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produzir nos indivíduos singulares a humanidade na forma de uma segunda natureza, de 

maneira deliberada e intencional; no capitalismo também adquire uma forma alienada, 

convertida em mercadoria e passível de ter seu processo intensificado.  

Mancebo (2011, p.36) aponta que há duas formas pelas quais o trabalho pode tornar-se 

mais intenso: 1) intensificação pela introdução de mudanças técnicas no trabalho; 2) intensidade 

mediante mudanças organizativas no processo de trabalho.  As circunstâncias em que o trabalho 

é intensificado são diversas e, infelizmente, presentes no cotidiano dos professores, tais como 

acúmulo de tarefas que antes eram divididas entre vários trabalhadores; não reposição de 

quadros em caso de aposentadoria; crescimento na demanda de serviços não proporcional à 

contração de pessoal; sobrecarga de serviços para o mesmo tempo; polivalência; entre outros 

fatores. Sobre os nexos entre o trabalho e a educação, o uso estratégico da educação formal e 

do conhecimento científico no capitalismo contemporâneo como “força produtiva, dominação 

política e ideologia” (SOBRAL, 1986, p.287), trataremos nos próximos subtítulos. 

 

2.1.NEXOS ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

“[...] digam-me onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi 

onde está a educação” (MÉSZÁROS, 2008, p.17) 

 

Conforme discutimos no segmento anterior, o homem teve seu desenvolvimento 

mediado por outros seres humanos, constituindo-se como um ser social. As aquisições do 

desenvolvimento das aptidões humanas são postas aos homens pelos fenômenos objetivos da 

cultura material e imaterial, contudo não são dados de maneira direta.  

Segundo Leontiev (2004, p.290), para os seres humanos se apropriarem dos 

conhecimentos historicamente criados pela humanidade e fazerem deles suas aptidões, “os 

órgãos de sua individualidade”, o ser humano deve se relacionar com os fenômenos do mundo, 

mediado por outros seres humanos num processo de comunicação. Esta ação, por sua função, é 

conhecida como educação. 

Historicamente, os nexos entre o trabalho e a educação têm alternado de formas 

diferentes conforme desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Como 

atividade essencialmente humana, o trabalho marcou a passagem do homem de sua condição 

puramente animal para um desenvolvimento sócio–histórico. 

 Na medida em que o homem transformou a natureza, teve a sua transformada. A 

constante mediação entre esta e aquele fez surgir a produção, e, com efeito, a disseminação dos 
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conhecimentos sobre a natureza:    

 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva 

natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um 

produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele forma-

se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita 

aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria existência. 

Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, 

isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a 

origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007)  

 

Nas comunidades primitivas, o processo educativo coincidia com o próprio trabalho, ou 

seja, os homens adquiriam os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de sua 

existência no próprio processo de produção. Segundo Saviani (2007), no modo de produção 

comunal, os homens se apropriavam dos meios de produção de maneira coletiva e educavam a 

si mesmos e às novas gerações. Neste caso, a educação se identificava com a vida.  

Com o desenvolvimento da produção e o aparecimento do excedente produtivo, levando 

assim às primeiras experiências de propriedade privada da terra e à divisão da sociedade em 

classes, foi trazida também a possibilidade de separação entre educação e trabalho, com efeitos 

na própria compreensão ontológica do homem.  

Como vimos, o trabalho é a condição essencial da existência dos homens e necessária 

mediação entre homem e natureza. O surgimento da propriedade privada da terra faz nascer 

uma classe, os proprietários de terra, a qual torna possível viver do trabalho alheio, dos não – 

proprietários, que produziam tanto os meios para sua existência como para a dos seus senhores.  

No que se refere à educação, o modo de produção escravista traz duas modalidades de 

educação: uma para o homem livre, voltada para atividades intelectuais e exercícios com caráter 

lúdico e outra para escravos e serviçais, que se dava no próprio processo de trabalho. Surge, 

nesta perspectiva, a escola. Este vocábulo vem do grego e significa etimologicamente lugar do 

ócio, do tempo livre. 

Após a primeira experiência de institucionalização da escola na sociedade escravista, 

temos na sociedade feudal uma mudança de sua caracterização, agora com forte influência da 

igreja católica. Contudo, foi apenas em meados do século XVII que a escola em seu caráter 

universal ganha mais apelo, à luz de um projeto engendrado pela burguesia nascente numa 

forma de instruir minimamente os trabalhadores para as demandas relativas à produção. 

E foi com o florescer do ideal liberalista que o aspecto da educação passou a ser 

cuidadosamente estudado e reaproximado ao trabalho, sobretudo pelos economistas políticos 

clássicos como Adam Smith e John Locke. Segundo Saviani (2008 a, p. 255), por conta da 
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degradação do trabalhador provocada pelo modelo produtivo, Adam Smith recomendava que o 

estado se responsabilizasse pelo ensino popular, contudo em doses prudentemente 

homeopáticas. O mesmo Adam Smith culpava os trabalhadores por suas condições, pois os 

mesmos eram envolvidos por um “espírito comercial25”, não pelas condições a que estavam 

submetidos: 

 

[...] Na situação em que a divisão do trabalho é levada até a perfeição, todo 

homem tem apenas uma operação simples para realizar; a isso se limita toda 

a sua atenção, e poucas ideias passam pela a sua cabeça com exceção daquelas 

que com ela têm ligação imediata. Quando a mente é empregada numa 

diversidade de assuntos, ela é de certa forma ampliada e aumentada, e devido 

a isso geralmente se reconhece que um artista do campo tem uma variedade 

de pensamentos bastante superior a de um citadino. Aquele talvez seja 

simultaneamente um carpinteiro e um marceneiro, e sua atenção certamente 

deve estar voltada para vários objetos, de diferentes tipos. Este talvez seja 

apenas um marceneiro; esse tipo específico de trabalho ocupa todos os seus 

pensamentos, e como ele não teve a oportunidade de comparar vários objetos 

sua visão das coisas que não estejam relacionadas com seu trabalho jamais 

será tão ampla como a do artista. Deverá ser esse o caso sobretudo quando 

toda a atenção de uma pessoa dedicada a uma dentre dezessete partes de um 

alfinete ou a uma dentre oitenta de um botão, de tão dividida que está a 

fabricação de tais produtos. [...] Essas são as desvantagens de um espírito 

comercial. As mentes dos homens ficam limitadas, tornam-se incapazes de se 

elevar. A educação é desprezada, ou no mínimo negligenciada, e o espírito 

heróico é quase totalmente extinto. Corrigir esses defeitos deveria ser assunto 

digno de séria atenção. (Grifos do autor) (SMITH apud MÉSZÁROS, 2008, 

p.28-29).            

 

  John Locke chamava a atenção para a necessidade da relação entre educação de crianças 

e doutrinação religiosa com forte caráter moralista: 

 

Os filhos das pessoas trabalhadoras são um corriqueiro fardo para a paróquia, 

e normalmente são mantidas na ociosidade, de forma que geralmente também 

se perde o que produziram para a população até eles completarem doze ou 

catorze anos de idade. Para esse problema, a solução mais eficaz que somos 

capazes de conceber, e que portanto humildemente propomos, é a de que, na 

acima mencionada lei a ser decretada, seja determinado, além disso que se 

criem escolas profissionalizantes em todas as paróquias, as quais os filhos de 

todos [...] devem ser obrigados a frequentar. (LOCKE apud MÉSZÁROS, 

2008, p.41-42).  

 

Outra vantagem de se levar as crianças a uma escola profissional é que, desta 

forma, elas seria obrigadas a ir a igreja todos os domingos, juntamente como 

seus professores ou professoras e teriam alguma compreensão da religião, ao 

                                                           
25 Segundo Mészáros (2006, p. 149), Adam Smith ao fundar as teorias da natureza humana, identificada como 

egoísta, traz também a sua contrapartida, como um filósofo moral, completa o quadro superpondo ao homem 

egoísta à imagem de um ideal transcendental, calcado numa dualidade moral, de maneira a - histórica e socialmente 

motivada.     
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passo que agora, sendo criadas, em geral, no ócio e sem rédeas elas são 

totalmente alheias tanto à religião e à moralidade como são para a diligência. 

(LOCKE apud MÉSZÁROS, 2008, p.42). 

Diante disso, podemos perceber que se escola surge inicialmente como espaço para a 

formação das classes hegemônicas, logo a concentração de riqueza material nas mãos de uma 

classe exclusiva também vem acompanhada de centralização da cultura intelectual mais 

desenvolvida. Quando a grande massa da população passa a ter acesso, é só a uma ínfima 

parcela dessa cultura em seu nível menos desenvolvido26. A divisão laboral e a propriedade 

privada trazem consigo a própria divisão do homem, pois submetem o trabalho a duas 

categorias: o trabalho manual e o mental ou intelectual, ambos desenvolvidos de maneira 

unilateral. 

Como já explicitamos, o trabalho no capitalismo produz deformidade, é estranho e 

desumano para o trabalhador, servindo apenas como um meio para satisfazer as necessidades 

humanas mais embrutecidas (comer, morar, viver). Por outro lado, a unilateralidade também 

atinge os capitalistas. Segundo Manacorda (1986, p.70), o que se manifesta como atividade de 

expropriação e alienação ao trabalhador manifesta-se como atividade de apropriação, alienação 

ao capitalista, ou seja, aquele que frui a riqueza produzida por outros se realiza de maneira 

irreal, efêmera, débil, está alienado de si mesmo enquanto ser genérico e de relação com os 

outros homens.  

Frente ao quadro de alienação humana, é latente a necessidade de uma formação numa 

perspectiva onilateral (ou omnilateral), ou seja, segundo Manacorda (1986, p.78-79), um 

desenvolvimento pleno em todos os sentidos das faculdades e das forças produtivas, das 

necessidades e das capacidades humanas para sua satisfação. Contudo, para o pleno 

desenvolvimento dos seres humanos, antecede o acesso à totalidade das forças produtivas, e 

estas só poderão ser acessadas pela totalidade dos indivíduos livremente associados, ou seja, 

pela superação do sistema do capital, o verdadeiro reino da liberdade:    

  

De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado 

por necessidade e por utilidade exteriormente imposta; por natureza, situa-se 

além da esfera da produção material propriamente dita. O selvagem tem de 

lutar com a natureza para satisfazer as necessidades, para manter e reproduzir 

a vida, e o mesmo tem de fazer, o civilizado, sejam quais forem a forma de 

sociedade e o modo de produção. Acresce, desenvolvendo–se, o reino do 

imprescindível. É que aumentam as necessidades, mas, ao mesmo tempo, 

ampliam-se as forças produtivas para satisfazê-las. A Liberdade nesse domínio 

só pode consistir nisto: o homem social, os produtores associados regulam 

                                                           
26 Segundo ILAESE (2011), conforme os resultados apresentados do primeiro PNE (2001 – 2010) ainda temos 

cerca de 9,7% de analfabetismo, 20.3% de analfabetismo funcional, 12% de repetência, 4,8% de abandono escolar, 

13,2% de evasão escolar. 
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racionalmente o intercâmbio material com a natureza, controlam-no 

coletivamente, sem deixar que ele seja a força cega que os domina; efetuam-

no com o menor dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e mais 

condignas com a natureza humana. Mas esse esforço situar-se-á sempre no 

reino das necessidades. Além dele começa o desenvolvimento das forças 

humanas como um fim em si mesmo, o reino genuíno da liberdade, o qual só 

pode florescer tendo por base o reino da necessidade. (MARX, 1974, p.942 

apud ANTUNES, 2009, p. 171-172)   

 

De maneira antagônica à perspectiva da onilateralidade, o desenvolvimento do 

capitalismo traz a necessidade de generalização da cultura intelectual a toda sociedade, contudo 

visando maior produtividade e reprodução das ideias hegemônicas.  

Segundo Saviani (2007), o advento da indústria moderna no contexto da revolução 

industrial conduziu a uma simplificação dos ofícios e, consequentemente, à redução na 

necessidade de qualificação haja vista a introdução da maquinaria, que nada mais é do que 

trabalho intelectual materializado, fruto dos avanços científicos aplicados à produção. O 

processo de mecanização de operações manuais possibilita desvencilhar do trabalhador a 

necessidade de antecipação prévia intelectual do processo de trabalho, sendo ele agora 

submetido aos elementos da máquina. 

Nesse sentido, a escola se alinha à indústria por meio de cursos profissionalizantes 

fomentados pelas empresas com fito de instruir para o processo produtivo. Por outro lado, há 

uma formação de caráter geral com maior atenção ao domínio teórico a fim de preparar as elites 

para atuar nos principais setores na sociedade. Na conjuntura mais recente do capitalismo, 

precisamente no período referente à reestruturação produtiva27, entre as décadas de 60 e 80 do 

século XX, a função atribuída à formação e à escola também foi alterada.  

Segundo Alves (2011, p.34), esse momento foi marcado pelas inovações taylor-fordistas 

que alteraram a morfologia da produção de mercadorias seja nos setores industriais seja nos 

serviços. Aqui, a introdução dos novos modelos produtivos foi bastante desigual e, por vezes, 

combinada. A fase marcada pela produção em massa, o fordismo, alterou de maneira 

significativa a vida social, “[...]transfigurando as condições de produção (e de reprodução) 

social da civilização humana, atingindo de forma diferenciada países e regiões, setores e 

empresas das indústrias ou de serviços” (idem, ibidem).  

O campo educacional não foi diferente, o que resultou numa mudança do papel social 

                                                           
27 “O modo de produção capitalista desenvolveu-se e expandiu-se pelo mundo pela constituição de métodos de 

produção da mais-valia relativa no interior dos quais o capital busca resolver as contradições da perpétua 

necessidade de autovalorização do valor. [...] O movimento de posição (e reposição) dos métodos de produção de 

mais-valia relativa denomina-se reestruturação produtiva, em que o capital busca novas formas de organização do 

trabalho mais adequadas a autovalorização do valor” (ALVES, 2011, p.33)     
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da escola, passando de entidade integradora, nos tempos de crescimento econômico, para um 

espaço que possibilitaria a conquista de um nível maior de empregabilidade diante do 

desemprego em momentos de crise com ênfase nas capacidades e competências.  

Para Kuenzer (1998, p.68), neste período, o caráter não ideológico da demanda de 

ampliação da educação básica para todos juntamente com a redução (e destruição) de postos de 

trabalho revelam uma face perversa, “[...] servindo a escola de instância de seleção prévia, 

notadamente de classe social, para escolher os mais ‘educáveis’, e, portanto, mais adequados 

as finalidades do processo produtivo”. Discutiremos mais sobre o papel da formação escolar e 

profissional diante da reestruturação produtiva mais à frente.  

Para além de uma educação puramente técnica para a classe trabalhadora, o capitalismo 

desenvolve também outras formas e campos de formação no sentido de impelir os trabalhadores 

a adotarem as metas do capital como suas. Segundo Mészáros (2011, p.188), as mediações de 

segunda ordem28 do sistema do capital, em sua forma desenvolvida, subordinam todas as formas 

de reprodução social (como relações de gênero, família, produção material e até mesmo 

produção artística) à exigência absoluta de sua própria expansão. 

 À medida que essas mediações se consolidam num sistema coerente, as reais 

necessidades humanas são colocadas de lado, abrindo espaço para uma necessidade geral 

(alienada) cada vez mais fortalecida. Sob a articulada base do capital, trabalho e Estado, os 

instrumentos de influência ideológica que compõem o aparelho sociometabólico do capital 

transcendem os espaços formais de educação, de forma que os trabalhadores devem aceitar, de 

forma ativa, os princípios reprodutivos dominantes no seu próprio dia-a-dia, conforme a sua 

função social e tarefas atribuídas.  

É preciso deixar claro de que maneira essa relação se estabelece na consciência dos 

trabalhadores. Segundo Marx (2011, p.25), os homens fazem sua própria história, não da 

maneira que querem, mas sim em condições pré-estabelecidas, dadas e herdadas. Acima dessas 

condições de existência, ergue-se uma superestrutura de sensações, ilusões, maneiras de pensar 

e concepção de vida. Contudo, é a própria classe que as cria e lhes atribui a forma e os sentidos 

conforme sua própria base material e relações sociais correspondentes. 

                                                           
28As mediações de primeira ordem “[...] abrangem as relações em cujo quadro tanto os indivíduos da espécie 

humana como as entrelaçadas condições culturais/ intelectuais/morais/materiais cada vez mais complexas de sua 

vida são reproduzidos segundo a margem de ação sócio-histórica disponível e cumulativamente ampliada” 

(MÉSZÁROS, 2011, p.212), sem exigir em si e por si hierarquias de dominação e subordinação. As mediações de 

segunda ordem, uma mediação da mediação, isto é, “[...] uma mediação historicamente específica da automediação 

ontologicamente fundamental do homem com a natureza” (MÉSZÁROS, 2006, p.78) surge pela introdução de 

elementos alienantes e alienados às mediações de primeira ordem, com objetivo de expandir o sistema do capital.     
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Segundo Furtado e Svartman (2009, p.79), nossa consciência paira como referência de 

significados (da cultura, sociais, históricos com sua relação de classes), que se constituem na 

vivência e na inserção concreta do indivíduo no mundo, desencadeada por meio de duas 

relações: 1) motivo – necessidade; e 2) pensamento – sentido. As relações de produção e o 

momento histórico interferem no processo de construção do repertório da consciência:  

 

Se a relação de produção é estável e o tipo de vida e sociabilidade é pautado 

por relações perenes, como ocorria na vida do período feudal, a consciência 

será mais estável e a relação motivo-necessidade e pensamento-sentido serão 

menos exigidas. Se a relação de produção é dinâmica, como ocorre no 

capitalismo tardio com a pressão e rapidez das comunicações e da exigência 

compulsiva do consumo, a consciência será afetada assim como a relação 

motivo-necessidade e pensamento-sentido (FURTADO e SVARTMAN, 

2009, p.79-80). 

 

O fenômeno da luta de classes não acontece, na maioria das vezes, de forma direta e 

clara, mas sim camuflada pelo processo de reprodução das relações de produção. A dinâmica 

econômica e a busca pelos resultados do processo produtivo (sobretudo a mais-valia) 

obscurecem a possibilidade de interpretação dos fenômenos sociais, levando a uma espécie de 

falsa consciência, a uma visão parcial de um determinado fenômeno, “o ponto de vista do 

interesse de classes ou grupo dominante confrontado com a disputa possível dos interesses 

imediatos das classes dominadas” (FURTADO e SVARTMAN, 2009, p. 81).  

Essa forma obscurecida oculta o interesse mediato (a superação do modo de 

sociabilidade capitalista e suas formas de dominação), consolidando-se como um valor natural, 

universal e coletivo, ou seja, aquilo que foi construído dentro de um determinado processo 

histórico ganha status de essencial.  

Partindo-se do pressuposto que é a atividade consciente (não só o trabalho mas também 

toda a ação humana no mundo gerado por ele) que faz a mediação da relação entre o homem e 

a natureza, bem como ao mesmo tempo promove as relações de sociabilidade, produz também 

em cada indivíduo um processo de singularização (por meio do desenvolvimento de sentidos) 

e formação da consciência em si. As várias formas de atividade constituídas coletivamente 

produzem sentidos e projetos compartilhados.  

Contudo, percebemos que, na constituição da relação entre consciência e atividade no 

capitalismo, os homens trabalham de maneira isolada, de modo que os sentidos de seu trabalho 

não estão voltados para suprir suas necessidades humanas, numa perspectiva de 

desenvolvimento omnilateral, mas sim como meio de sobrevivência, de maneira mediada, na 

compra e venda de mercadorias.  
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Segundo Furtado e Svartman (2009, p.97-98), o atual processo de superespecialização 

do trabalho, no qual as linhas de produção foram esfaceladas pelo mundo (por exemplo, as 

industriais automobilísticas e de celulares,) traz também consequências para a consciência dos 

trabalhadores, também fragmentada, recaindo na impossibilidade de abstração do processo 

produtivo na relação entre produção e consumo por parte do ser humano.  

Outras consequências desse processo podem ser caracterizadas como: 

 

1) a progressiva substituição do caráter qualitativo do trabalho por seus 

aspectos quantitativos (com profundo impacto sobre a experiência de 

trabalho); 2) a formação de uma experiência social de passividade em função 

do caráter autônomo e destacado dos processos econômicos; 3) e a dificuldade 

de apreensão do movimento histórico dos fenômenos sociais, uma vez que a 

objetivação das relações sociais nos habitua com categorias estanques de 

entendimento do mundo” (FURTADO e SVARTMAN, 2009, p.99).   

 

O processo de fragmentação da consciência se completa por meio de um arcabouço 

ideológico, moral, jurídico, de cunho metafísico e moralista o qual justifica a produção e a 

reprodução do modo de sociabilidade capitalista ao mesmo tempo em que oculta a realidade, 

por meio de um conjunto de símbolos e significados que não possuem aderência à realidade. O 

conjunto de tais aspectos “[...] passa a compor o repertório da consciência fragmentada e 

concretamente é o que produz o necessário conformismo que garante a forma de dominação 

dos trabalhadores em geral, sem que se tenha consciência dessa dominação” (FURTADO e 

SVARTMAN, 2009, p.104). 

Diante disso, o aspecto ideológico aparece como um dos principais elementos que 

sustentam o modo de sociabilidade capitalista. Além disso, a educação formal ou escolar, um 

dos principais campos estratégicos para a legitimação da sociedade burguesa, por sua vez, 

apresenta limites no que se refere à perspectiva de emancipação humana sob a lógica fetichista 

do capital. Contudo, entendemos que o interior da educação escolar nas sociedades capitalistas 

reflete as contradições da luta de classes, de modo que também pode assumir uma função 

político-pedagógica de caráter contra-hegemônico.  

Nesse contexto, é preciso uma organização da práxis pedagógica que supere a 

necessidade de expansão do capital por meio de uma formação de indivíduos críticos29 que 

                                                           
29 Se faz necessário, neste ponto, especificarmos melhor qual a perspectiva crítica de formação estamos nos 

referindo. Dentro do campo das tendências críticas na educação brasileira, concordamos com Saviani (2008 b), ao 

classifica-las em críticas e crítico-reprodutivistas. A perspectiva crítico-reprodutivista surgiu como uma síntese 

das lutas travadas nos movimentos de maio de 1968 na França, que visava mudar as bases da sociedade por meio 

de uma revolução cultural. Pela impossibilidade de alterações significativas na base material, por se tratar de um 

fenômeno superestrutural, era inevitável que o fracasso do movimento se revertesse também em teorias que 

fizessem a crítica aos limites da escola capitalista e suas pedagogias autoritárias, em especial a tecnicista, sem 
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apontem para outra lógica societária. Desse modo, o professor, como trabalhador da educação, 

tem um papel chave.  

Tendo em vista a natureza do trabalho educativo, convém retomar a categoria da práxis, 

visto que esta permite estabelecer os nexos e relações da totalidade social bem como transcende 

as objetivações primárias do ser social e o projeta em suas múltiplas objetivações materiais ou 

imateriais. O homem, como um ser que possui necessidades e forças para satisfazê-las por meio 

do trabalho, cria novas necessidades e novas mediações que satisfazem seus novos 

carecimentos. Um destes é a apropriação das objetivações genéricas produzidas pela 

humanidade.  

Nessa perspectiva, o elemento mediador que permite o homem aprender a produzir sua 

própria existência é o processo educativo que, segundo SAVIANI (2008b, p.12-13), “[...] é o 

ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”, de modo que o produto não se 

separa do ato de produzir30.  

Dessa forma, segundo Melo (2011), é a partir da práxis educativa, uma prática 

fundamentada teoricamente, que se realiza a mediação entre o aluno e a apropriação das 

objetivações genéricas, de forma que contribua na formação de sua individualidade para-si31, 

                                                           

contudo apontar perspectivas de superação. Destacam-se nesse grupo a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado, 

de Althusser; a teoria da violência simbólica, de Bourdieu e Passeron e a teoria da escola capitalista, de Baudelot 

e Establet. Já as chamadas teorias críticas, como o próprio nome sugere, fazem uma análise crítica da sociedade e 

da educação, contudo, partem do pressuposto de que, a educação e a escola, como fenômenos sociais, são 

determinados pela dinâmica da luta de classes, e que seu interior também refletem as contradições presentes na 

sociedade, de modo que também resguardam um potencial revolucionário. Destacamos nesse grupo a Pedagogia 

histórico-crítica, de Demerval Saviani, desempenhando uma oposição as teorias tradicionais de educação e as 

novas pedagogias, sustentadas sob o lema do “aprender a aprender”. Sobre essas últimas pedagogias, apesar de se 

autodenominarem também como “críticas” e se utilizarem de um discurso de caráter retórico e sedutor, buscam a 

formação de indivíduos “[...] cognitivamente adaptados à realidade social contemporânea: globalizada, 

tecnológica, informatizada, em constate transformação e determinada pelas necessidades imediatistas, pragmáticas 

e mutantes do mercado” (ROSSLER, 2012, p.70).  
30 Neste caso não ocorre à separação do produto de seu produtor, não há um intervalo entre a produção e o consumo, 

aparecem de forma interligada. O fato de a educação ser um trabalho de natureza não material não quer dizer que 

ela não possua objetividade. “Os produtos da atividade humana possuem objetividade social, sejam eles produtos 

materiais ou ideais. A linguagem é um produto da atividade humana e possui objetividade social, mas ela não é 

um produto material embora possua, é claro, elementos materiais como o som no caso da linguagem falada, o 

movimento das mãos, no caso da linguagem de sinais, o papel e a tinta no caso da linguagem escrita impressa, os 

suportes eletrônicos no caso da linguagem escrita digital etc” (DUARTE et al, 2012, p.96).       
31 A formação da individualidade para – si consiste na formação da consciência para além de si mesmo, para além 

do imediato, numa perspectiva transformadora. Ascende sobre a formação da consciência para – si a consciência 

de classe, que segundo Iasi (2011, p.32), é fruto de uma dupla negação: inicialmente, o proletariado nega o 

capitalismo ao assumir sua posição de classe, para em seguida negar a si próprio enquanto classe, assumindo a luta 

da sociedade para a emancipação humana contra o capital. No que se refere à perspectiva pedagógica, segundo 

DUARTE (2001, p.29) “[...] a formação do indivíduo para-si é a formação do indivíduo como alguém que faz de 

sua vida uma relação consciente com o gênero humano. Essa relação se concretiza através dos processos de 

objetivação e apropriação que, na formação do indivíduo para-si, tornam-se objeto de constate questionamento, de 

constante desfetichização. A formação do indivíduo para-si é a formação de um posicionamento sobre o caráter 

humanizador e alienador dos conteúdos e das formas de suas atividades objetivadoras, o que implica a formação 
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desenvolva suas funções psicológicas bem como amplie a capacidade teórica e a atitude 

científica dos alunos.  

A necessidade de uma práxis educativa transformadora é cada vez mais latente, haja 

vista os ataques sofridos pela escola pública, sobretudo no que se refere à sua função social. 

Martins (2007, p.24) afirma que há um processo de cotidianidade do contexto escolar, por meio 

de diferentes estratégias, dentre elas, a defesa de que não é só por meio da escola que se ensina 

e se aprende, a supervalorização do saber experiencial e dos conhecimentos que vida (cotidiana) 

proporciona. Este processo nega a função essencial da escola de socialização do saber 

historicamente produzido, buscando a máxima humanização dos indivíduos para além da 

centralização das esferas do cotidiano.  Não é só a educação escolar que tem esse papel, contudo 

possui uma função insubstituível:  

 

É a finalidade emancipatória da educação que não se pode perder de vista, 

uma vez que ela representa o desenvolvimento da verdadeira consciência por 

meio da apropriação dos conhecimentos, dos conceitos, das habilidades, dos 

métodos e técnicas etc., de forma que possam os homens intervir na realidade 

e tomar parte como sujeitos do desenvolvimento genérico da humanidade 

(MARTINS, 2007, p.25)  

 

Configura-se, dessa forma, o grande desafio para a educação pública na sociedade de 

classes frente os limites impostos pela sociedade capitalista aos filhos da classe trabalhadora 

para que estes tenham acesso ao conhecimento sistematizado:  

 

O desenvolvimento da educação e, especificamente, da escola pública, entra 

em contradição com as exigências inerentes à sociedade de classes do tipo 

capitalista. Esta, ao mesmo tempo em que exige a universalização da forma 

escolar de educação, não a pode realizar plenamente, porque isso implicaria a 

sua própria superação. Com efeito, o acessos de todos, em igualdade de 

condições, às escolas públicas organizadas com o mesmo padrão de qualidade, 

viabilizaria a apropriação do saber por parte dos trabalhadores. Mas a 

sociedade capitalista se funda exatamente na apropriação privada dos meios 

de produção. Assim, o saber, como força produtiva independente do 

trabalhador se define como propriedade privada do capitalista. O trabalhador, 

não sendo proprietário de meios de produção, mas apenas de sua força de 

trabalho não pode, portanto, se apropriar do saber. Assim a escola pública, 

concebida como instituição de instrução popular destinada, portanto, a 

garantir a todos o acesso ao saber, entra em contradição com a sociedade 

capitalista (SAVIANI, 2008 a, p. 256-257)   

 

Nesse contexto, o desenvolvimento científico com objetivo de aplicação na produção, 

                                                           

de igual posicionamento em relação aos conteúdos das objetivações das quais ele se apropria e das formas pelas 

quais se realiza essa apropriação”.   
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processo que se expande no século XX, traz graves impactos ao processo educativo no que 

concerne aos conteúdos e ao próprio trabalho pedagógico cada vez mais reificado e alienado. 

Nesse sentido, as políticas oficiais para a educação, tanto no nível básico quanto no superior, 

têm se alinhado à concepção de desenvolvimento, educação, trabalho e ciência dos grandes 

organismos (burgueses) internacionais, com fito de formar um trabalhador para as demandas 

do mundo do trabalho reestruturado. Sobre a relação das políticas públicas para a educação na 

segunda metade do século XX até os dias atuais e a função do Estado nesse processo, 

discutiremos no próximo segmento. 

 

2.2.ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO: A DIALÉTICA ENTRE O 

PÚBLICO E O PRIVADO EM DEBATE 

 

Conforme apontamos no segmento anterior, no capitalismo monopolista, o 

desenvolvimento da educação entra em contradição com as exigências do sistema. À medida 

que as forças produtivas atingem um nível maior de complexidade, maior é a necessidade de 

mão de obra qualificada numa perspectiva técnica com objetivo de ter o domínio das novas 

tecnologias e sobretudo numa perspectiva ideológica e política.   

No que se refere ao processo de expansão da ciência e tecnologia como força produtiva, 

ideológica e política (SOBRAL, 1986, p.287), é importante fazer um recorte histórico, a fim de 

estabelecer nexos com a conjuntura econômico-política mundial. Entre as décadas de 60 e 80 

do século XX, é implementada uma série de políticas a nível mundial, nos períodos entre a fase 

de ouro do capitalismo monopolista e sua posterior crise, após década de 70, com a finalidade 

de reestruturar a produção e a função do Estado, sobretudo no que se refere à relação 

público\privado.  

Segundo Sguissardi e Silva Jr (2009, p. 255-256), após a Segunda Guerra Mundial, 

alguns traços eram marcantes na sociedade estadunidense, como a grande expansão econômica, 

a supervalorização do conhecimento científico, agora aplicado à produção de mercadorias, 

sobretudo eletrônicos para o lar (até então eram mais voltados para os esforços da guerra) e o 

clima de esperança de um mundo melhor por conta do cenário pós-guerra.  

A função do Estado, por sua vez, foi ampliada, conforme a necessidade do controle 

social sobre o capital. O chamado Estado–providência tinha como base o estabelecimento de 

ações político-econômicas de caráter anticíclico que, segundo Minto (2006, p.64), inspiradas 
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na teoria Keynesiana32, estavam destinadas a conter as forças desestruturantes do capital após 

as décadas de “liberdade” econômica e de grandes incertezas que marcaram o intervalo entre 

as duas grandes guerras. O produto histórico dessa nova forma de intervenção do Estado ficou 

conhecido como Estado de bem-estar social (ou Welfare State), que: 

 

[...] traduziu um determinado grau de compromisso entre estado, empresas e 

sindicatos de trabalhadores que, numa fase de crescimento da economia, 

assegurou um relativo equilíbrio social e impulsionou significativamente o 

desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, cujo resultado se 

materializou num avanço tecnológico de tal proporção que deu origem a uma 

“nova revolução industrial”: a revolução microeletrônica, também 

denominada “revolução da informática” ou “revolução da automação” 

(SAVIANI, 2002, p.21)    

 

Consoante Minto (2006, p.64-65), o Estado de bem-estar social se organizava de um 

lado, pela grande alocação de recursos públicos, de maneira direta ou indireta, a fim de garantir 

a reprodução do capital, incluindo investimentos na ciência e tecnologia, além de subsídios 

direcionados à produção. Por outro lado, criava-se uma espécie de “salário indireto” por meio 

de políticas de assistência social, tais como acesso à medicina socializada, à educação pública 

universal e gratuita, à previdência social, o qual financiava parte da reprodução da força de 

trabalho. 

Essa prática caracteriza a socialdemocracia do século XX, uma vez que corresponde à 

lógica de tornar “público” ou tornar mais nítidas as diferenças entre o público e o privado, 

mesmo que os produtos de tais políticas pudessem beneficiar a burguesia e o capital. A exemplo 

disso, temos o aumento da produtividade do trabalho por meio da instrução dos trabalhadores. 

Todavia, o objetivo não se alinhava de maneira imediata à produção de lucro.  

Apesar do grande desenvolvimento econômico e estabelecimento mínimo de condições 

objetivas de vida para os trabalhadores no período pós-guerra, em parte pelas políticas sociais, 

criou-se uma mistificação no que se refere ao Estado Keynesiano interventor, haja vista o 

caráter indômito do sistema do capital. O Estado, nessa perspectiva, gozava de relativa 

autonomia perante a sociedade, pois o “capital chegou a dominância no reino da produção 

material paralelamente aos desenvolvimentos das práticas políticas totalizadoras” 

                                                           
32A partir da crise de 1929, segundo Saviani (2002, p.19 - 20) Keynes dedicou-se a elaborar a concepção no qual 

o Estado tem importância central no planejamento racional das atividades econômicas. Sua pretensão era reformar 

o capitalismo antes que ele se esgotasse por completo. Keynes se apropriou do pensamento Marxiano de que o 

capitalismo possui crises cíclicas, contudo, ao invés de apontar formas de superação do capitalismo, buscou 

mecanismos que se não evitassem as crises, pelo menos mantivessem em controle. Acreditava-se que com boas 

políticas governamentais seria possível contornar a crises, garantir o pleno emprego e o crescimento contínuo, se 

não para sempre, pelo menos por longos períodos. 
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(MÉSZÁROS, 201, p.107) que lhe dão forma. Contudo, o poder público aqui visa manter o 

status quo do modo de produção capitalista por mais que algumas políticas, de maneira formal, 

busquem a conciliação de classes.  

Nesse contexto, a ciência e seus produtores eram vistos como importantes atores e 

instrumentos para alcançar os objetivos daquele novo projeto de sociedade, em que o mal havia 

sido destruído, as ideologias haviam se esgotado e o avanço se daria por meio de consensos. 

Esse pensamento impulsionou várias mudanças nos campos acadêmicos e profissionais, 

conforme apontam Sguissardi e Silva Jr (2009, p.257), dentre elas, a reforma universitária tendo 

em vista a possibilidade de orientar e instituir os saberes escolarizados nos outros níveis de 

ensino através da configuração de disciplinas e currículo. Além disso, tal reforma possibilitaria 

manipular o campo profissional, a fim de alterar o processo de politização para provocar 

mudanças nas estruturas sociais. 

Há, nesse período, a chamada profissionalização da ciência (neutra e rigorosa) que muda 

a identidade das instituições universitárias nos Estados Unidos, com maior aproximação entre 

a política e a economia, visando à formação de um novo ser inserido em uma sociabilidade 

produtiva. Nesse contexto, vale ressaltar o apelo à autoridade da ciência com sua 

“incontestável” objetividade e pretenciosa neutralidade, o qual é utilizado numa perspectiva de 

legitimação de medidas e ações de cunho político e, sobretudo, produtivo. Por conseguinte, 

Mészáros (2012, p.246) chama a atenção para o fato de que a ciência, como um produto 

constituído historicamente, pode assumir funções diferentes nas confrontações intelectuais e 

ideológicas conforme os contextos sociais em mudança.  

Nessa perspectiva, a ciência contribuiu imensamente para a vitória do movimento 

iluminista nos confrontos ideológicos e posteriormente no desenvolvimento das forças 

produtivas na Revolução Industrial. Esse fato se constituiu como um salto qualitativo 

fundamental para a humanidade:  

 

A interferência obscurantista anterior ao triunfo do iluminismo não era apenas 

imaginação de algumas pessoas, mas um freio muito real aos 

desenvolvimentos produtivos, e “deixar que a razão seguisse seu próprio 

curso” era algo demonstravelmente capaz de provocar importantes progressos 

neste aspecto. Ao mesmo tempo, os problemas e contradições da ordem social 

estabelecida, com suas evidentes desigualdades, podiam ser apresentados pela 

primeira vez na história como fenômenos estritamente transitórios, que o 

avanço do conhecimento científico e sua aplicação sistemática à produção 

acabariam superando, tão certo quanto o dia segue a noite (MÉSZÁROS, 

2012, p.246).   

 

Contudo, de maneira contraditória, ao passo que a burguesia fortalece suas bases vai 
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assumindo uma posição acrítica frente ao avanço da divisão capitalista do trabalho e a ciência 

é utilizada para justificar que os efeitos nocivos do trabalho eram fenômenos marginais que 

seriam eliminados após a consolidação do capitalismo. Assim, segundo Mészáros (2012, p.246-

247), a esperança falaciosa da eliminação da miséria e das desigualdades sociais estruturais, por 

meio da expansão quantitativa da produção, realizada de maneira inquestionável e fluida, 

devido aos avanços da ciência e da tecnologia, remonta uma fase anterior da prática capitalista 

de legitimação ideológica.  

O uso da ciência numa perspectiva de potencializar o trabalho produtivo gerou uma série 

de formulações teóricas, sobretudo no campo da educação e treinamento de trabalhadores. Uma 

delas, a teoria do capital humano, originou-se na conjuntura do grande desenvolvimento 

capitalista norte americano (a chamada “era de ouro”). Para prosseguirmos na análise da relação 

trabalho e educação sob a ótica da teoria supracitada, precisaremos compreendê-la em suas 

variadas manifestações sobretudo no que se refere à concepção de ciência e de desenvolvimento 

que lhe fundamentam.  

Do ponto de vista macroeconômico, consoante Frigotto (2010 a, p.49), a doutrina do 

capital humano constitui-se a partir do desdobramento da teoria neoclássica. De acordo com 

esta, para um país de estágio tradicional ou pré-capitalista perder esse estatuto, é essencial 

existir o aumento das taxas de acumulação a médio prazo, pela ampliação necessária da 

desigualdade e, a longo prazo, com o crescimento da economia, promover uma redistribuição 

(chamada teoria do bolo, fazê-lo crescer para posteriormente dividir). 

Dessa forma, o avanço econômico determina níveis mínimos de desemprego, ampliação 

da produtividade e aumento de renda. Nesse sentido, a teoria em foco se preocupa 

especificamente em estabelecer os nexos entre os progressos educacionais e a evolução 

econômica de um país. A educação, por sua vez, nesta perspectiva, é concebida como produtora 

de capacidade de trabalho:  

 

O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um 

conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas 

atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que 

funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, consequentemente, 

de produção. De acordo com a especificidade e complexidade da ocupação, a 

natureza e o volume dessas habilidades deverão variar. A educação passa, 

então, a constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar 

economicamente as diferenças de capacidade de trabalho e, 

consequentemente, as diferenças de produtividade e renda.(FRIGOTTO, 2010 

a,p.51).  

 

No contexto microeconômico, a teoria do capital humano configura-se como a 
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justificativa das diferenças individuais de produtividade e de renda e, por consequência, de 

mobilidade social. Assim, conforme Frigotto (2010 a, p.53), o resíduo de crescimento 

econômico, que não é explicado pelos fatores “A” (nível de tecnologia), “K” (insumos de 

capital) e “L” (insumos de mão de obra), seria atribuído ao fator “H”, investimentos em recursos 

humanos, qualificação da mão de obra por meio da educação e treinamento. Diante disso, 

acredita-se que um acréscimo marginal de escolaridade corresponde também a um de 

produtividade. 

Por se constituir a partir da postura epistemológica positivista33, a teoria do capital 

humano se fundamenta em métodos empíricos e exposição estatística de forma acrítica de dados 

sobre níveis de instrução e trabalho. Contudo, os formuladores da teoria supramencionada 

deixaram de considerar que a relação entre instrução e mundo do trabalho não acontece de 

maneira linear, mas sim por mediações. Nessa conjuntura, convém ressaltar que, diante do 

avanço do desemprego estrutural e da flexibilização da atividade laboral, o alongamento da 

escolarização aparece muitas vezes como uma alternativa, sobretudo entre jovens34. 

No que concerne a problemas escolares, tais como evasão, repetência, atraso e baixo 

rendimento, segundo Frigotto (2010 a, p.61), as análises variadas, com complexa sofisticação 

estatística, chegam sempre à conclusão de que o fator econômico possui maior peso e, logo em 

seguida, os fatores ligados a educação dos pais, pouco importando a condição de classe do 

indivíduo. Tais aspectos reafirmam o caráter circular dessas análises, ou seja: 

 

[...] a escolarização é posta como determinante de renda, de ganhos futuros, 

de mobilidade, de equalização social pela equalização das oportunidades 

educacionais [...] e o acesso à escola, a permanência nela e o desempenho, em 

qualquer nível, são explicados fundamentalmente pela renda e outros 

indicadores que descrevem a situação econômica familiar (FRIGOTTO, 2010 

a, p.62-63).  

                                                           
33 Em termos conceituais, segundo Arana (2007, p.5-6) o que é positivo possui dois sentidos: está associada a ideia 

de algo que é dado, o que é franqueado ao conhecimento, o que está efetivamente ao alcance do homem conhecer. 

O segundo sentido de positivo se refere a, pelo seu modo de presença na relação do conhecimento (por ser dado), 

não pode ser desconsiderado. Neste sentido, o positivo de um objeto é o que se tem minimamente determinado ao 

seu respeito, um ponto de ancoragem. Esses dois sentidos de positivo são gerais, não são específicos a filosofia 

positiva, enquanto corrente filosófica, que se alinha mais a um terceiro sentido, mais particular: “o positivo diz-se 

o dado empírico; diz-se tudo o que se expõe, tudo o que se impõe... empiricamente (experiência sensível) (p.6)”.   
34 Segundo estudo desenvolvido por Mattos (2011, p.26-31), no qual procurou estabelecer um perfil dos estudantes 

de cursos de mestrado oferecido pela UFSC, de uma amostra de 117 alunos, 80% possuía até 30 anos, 54% não 

trabalham, destes, 14% disseram que nunca trabalharam, 26% afirmaram estar desempregado em até um ano e 6 

% afirmaram estar desempregado a 5 anos ou mais. Para a autora, o alongamento dos estudos para os mestrandos 

que nunca trabalharam ou estão desempregados em até um ano, o retorno à universidade caracteriza uma forma de 

adiar o ingresso no exercício da profissão. Em contrapartida, para os 46% que afirmaram que estão trabalhando, a 

educação continuada parece ser a melhor alternativa para a manutenção de seus postos de trabalho, apesar de, na 

prática, não ser garantia de permanência, mas sim da precarização de seu trabalho por meio da extração da mais-

valia relativa e absoluta, devido ao alongamento da jornada de trabalho e de estudo, além da intensificação do 

trabalho, na medida em que estes trabalhadores-estudantes procuram conciliar o trabalho e o estudo.    
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A perspectiva de desenvolvimento econômico centrado na teoria do capital humano 

começa a dar sinais de esgotamento ainda no século XX, apesar de ainda estar presente na 

maioria das políticas públicas atuais. No início dos anos de 1970, ocorre desmoronamento da 

gloriosa “era de ouro” do capitalismo Norte Americano. Para Antunes (2009, p.31), os motivos 

principais foram: 1) A queda da taxa de lucro devido ao aumento do preço da força de trabalho; 

2)esgotamento do modelo taylor/fordista35 de produção dada a incapacidade de este responder 

a retração do consumo, em resposta ao aumento nas taxas de desemprego; 3) grande hipertrofia 

da esfera financeira; 4) maior concentração de capitais por conta de fusões entre empresas 

monopolista e oligopolista; 5) o fracasso do Welfare State, que acarretou a crise fiscal do Estado 

capitalista, trazendo a necessidade de cortes em gastos públicos e transferência para o capital 

privado; 6)desregulamentação e flexibilização do trabalho, privatizações. 

Quanto a outros fatores que levaram à quebra da “Era de Ouro” da economia Norte 

Americana, temos o padrão de acumulação do Estado de bem-estar social que, segundo 

Mészáros (2003, p.96), está inserido na lógica “stop-go” do capital. Mesmo em seu período de 

maior desenvolvimento, o Estado de bem-estar social nada mais representou do que a fase “go” 

de um ciclo de expansão que inevitavelmente chegaria ao fim, sendo substituída pela etapa 

“stop”. A teoria keynesiana tentou apontar uma alternativa à lógica “stop-go” por meio de um 

equilíbrio administrativo entre as duas fases, entretanto não foi capaz de controlá-la. Assim, 

continuou presa à fase “go” devido à própria natureza da estrutura capitalista reguladora 

orientada pelo Estado.  

Dessa forma, a lógica de Estado interventor na “Era de ouro” funcionou na medida em 

que foi possível firmar o desenvolvimento da economia com a capacidade de gerar empregos e 

aumento de salários. No entanto, a chegada da crise trouxe à tona os seus limites, sobretudo no 

que se refere à ineficiência para garantir os direitos dos trabalhadores, haja vista o aumento da 

miséria e do desemprego.  Apesar do acirramento das condições de controle por parte do Estado, 

os limites de intervenção ainda não apareciam de maneira clara para aqueles que ocupavam os 

principais cargos políticos, seja na maioria dos países capitalistas desenvolvidos seja nos menos 

desenvolvidos.  

Segundo Minto (2006, p.71), a falta de percepção do esgotamento do Estado de bem-

estar social fez com que algumas nações continuassem a adotar suas fórmulas econômicas 

                                                           
35 Segundo Antunes (2009, p.38-39), o binômio taylorismo / fordismo vigorou na grande indústria por quase todo 

o século XX, a partir da segunda década, baseando-se na produção em massa de mercadorias, estruturada a partir 

da uma produção mais homogenia e verticalizada. Outra marca desse sistema produtivo era a extrema 

racionalização das operações realizadas pelos trabalhadores, no sentido de combater o desperdício na produção, 

com a redução do tempo e aumento do ritmo de trabalho.   
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durante quase duas décadas, como exemplo os países de terceiro mundo (dentre elas, o Brasil). 

Isso resultou numa expansão das dívidas externas, o que levou a aceitação, quase 

incontestavelmente, das políticas e diretrizes de ajuste econômico, fomentadas por grandes 

organismos internacionais. 

O contexto do esgotamento da capacidade do Estado em gerenciar a economia, criou as 

condições necessárias para que as ideias dos teóricos ultraliberais ganhassem espaço Dentre 

eles destacou-se o austríaco Friedrich August Von Hayek, um dos grandes expoentes do 

pensamento neoliberal, que apontava formas de controle das crises cíclicas e defendia de forma 

radical a não participação do Estado na economia, diferentemente de Keynes. Por conta da 

conjuntura, no qual os Estados Unidos passava por um grande crescimento econômico sobretudo 

pelo papel do Estado no pós-guerra, foi dado mais razão a Keynes. 

  Contudo, com a crise da década de 70, as ideias de Hayek voltaram a ganhar destaque. 

Nessa perspectiva, convém reiterar que, tanto em Keynes quanto em Hayek, a ação de 

organismos internacionais na administração econômica mundial é extremamente presente. No 

primeiro caso, tivemos a organização de cooperação e desenvolvimento da economia e no 

segundo, a comissão trilateral que foi sucedida pelo Banco Mundial e FMI (Saviani, 2002, 

p.20).  

  Em pouco tempo, a ideologia ultraliberal adquiriu status hegemônico no que se refere à 

receita burguesa de política econômica. Consoante Minto (2006, p.79-80), no final da década 

de 1970, com a Inglaterra de Margareth Thatcher e no início dos anos 80 com Ronald Reagen 

nos Estados Unidos; a ofensiva liberal (ou neoliberal36) tornou-se a tônica das políticas do 

governo nacional, tendo como o principal alvo dos ataques a ação do Estado mal administrado, 

ineficiente e que gastava demais.  

  Surgiu a necessidade de promover reformas do aparelho do Estado por todo o mundo 

com objetivo de revitalizar as economias dos países desenvolvidos. Fica evidente, na leitura 

dos apologistas do neoliberalismo, que o problema reside na incapacidade de o Estado 

acompanhar a globalização, e, em seu caráter público, ou seja, seria um problema de cunho 

administrativo, não um problema econômico ou da própria natureza do capitalismo. 

  Das últimas décadas do século XX até os dias atuais, tem sido formulada uma alternativa 

para contornar a crise econômica e a ampliação das desigualdades sociais sem, contudo, abrir 

                                                           
36Segundo Antunes (2008, p.23-24) esse período ficou marcado pelo grande avanço tecnológico, no qual a 

automação, a robótica e a microeletrônica invadiram o campo fabril, inserindo-se nas relações de trabalho e 

produção do capital, surgindo também a descentralização produtiva, flexibilização das funções na produção. Neste 

momento, o chamado toyotismomescla-se ou substitui o padrão produtivo fordista, exigindo nesse período de 

transição, uma série de medidas que resultaram na perda de direitos trabalhistas no mundo do trabalho. 
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mão do poder da classe burguesa, por meio de um processo de construção ideológica que busca 

reafirmar uma possibilidade de “humanizar” o capitalismo, a chamada Terceira Via37. Para 

Lima (2007, p.58), a Terceira Via surge como uma espécie de social-liberalismo que mantém 

algumas premissas do liberalismo aliadas às políticas da socialdemocracia.   

 O argumento da incapacidade do Estado interventor foi a justificativa de uma série de 

políticas em todo o mundo, sobretudo na América Latina, um dos principais lócus de 

intervenção dos Estados Unidos. Foram formulados eixos e diretrizes sob uma determinada 

concepção de desenvolvimento/crescimento entre os grandes organismos internacionais38, 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), BIRD/Banco Mundial, líderes e economistas 

dos países centrais (e periféricos), sendo esta a única maneira válida para superar o déficit e 

estabilizar as economias.  

  A síntese desses eixos e diretrizes ficou conhecida como o Consenso de Washington 

que, segundo Soares (apud Sguissardi e Silva Jr, 1999, p.26), assim se traduziam: 1) equilíbrio 

orçamentário, sobretudo mediante corte de gastos públicos; 2) abertura comercial por meio de 

redução de tarifas de importação; 3) liberalização financeira a partir da reformulação das 

normas que restringiam o ingresso do capital estrangeiro; 4) desregulamentação dos mercados 

domésticos pela eliminação dos instrumentos de intervenção do Estado; 5) privatização de 

empresas e dos serviços públicos. 

A necessidade de dinamização do padrão acumulativo trouxe também um aumento na 

                                                           
37A Terceira Via busca estabelecer um meio termo entre o liberalismo e o socialismo, de modo que, apesar de em 

seu discurso defender o fim das desigualdades sociais, não busca romper de maneira radical com capitalismo. Parte 

basicamente de três pressupostos, mais alinhados ao liberalismo: 1) parte de uma concepção individualista dos 

indivíduos, abstraindo o homem de suas condições históricas, atomizando-o e negando-o enquanto um ser social; 

2) naturalização do capitalismo, na medida em que não é colocado como horizonte histórico outro projeto de 

sociedade; 3) Utiliza a crise do socialismo real para argumentar o fim do socialismo e da possibilidade de transição 

para outro modo de sociabilidade; 4) recupera o discurso neoliberal de crítica ao Estado de bem-estar social: “os 

limites fiscais para seu financiamento, uma suposta passividade dos indivíduos e uma tendência intrínseca à 

burocratização” (LIMA, 2007, p.60-61).       
38 Em 1944, em Bretton Woods (Estados Unidos), por iniciativa de 45 países, com objetivo de estabilizar o sistema 

financeiro internacional no pós-guerra, foram criados o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Atualmente o FMI é composto por 188 países. Segundo Millet e Toussaint (2006, p.76) cada país vinculado 

ao FMI nomeia uma representante, geralmente o ministro das finanças ou o presidente do Banco Central, que se 

reúnem uma vez ao ano na Assembleia dos representantes, para discutir a admissão de novos países e o 

planejamento do orçamento. O modo de funcionamento do FMI é semelhante ao de uma empresa: “Cada país que 

se torna membro tem a obrigação de pagar um direito de adesão denominado de ‘subscrição’. O membro torna-se 

dessa forma acionista do FMI, uma vez que contribui para o seu capital. Essa subscrição não é livre: é calculada 

em função da importância econômica e geopolítica do respectivo país [...] O FMI é assim um importante detentor 

de ouro, pois muitos países pagaram a sua subscrição com metal precioso” (idem, p.77). O Banco Mundial, por 

sua vez, possui uma estrutura semelhante ao FMI, mas se diferencia pelo modo de funcionamento. A expressão 

“Banco Mundial” abrande o Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird) e a Associação 

Internacional do Desenvolvimento (AID), “Em 2002, O Banco empregava cerca de 8,5 mil pessoas em Washington 

e outras 2,5 mil nos cem escritórios que possui ao redor do globo. Entre 1945 e 2001, o Banco Mundial emprestou 

cerca de US$ 360 bilhões aos vários países clientes” (idem, p.84). O FMI e o Banco Mundial são os principais 

agentes das dívidas dos chamados países de “terceiro mundo”.      
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concorrência intercapitalista, de modo que qualquer diferencial produtivo garantiria maior fonte 

de lucros para seu criador. Para Minto (2006, p.74), esse período também foi marcado por uma 

elevação da criatividade a limites nunca vistos, com hipertrofia da inovação de produtos e 

estímulo ao consumismo em massa. 

O processo de expansão do capital por volta do terço final do século XX (denominado 

globalização) representou uma ampla concentração de capital nos países do capitalismo central, 

o que resultou na maior disponibilidade de recursos líquidos para investir no exterior. Esse 

fenômeno deu origem ao capital transnacional, segundo o qual os pequenos e médios grupos 

econômicos de países menos desenvolvidos eram destruídos ou acoplados aos grandes grupos 

e corporações internacionais. Há neste momento uma transição do processo de 

internacionalização do capitalismo para a mundialização do capital:       

 

[...] Internacionalização consiste no processo de expansão do capitalismo por 

toda a extensão do planeta por meio de intercâmbio comercial [...] trata-se da 

consolidação do capitalismo em nível planetário no âmbito da circulação de 

mercadorias, isto é, no plano da realização do valor [...] A mundialização, por 

sua vez, refere-se a um movimento em que uma empresa nacional forte num 

ramo industrial descentraliza-se em unidades em diversos países ou regiões, 

com menos custos e maiores vantagens quanto a força de trabalho, matéria-

prima, leis trabalhista, universidades a serviço das empresas, etc. Aqui reside 

a diferença, pois a soberania econômica de uma grande empresa poderia 

sobrepor-se à de um Estado nacional e suas instituições republicanas [...] 

(Sguissardi e Silva Jr. 2009, p.27).  

 

No contexto da mundialização do capital, para além do comércio exterior, por meio da 

circulação de mercadorias, ou do capital financeiro, por meio da internacionalização dos 

bancos, a estratégia central também passou a ser o capital produtivo por meio do IED 

(investimento externo direto). Segundo Sguissardi e Silva Jr. (2009,p.30), o capital financeiro 

tornou-se hegemônico e o monetarismo assumiu lugar de destaque na macrogestão econômica, 

influenciando as estruturas das grandes companhias mundialmente organizadas e os Estados 

nacionais:  

 

O “objetivo”, mais do que nunca, é o lucro, ao qual se soma, em combinações 

variáveis de um capitalismo “nacional” para o outro, o objetivo de crescer e 

durar. Com efeito, no quadro da mundialização financeira [...], o rendimento 

financeiro dos ativos é vigiado pelos detentores de carteiras de ações, e tanto 

mais de perto, na medida em que estes são, cada vez mais freqüentemente, 

grandes investidores institucionais (fundos de pensão, grupos de seguros 

gerindo carteiras de ativos importantes etc.), e que têm a possibilidade de 

comparar tal rendimento com o de ativos financeiros puros. O grupo 

multinacional, então, precisa ser eminentemente rentável, mas atualmente essa 
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rentabilidade não pode mais ser baseada unicamente na produção e 

comercialização próprias do grupo e de suas filiais. (CHESNAIS,1996, p.77). 

 

Na nova lógica empresarial das multinacionais, tem-se como objetivo uma maior 

rentabilidade mundial. Para tanto, conforme Sguissardi e Silva Jr. (2009 p.31-32), as grandes 

corporações buscam vantagens por meio de relações com outras empresas, instituições 

nacionais, internacionais e multilaterais. Esse é o ponto de partida das reformas institucionais 

públicas realizadas dos anos de 1980 até os dias atuais. No Brasil, o Estado nos últimos anos, 

por meio de um arcabouço jurídico, possibilitou a utilização de tecnologias e inovação 

tecnológica pelas grandes empresas, produzida nas universidades federais com indução 

financeira por meio de recursos provenientes do fundo público estatal. 

 Esse fato se consolida por meio de programas de incentivo à pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), como a Lei de Inovação tecnológica (Lei nº 10.973/04) que permite 

o uso da estrutura física das universidades e de outras instituições públicas de pesquisa, além 

do corpo docente por empresas privadas em convênios visando à geração de produtos e 

processos inovadores. 

No que se refere ao campo educacional, os processos de reforma dos Estados nacionais 

levaram à ruptura da escola como entidade integradora. Consoante Gentili (2005, p.49-51), o 

progressivo processo de privatização da função econômica atribuída à instituição escolar 

transformou sua lógica e enfatizou as capacidades e competências que cada indivíduo deve 

adquirir a fim de alcançar um nível de empregabilidade. Nessa perspectiva, segundo Frigotto 

(2010 b, p.44-45), a teoria do capital humano passa a ser disseminada como a salvação das 

desigualdades entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, de forma que ganha rapidamente 

espaço na América Latina e nos países de Terceiro Mundo, devido aos grandes organismos 

internacionais (BID, BIRD, OIT, UNESCO, FMI, USAID, UNICEF) e regionais (CEPAL, 

CINTERFOR).  

A promessa da empregabilidade surge como plano de fundo de uma série de políticas, 

cujo propósito é amenizar os riscos sociais do grande mal do século XX: o desemprego. Nesse 

momento, “a possibilidade de inserção de um indivíduo no mercado depende da posse de um 

conjunto de saberes, competências e credenciais que o habilitam para a competição por 

empregos disponíveis” (GENTILI, 2005, p.54), o que não é garantia de vaga no mercado, mas 

apenas melhores condições de disputar os poucos postos de trabalho. Verifica-se, portanto, um 

caráter “fetichizado” da educação como mercadoria a ser adquirida no shopping center do saber.

  

Nesse contexto, tendo em vista as diretrizes do Consenso de Washington, consoante 
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Gentili (1998, p.18), existe uma crise de qualidade na educação dos países latino-americanos 

por estes não se configurarem como verdadeiros mercados escolares, regulados conforme a 

lógica interinstitucional, flexível e meritocrática. O problema, então, seria administrativo, não 

de falta de recursos. Para superá-lo, era necessário desenvolver propostas em níveis macro e 

micro, em que o princípio da competição regulasse o sistema educacional através de 

mecanismos de controle de qualidade e de articulação com as demandas do mercado de 

trabalho. 

No Brasil, as medidas do Consenso de Washington começaram a ser instaladas a partir 

da década de 90, no governo de Fernando Collor de Mello. Relaxaram no governo de Itamar 

Franco e retornaram com toda força no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 1995, 

com a então Secretaria da Administração Federal transformada em Ministério da Administração 

Federal e da Reforma do Estado (MARE), sob o comando do Ministro Luiz Bresser Pereira.  

Conforme Sguissardi e Silva Jr. (1999, p.30-31), em janeiro de 1995, em conferência proferida 

em Seminário sobre Reforma Constitucional, Bresser Pereira defendeu a tese de que existem 

duas esferas fundamentais para o Estado moderno socialdemocrata: um núcleo burocrático e 

um setor de serviços sociais.   

Essa proposta de organização se realizaria com a reforma no setor burocrático, pela 

segurança nas decisões tomadas (princípio da efetividade, capacidade de ver obedecidas e 

implementadas as decisões tomadas); e no setor de serviços, pela qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos, pois os mesmos se baseariam nos princípios da eficiência, conforme 

lógica empresarial. De maneira mais detalhada, a reforma do aparelho do Estado é composta 

por quatro setores: 1) núcleo estratégico do Estado; 2) as atividades exclusivas do Estado; 3) os 

serviços não-exclusivos ou competitivos e 4) a produção de bens e serviços para o mercado. 

Os serviços não exclusivos do Estado mais relevantes são as universidades, as escolas 

técnicas, os centros de pesquisa, os hospitais e os museus, os quais estariam sob o controle de 

entidades especiais não estatais, chamadas Organizações Sociais. Estas se vinculam ao poder 

executivo por meio de contratos de gestão e são autorizadas a participar do orçamento público. 

A distinção da reforma supracitada em núcleos conduz aos seguintes objetivos: 

 

(1) Tornar a administração pública mais flexível e eficiente, (2) reduzir seu 

custo; (3) garantir ao serviço público, particularmente aos serviços sociais do 

Estado, melhor qualidade; e (4)levar o servidor público a ser mais valorizado 

na sociedade, ao mesmo tempo que ele valorize mais seu próprio trabalho, 

executando-o com mais motivação (PEREIRA, 1995, p.8 apud SGUISSARDI 

e SILVA JR, 1999, p.32). 
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Vale ressaltar que a partir do processo de reforma do Estado, as instituições 

tradicionalmente de natureza pública passam a carregar em sua dinâmica a racionalidade da 

mesma, ou seja, a lógica do mercado passa a ser um marco nesse processo. Nesse contexto, 

Sguissardi e Silva Jr. (2009, p.35) evidenciam que a educação e a saúde caracterizam-se como 

mercadoria, na medida em que são classificadas como serviços não exclusivos ou competitivos. 

Nesse sentido, o Estado criou as bases para que reestruturassem, por meio de um aparato 

legal, as universidades federais, as escolas técnicas, os centros de pesquisa, hospitais (entre 

estes, hospitais universitários, atualmente em amplo processo de privatização39) e museus. 

Apesar dessas reformas serem formuladas no governo FHC, a maioria só foi colocada em 

prática nos governos posteriores. No entanto, foi dado o primeiro e mais importante passo para 

a mercantilização de serviços públicos: a construção de alicerces para a constituição do 

“terceiro setor” do Estado, e, consequentemente, de uma nova dimensão: a mercantil. “A 

dicotomia entre Estado e mercado, legal e institucionalmente, tornava-se agora uma contradição 

a ser administrada por associações mediadoras entre o Estado e a sociedade civil” (idem, p.35).  

As chamadas organizações sociais (fundações públicas de direito privado), conforme 

descrevia o projeto de reforma do Estado, seriam responsáveis por fazer tais mediações entre o 

Estado e a sociedade civil, além de desconcentrar determinadas funções do Estado. A 

institucionalização da dimensão estatal/mercantil permitiu o estabelecimento de acordos entre 

o Estado e entidades da sociedade civil, como ONGs e órgãos do terceiro setor (empresas 

prestadoras de serviços para o Estado). Estas forneceriam serviço de natureza pública por meio 

de contrato de gestão que possibilitavam a utilização de fundos públicos.  

Diante disso, Sguissardi e Silva Jr. (2009, p.37) declaram que as universidades estatais 

públicas, por exemplo, passaram a executar atividades que antes não lhe eram pertinentes, como 

convênios com empresas privadas ou com associações de moradores a fim de resolver 

problemas concernentes à violência e à alfabetização de jovens e adultos. Além disso, percebe-

se nos últimos anos o processo de privatização interna das universidades por meio da prestação 

de serviços de limpeza, segurança e alimentação por empresas privadas.  

                                                           
39 Segundo o ANDES-SN (2013 b) o processo de privatização dos hospitais universitários vem se dando por meio 

da proposta de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).  A Ebserh é uma empresa estatal 

de direito privado, vinculada ao MEC, criada pela Lei nº 12.550 (15/12/2011) com objetivo de “prestação de 

serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 

comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de 

serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo 

da saúde pública”. Para ClaúdiaMarch, professora da Universidade Federal Fluminense, as consequências da 

adesão à Ebserh serão imensas, desde a “extinção progressiva de um contingente de cargos públicos federais do 

Regime Jurídico único sem precedentes no serviço público federal”, o que resultará na flexibilização de direitos 

trabalhistas, além da mercantilização das atividades de ensino, pesquisa e extensão.       
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No campo educacional, em março de 1990, aconteceu a Conferência Mundial de 

Educação para Todos organizada pela UNESCO, pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância 

(Unicef), pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial. 

A partir das diretrizes da conferência supracitada40, o governo de Fernando Henrique Cardoso 

formulou o Plano Nacional de educação (lei 10.172/01), aprovado no senado, sancionado pelo 

executivo, cujo conteúdo é aplicado desde 1995 e tem como suporte a nova legislação (LDB, 

9394/96 e EC 14/96), aprovada em 1996.  

Segundo Lima (2007, p.57), o discurso da ampliação do acesso à educação, apresentado 

como justificativa dessas políticas, criou um fetiche da democratização e do aumento nos 

índices escolares, de modo que mascarou um problema cada vez mais frequente nos países 

periféricos: o processo de certificação em massa.   Entre as normas essenciais da LDB (9394/96) 

e da EC n.14, temos a “[...] descentralização administrativa e financeira, prioridade para o 

ensino fundamental, municipalização, reforma do ensino médio, parceria com a comunidade e 

empresa, avaliação do desempenho e avaliação do rendimento escolar” (NETO, 2009, p.18). 

 Há uma concepção, subjacente a tais políticas, de que “a expansão/democratização 

deverá ser efetivada por meio da ampliação da participação dos setores privados no 

financiamento e execução da política educacional, especialmente da educação superior” 

(LIMA, 2007, p.57). As avaliações de desempenho do professor, a institucional e a do 

rendimento escolar têm o propósito de transformar a escola em empresa sob inspiração do 

programa de qualidade e produtividade, de modo que se adapte ao mercado sem aumento das 

verbas, realizando apenas alocação de recursos para os melhores resultados (idem, p.18). 

 O governo supracitado, por meio do MEC, maquiou o projeto com objetivo de 

transparecer que estava atendendo às reivindicações e que os problemas educacionais seriam 

resolvidos através da instituição do saber, sob a alegação de que tais dificuldades concernem 

ao gerenciamento, não à falta de recursos. 

Apesar do grande apelo popular, a chegada do governo Lula aprofunda a ofensiva 

neoliberal na educação, aplicada inicialmente nos 8 anos do mandato FHC. A linha central do 

novo governo41, apesar de, à primeira vista, apontar alguns avanços, aplicou os critérios 

                                                           
40 A declaração mundial de educação para todos estabelecia um prazo de 10 anos para aplicação das diretrizes 

educacionais patrocinadas pelos organismos internacionais. As principais diretrizes são:“1) erradicar o 

analfabetismo; 2) Universalizar a educação fundamental; 3) eliminar a evasão e repetência escolar; 4) 

Descentralização administrativa e financeira; 5) Priorizar a educação fundamental; 6) Dividir a responsabilidade 

entre o Estado e a sociedade, através de parcerias com empresas, comunidade e a municipalização do ensino 

fundamental; 7) Avaliação de desempenho do(a) professor(a) e institucional; 8) desenvolver o ensino à distância 

e reestruturar a carreira docente” (NETO, 2009, p.17).  
41 O programa do governo PT teve os seguintes eixos: “a) valorização profissional: piso salarial nacional e 

avaliação de desempenho; b) Regime de colaboração e gestão democrática: instituir o sistema nacional de 
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educacionais do BID e do Banco Mundial por meio do PNE na legislação vigente. Com o 

fracasso das políticas educacionais, constatado junto aos pífios resultados das avaliações 

(SAEB, ENEM, Prova Brasil), o foco das críticas tem sido a pouca efetividade da escola pública 

e, sobretudo, do professor. Consoante Neto (2009, p.38), há um coral afinado contra a escola 

pública e o professor, a partir de críticas reducionistas e simplistas sobre a crise da educação 

nacional, de modo que se atribui a culpa aos profissionais.  

Todavia, estes, em verdade, são vítimas desse processo desde a formação inicial 

divorciada da realidade educacional até a profissão, haja vista ausência de políticas de formação 

continuada aliadas a um plano de carreira e remuneração digna.  

Quanto às metas estabelecidas no primeiro PNE (2001 -2010), conforme análise feita 

pelo ILAESE (2011), verificamos: 1) erradicar o analfabetismo até 2010 – fracasso, visto que 

o programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal atendeu a quase 10 milhões de pessoas na 

década passada (o total deveria ser atingindo em 2006). Contudo, entre 2001 e 2008, a taxa de 

analfabetismo caiu apenas de 13% (16 milhões de pessoas) para 10% (14,5 milhões);2) 

Universalizar o ensino fundamental – insucesso, pois em 2008, 2,4% dos brasileiros entre 7 e 

14 anos ainda estavam fora da escola, uma queda de 1,1% em relação aos dados de 2001. Apesar 

do baixo percentual, os números assustam: 680 mil crianças fora da instituição escolar (dentre 

elas, 450 mil negras), a maioria vive na região Norte e Nordeste; 3) Matricular 30% dos jovens 

entre 18 e 24 anos nas universidades – sem êxito, já que, segundo o IPEA, o número destes no 

ensino superior ainda é baixo, apenas 14,4%; 4) assegurar a EJA (educação de jovens e adultos) 

para 50% da população que não cursou o ensino regular – fracasso, posto que , entre 2001 e 

2007, 10,9 milhões de pessoas que fizeram parte das turmas representam apenas um terço dos 

mais de 29 milhões que não chegam à 4º série. A inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação 

(FUNDEB) representou uma fonte de recursos para ampliar a oferta, mas não impediu a evasão, 

hoje em 43%; 5) atender a 50% das crianças de até 3 anos e 80% de 4 a 5 anos – segundo o 

UNICEF, apenas 17,1% das crianças são atendidas pelas creches; 6) reduzir em 50% a 

                                                           

Educação, implantação do conselho nacional de educação, criação do Fórum nacional de educação; c) Ensino 

Fundamental: expansão do programa bolsa-escola articulado ao programa nacional renda mínima; d) educação 

profissional: revisão da estrutura do ensino médio e profissional estabelecido pelo decreto 2208/97 com o envio 

de um projeto de lei ao Congresso; e) Ensino Superior: Promover a autonomia universitária nos termos 

constitucionais; ampliar a oferta de vagas conforme metas do PNE, implantação de uma rede nacional de ensino à 

distância; implantar novo programa social de apoio ao estudante. Com crédito educativo para 396 mil estudantes; 

criar um programa de bolsas universitárias para atender 180 mil estudantes e legislar as fundações de Apoio 

Institucional criada nas IES públicas; f) Financiamento: Instituir o FUNDEB em substituição do FUNDEF; aplicar 

7% do PIB na educação no final da década e rever os vetos do PNE relativos aos recursos” (NETO, 2009, p.33-

34). 
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repetência e a evasão escolar – frustração, porquanto a repetência aumentou de 11 para 12.1%, 

no mesmo interstício, houve acréscimo, entre 2006 e 2008, de 10 para 13,2%.  

De maneira antagônica às reais necessidades da educação, o governo Lula lança, em 

2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), uma versão atualizada do Plano 

Decenal de Educação para Todos, com a bandeira central da resolução da crise de qualidade da 

educação básica pública até 2022. Convém mencionar, nesse contexto, que o PDE estava 

alinhado à política econômica do governo através do Plano de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Segundo Neto (2009, p.41-42), tendo em vista as expectativas do PDE, o Brasil terá que 

atingir nota 6 no IDEB até 2022, sendo que atualmente, conforme as últimas avaliações, chega 

a uma média que varia entre 4 e 5 pontos.  

O plano supracitado possui como alicerce a EC 53/06, a Lei 11.494/07 que cria e 

regulamenta o FUNDEB, a lei do piso 11.738/08 dentre outras. Esse arcabouço jurídico 

estabelece que os sistemas devem seguir um preceito de avaliação, juntamente a um plano de 

carreira que privilegia o mérito, caso queiram obter recursos extras para investir no ensino 

básico público. Nessa perspectiva, a qualidade da educação básica será medida pelo INEP a 

partir dos dados sobre o rendimento escolar no SAEB e Prova Brasil, que servirão para o cálculo 

do IDEB.  

No que se refere ao Ensino Superior, o PDE dá continuidade ao processo de reforma 

universitária com a aprovação dos decretos nº 6.096/07 que cria o REUNI e nº 6.095/07 que 

cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET. Segundo o ANDES-SN 

(2007), o REUNI começa a ser delineado em 2006, fundamentado na divulgação de estatística 

sobre a falta de vagas nas universidades públicas e as altas taxas de evasão no ensino superior 

sem que haja uma análise consistente desses dados. 

A finalidade do REUNI era criar condições para ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação, utilizando-se do melhor aproveitamento da estrutura 

física e dos recursos humanos atualmente existentes nessas instituições. Contudo, o decreto nº 

6.096/07 desconsidera o amplo sucateamento das universidades federais e a demanda 

significativa de professores, o que gerou uma superlotação das salas e acúmulo de funções para 

os docentes. 

A desvalorização da educação pública traz também um processo de intensificação e 

precarização do trabalho docente em todos os níveis, de modo que os educadores passam a ser 

avaliados por critérios empresariais, sobretudo pela produtividade. A negação do papel do 

professor na escola através dos parâmetros curriculares nacionais, sob influência construtivista, 

juntamente com a política de projetos sintetizam um preocupante quadro da educação brasileira, 
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a alienação do trabalho docente:    

 

Nas reações entre professor e aluno marcadas pela alienação, ocorre o 

ocultamento de que o professor é o trabalhador que fornece aos trabalhadores 

as armas para a luta pela sua emancipação da relação alienada como trabalho, 

que lhes nega como seres humanos, e de que os alunos são os filhos da classe 

trabalhadora, sujeitos de uma revolução social que não deverá se dar a partir 

da 'conscientização' das contradições sociais na escola, mas a partir da 

experiência teórica e prática das consequências nefastas da contradição entre 

o capital e o trabalho: muitos trabalham, mas poucos se apropriam 

privadamente de seus resultados (COSTA, 2009, p.73). 

  

No que concerne às políticas públicas para a educação, em específico para o ensino 

superior, o processo de construção de uma universidade reestruturada, que atenda às 

necessidades do avanço do capital, tem provocado, nos últimos anos, um sucateamento das 

universidades públicas e expansão do ensino superior privado, além da inserção de elementos 

empresariais na avaliação do trabalho docente, em especial na pós-graduação. Sobre este 

processo, trataremos no próximo capítulo. 
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3. NEOLIBERALISMO E ENSINO SUPERIOR: A UNIVERSIDADE PÚBLICA 

BRASILEIRA EM (DES) CONSTRUÇÃO 

 

Ao analisar o processo histórico da Universidade Brasileira e as políticas circunscritas 

ao ensino superior, não nos parece novidade a situação que ela se encontra. Para um país de 

desenvolvimento econômico e industrial tardio, bem como relações políticas que remetem a 

tempos do “coronelismo”, nada mais elementar que uma universidade tardia. Enquanto as 

universidades mais reconhecidas do ocidente são multisseculares, as nossas foram fundadas 

entre os anos 20 e 30 do século XX, com exceção de algumas escolas como a Faculdade de 

Medicina da Bahia (1808) e as faculdades de direito de Olinda, Recife e São Paulo (1827), 

restringindo-se às elites e às profissões liberais. 

Quando nossas primeiras instituições universitárias foram criadas, já existiam mais de 

cem no restante da América42. Apesar de sua criação tardia, algumas universidades brasileiras 

se destacam como grandes centros de referência no continente e no mundo. Todavia, o quadro 

atual é marcado pelo sucateamento da maioria das universidades públicas e pela rápida 

ampliação do setor privado. Daremos maior destaque aqui ao período da segunda metade do 

século XX até os dias atuais, no qual foi implementada a maior parte das políticas mundiais, 

referentes à internacionalização/mundialização do capital, em que a universidade é um dos 

pontos estratégicos.  

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por grande efervescência político-cultural 

e por embates entre formulações e projetos para a universidade brasileira. Consoante Minto 

(2006, p.89), desenvolvia-se, nesse período, um intenso debate sobre os rumos da universidade, 

cada um deles fundamentado em projetos e experiências históricas distintas. Como exemplo, a 

“Universidade crítica”, que reproduziu o modelo francês e se inspirou na revolução de maio de 

196843, e o molde norte-americano desenvolvido por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira do qual 

resultou a UnB. 

 Porém, a ditadura militar circunscreveu esse debate ao autoritarismo tecnocrático bem 

como consolidou, com o golpe de 1964, ainda mais sua proposta de reforma para esse nível de 

                                                           
42 “No século XVI foram criadas na Guatemala, Argentina, Bolívia e nos Estados Unido; no século XVIII, na 

Venezuela, Chile e Cuba; no século XIX, no Uruguai, Colômbia, Equador, Paraguai e Honduras” (ORSO, 2007, 

p.44). 
43 Segundo Saviani (2008 b, p.65-66) o movimento de maio de 1968 constitui-se de uma tentativa de revolução 

cultural dos jovens, com manifestação mais intensa na França, mas espalhou-se para vários países, inclusive o 

Brasil. O movimento pretendia realizar uma revolução social, mudando as bases da sociedade por meio de uma 

revolução cultural. Esse movimento, composto em sua maioria por estudantes, chegou a abalar a estrutura político-

institucional da França. Contudo, pelo fato desta revolução se limitar ao aspecto político, as crises foram 

contornadas, prevalecendo à perspectiva tecnocrático-autoritária sobre os diferentes interesses da sociedade.       
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ensino. Nessa perspectiva, faz-se necessário compreender as políticas educacionais vinculadas 

ao contexto histórico político-econômico-social nacional e mundial, em que o Estado Militar 

tinha a educação como um importante instrumento de inculcação ideológica e de formação 

técnica da força de trabalho para indústria. Para entender a conjuntura que envolvia o golpe de 

1964, Minto (2006, p.91) assinala os seguintes aspectos como fundamentais:  

 

1. As transformações no capitalismo mundial, sobretudo a partir dos anos de 

1960, com as mudanças tecnológicas, os novos padrões de acumulação em 

desenvolvimento e a crise política, econômica e social, desencadeadas no 

contexto da “Guerra Fria. Neste sentido, é imprescindível mencionar o 

estabelecimento das políticas da “Aliança para o Progresso, fundadas em 

1961, nos termos da denominada “Carta de Punta del Este” e com importantes 

reflexos nos países latino-americanos; e 

2. O papel do Brasil nesse contexto, sua forma de inserção – historicamente 

subordinada – em relação à economia mundial e a conjuntura política interna 

que levou a uma crise, que acabaria culminado no Golpe de 1964. 

 

No plano internacional, a instabilidade política causada pelo clima de “Guerra Fria” e a 

crise capitalista em formação fizeram com que os Estados Unidos buscassem outras formas de 

manutenção de sua hegemonia sobre a América Latina de maneira mais rígida, a fim de manter 

as relações de dependência econômica dos países de terceiro mundo às grandes potências 

mundiais, inserindo-os no capitalismo mundial. A chamada “Aliança para o progresso” de 1961 

foi a legitimação da supremacia Norte-Americana na América Latina.  

Não obstante, problemas internos em alguns países ameaçavam a execução do projeto 

de expansão capitalista Norte-Americano. O Brasil, nos anos 50 e 60 do século XX, foi marcado 

por mobilização popular em busca de melhores condições de vida, haja vista um país atrasado 

economicamente, caracterizado pelas grandes oligarquias detentoras de renda e de terra, além 

do baixo nível educacional. 

A necessidade de tais condições impulsionou as lutas por “Reformas de Base” que, 

segundo Saviani (2006, p.71-73), puseram em contradição os interesses da burguesia nacional, 

internacional, das camadas médias e dos operários com relação ao modelo de desenvolvimento 

que buscava a substituição das importações pelo progresso da industrialização no país. Apesar 

de esses setores se unificarem na pauta desta, as razões que levaram a tal unificação eram 

divergentes.  

Para a burguesia, a industrialização seria um fim em si mesmo, mas para os operários, 

ela era apenas uma etapa. Dessa forma, com as metas atingidas, a classe média buscava formas 

de consolidar o seu poder enquanto as frentes de esquerda lançavam uma nova bandeira: “trata-

se da nacionalização das empresas estrangeiras, controle das remessas de lucros, de dividendos 
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e as reformas de base (reformas tributária, financeira, agrária, educacional etc.)” 

(SAVIANI,2006, p.73). 

Assim, entravam em conflito o modelo econômico vigente e a ideologia política 

nacional-desenvolvimentista. Nessa época, o então presidente João Goulart se colocou ao lado 

das reformas de base e da nacionalização da economia, mantendo a política nacional - 

desenvolvimentista, além da forte pauta trabalhista44. Essa posição do governo Goulart fez 

aumentar as pressões, sobretudo por parte dos interesses do capital internacional. O embate 

entre as políticas de reforma de base e o alinhamento da economia ao capital internacional, com 

o golpe militar de 1964, acabou desviando para a segunda opção, que resultou num paulatino 

controle da economia e da política nacional por parte do capital estrangeiro. 

Nas duas décadas de ditadura militar, revezaram na presidência da república cinco 

generais. Quanto à educação, segundo Ghiraldelli Jr (2009, p.112-113), esse interstício foi 

marcado pela forte repressão, privatização do ensino, exclusão de boa parte dos setores mais 

pobres do ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do ensino profissionalizante 

na rede pública regular (sem qualquer arranjo prévio para tal), disseminação da pedagogia 

tecnicista e desmobilização do magistério por meio de uma confusa legislação educacional. 

Em 20 de dezembro de 1961, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB - lei nº 4024/61), assinalada pelos embates entre os defensores das escolas 

privadas e os da escola pública, gratuita e laica. O desfecho dessa história, segundo Minto 

(2006, p.104-105), significou uma LDB com forte caráter privativo bem como uma síntese dos 

interesses conservadores, militares e civis, o que resultaria no Golpe de 1964. Além disso, a 

LDB formalizou práticas que se tornaram comuns na educação brasileira e que revelavam a 

relação entre políticas educacionais e o uso de recursos públicos para atender interesses de 

setores privados. 

Entre junho de 1964 e janeiro de 1968, foram assinados doze acordos entre o Ministério 

da Educação e Cultura e a Agency for International Development (acordos MEC-USAID) os 

quais alinharam as políticas educacionais do país a um grupo tecnocrata norte-americano. Nesse 

contexto, o ministro do planejamento do governo Castelo Branco, Roberto Campos, apontava 

que o ensino médio devia atender a maioria da população, perder o seu conteúdo humanístico 

e ganhar conteúdos mais práticos num processo de “profissionalização da escola média”, 

                                                           
44 Segundo Ghiraldelli Jr (2009, p.111), tanto João Goulart, quanto Leonel Brizola (cunhado de Jango e líder do 

PTB), apesar de não serem comunistas (mais próximos de um populismo de esquerda), foram acusados por setores 

conservadores de estarem tramando a implantação de uma “República Sindicalista” em nosso país. Com a crise 

econômica dos anos 60 e as altas taxas inflacionarias, os setores conservadores influenciaram os setores médios 

da população a se mobilizarem contra a organização dos trabalhadores, que na época estava do lado de Jango.  
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visando conter as aspirações ao ensino superior, reservado às elites. 

Essas políticas também chegaram à universidade devido à aprovação da Lei 5.540/68 

que regulamentava a reforma universitária. O movimento estudantil organizado nas 

universidades se posicionou contrariamente à ofensiva militar e tornou-se um polo de 

resistência ao regime ditatorial, de sorte que foram formuladas estratégias de autogestão 

administrativa e pedagógica, os “cursos-pilotos”, no mês de junho de 1968. Com isso, as 

universidades ficaram sob o controle dos alunos durante o mês de julho e quase todo o segundo 

semestre (Saviani, 2006, p.74). 

O governo Costa e Silva percebeu que só as medidas policiais não eram capazes de 

repreender as mobilizações e, por isso, criou o Grupo de Trabalho da Reforma Universitária 

(Lei 62.977/68, o GTRU) que pouco a pouco constituiu as bases para a aprovação da Lei 

5.540/68 no Congresso. Passados mais de quarenta anos, boa parte das diretrizes apontadas 

nesse projeto permanece na maioria das universidades brasileiras, como a departamentalização, 

matrícula por disciplina, curso parcelado conforme sistema de créditos, além de um vestibular 

unificado e classificatório. 

Essa lógica organizativa inspirada no modelo norte-americano de universidade-como-

empresa, consoante Ghiraldelli Jr (2009, p.118), explícitos nos acordos MEC-USAID, 

enfatizou a “racionalidade, a eficiência e a produtividade”. Além disso, criou uma estrutura 

burocrática para cada curso e seus respectivos departamentos. Dessa forma, as verbas que eram 

canalizadas para o ensino passaram a ser também elementos da manutenção da burocracia na 

universidade.  A lógica da departamentalização também aguçou o corporativismo na instituição 

universitária bem como a disputa por cargos administrativos, por aqueles que se motivavam 

mais pela busca por articulações políticas do que por atividades de pesquisa e ensino: 

 

Como no mundo empresarial, onde todo o treinamento de recursos humanos 

procura criar, na mentalidade dos funcionários, a identidade entre os interesses 

dos empregados e o interesse da empresa, a universidade em nosso país, a 

partir da Lei 5.540/68, também incorporou esse espírito – mas de um modo 

perverso. Assim, o departamento, como uma agência autônoma e 

completamente arbitrária (sem rosto, ou melhor, com rosto escondido do 

chamado chefe de departamento), passou a oferecer as disciplinas aos cursos. 

Então, necessidades puramente corporativas, vindas dos departamentos, 

acabaram provando o inchaço dos currículos dos cursos, retirando do 

estudante as necessárias horas livres, fundamental para o desempenho no 

estudo, na pesquisa fora da sala de aula. O horário livre era o pecado – o que 

Roberto Campos havia entendido não como elemento essencial para o estudo, 

mas como horário que propiciava o estudante ficar ao sabor de “aventuras 

políticas” (GHIRALDELLI JR, 2009, p.119). 
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Além dos acordos “MEC-USAID”, em 1961, foi criado o IPES (Instituto de Pesquisas 

e Estudos Sociais) a partir de articulações entre grupos empresariais de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. Segundo Saviani (2006, p.75), esse instituto funcionou até 1971 como um verdadeiro 

partido do empresariado. A educação também era uma das preocupações do IPES, motivo pelo 

qual organizou, em agosto de 1968, em colaboração com a PUC – Rio de Janeiro, um “Fórum 

de Educação”. Dessa forma, o próprio Grupo de Trabalho da Reforma Universitária já tinha 

uma base consolidada por pesquisas encabeçadas pelo IPES.  

O instituto supracitado também se pautava basicamente em uma linha contra o ensino 

público, como: “[...] o fim da gratuidade nos estabelecimentos oficiais de ensino; a concepção 

utilitarista de ensino superior, a ser viabilizada pela integração universidade-empresa; e o 

combate à expansão da escola pública” (MINTO, 2006, p.107). 

Juntamente com o IPES, outras formulações deram corpo ao processo da reforma 

universitária de 1968, entre elas: 1) o “Relatório Atcon”, publicado pelo MEC em 1965, cujo 

título é “Rumo à reformulação estrutural da universidade brasileira”, declarava que existiam 

problemas estruturais em nossas instituições os quais deveriam ser resolvidos por meio de uma 

reforma nos moldes empresariais; 2) A Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino 

Superior (EAPES), criada a partir dos acordos MEC – USAID, também em 1965, representou 

a mudança estratégica da USAID para o ensino superior; 3) A Comissão Especial “Meira 

Mattos”, criada pelo MEC por decreto presidencial, correspondia a uma intervenção direta dos 

militares na educação e tinha como objetivo tratar assuntos referentes às reivindicações 

estudantis e à aplicabilidade das diretrizes governamentais nesse setor (Minto, 2006, p.118-

121). 

Diante disso, o projeto de expansão da universidade engendrado no regime militar 

apontava claramente as potencialidades mercadológicas que a educação poderia desenvolver, 

bem como um forte campo estratégico para a constituição de uma hegemonia ideológica sob a 

ótica tecnocrata do “capital humano”. Criavam-se, portanto, as bases de um projeto que, nas 

próximas décadas, estaria na estratégia central das políticas governamentais: a desvalorização 

do serviço público em detrimento do privado. Apesar da resistência de setores organizados, 

sobretudo o movimento estudantil, após o fim do regime militar em 1985, a onda “privatista” 

ganhou novas formas com o processo de Reforma do Estado brasileiro, conforme a lógica da 

reestruturação produtiva no capitalismo internacional.  

Conforme já discutimos até então, o terço final do século XX até os dias atuais vem 

sendo marcado pela permanência dos organismos internacionais na orientação das reformas 

econômicas e políticas dos países do capitalismo periférico, segundo as diretrizes formuladas 



79 

 

  

no Consenso de Washington. Nessa perspectiva, vale ressaltar que uma das principais metas dos 

acordos internacionais tem por lócus a educação, em todos os seus níveis, com objetivo de 

formar de uma nova sociabilidade burguesa. Segundo Lima (2007, p.51-52), a atuação de 

organismos, como Banco Mundial, UNESCO e mais recentemente a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) na disseminação do projeto burguês de sociabilidade, está fundamentada nas 

nucleações temáticas: 

 

1. Políticas baseadas no binômio pobreza-segurança. “Elas têm como função criar uma 

imagem de que existe possibilidade de integração dos países periféricos na nova 

(des)ordem mundial, condicionada a sua adequação às políticas de ajustes estrutural 

[...]”. Cria-se, portanto, uma imagem de enfrentamento (não superação) à pobreza por 

parte desses organismos, de forma meramente instrumental, pois o real objetivo é 

manter a reprodução global do capital; 

2. Reafirmação da promessa inclusiva da educação. Com o aumento das desigualdades 

econômico-sociais, levanta-se a bandeira de uma reforma educacional travestida de 

política inclusiva das classes mais pauperizadas. Conforme a teoria do capital humano, 

esse projeto prega que o acesso à capacitação (sobretudo, a tecnológica) será a entrada 

para o desenvolvimento de sua empregabilidade, agora aliado à teoria do capital social. 

Esta representa a participação da sociedade civil (grupos voluntários, organizações não 

governamentais, empresas) na execução e financiamento compartilhados pelas políticas 

educacionais; 

3. A educação deve estar submetida aos interesses lucrativos do capital internacional. Parte 

da premissa de que, se o ensino é um bem público e na medida em que existem 

instituições públicas e privadas prestando esse serviço, é justa a alocação de verbas 

públicas para o setor privado assim como a utilização de verbas privadas para o 

financiamento de atividades acadêmicas em instituições públicas, de modo que se dilui 

a relação entre público e privado, criando um novo setor, o público não-estatal. Dessa 

forma, as universidades assim como as escolas são prestadoras de serviços e formadoras 

da força de trabalho e do exército de reserva, conforme as demandas do mundo do 

trabalho reestruturado. 

 

Nessa conjuntura, tendo em vista a justificativa de democratização do acesso ao saber, 

um aspecto interessante é o uso indiscriminado das TIC, sobretudo no avanço dos cursos 

superiores a distância (EAD). Esta, em meados da década de 1990, concentrava-se na oferta de 
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cursos profissionalizantes ou na complementação de estudos por correspondência ou telecursos.  

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, como a internet, 

iniciou-se uma política nacional para a educação a distância com novas formas e conteúdos. 

Nessa perspectiva, a LDB (9394/96) caracterizou-se como um marco da expansão desse modelo 

de educacional, conforme o artigo 80 corrobora que o “[...] poder público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 2010) regulamentada pelos 

decretos 2.494/98 e 2.561/98. Segundo o Censo da Educação Superior 2001-2010 

(BRASIL,2011), do total de alunos matriculados (930.179) em cursos a distância, 426.241 

(45,8%) estão em licenciaturas, 268.173 (28,8%) em bacharelados e 235.765 (25,3%) 

matriculados em cursos tecnológicos.  

Sobre os alunos matriculados nesses cursos em 2010, eles possuem em média 33 anos 

de idade (metade possui 32 anos), os 25% mais jovens possuem 26 anos e os 25% mais velhos 

possuem mais de 40 anos, valores bem díspares dos cursos presencias que possuem média de 

idade de 24 anos: 

 

Esse comportamento permite inferir que a opção da modalidade a distância 

proporciona o acesso à educação superior àqueles que não tiveram a 

oportunidade de ingressar na idade adequada nesse nível de ensino, ou ainda, 

que representa uma alternativa àqueles que já se encontram no mercado de 

trabalho e precisam de um curso de nível superior com maior flexibilidade de 

horários, ou, mesmo que se trata da opção por uma segunda graduação 

(BRASIL, 2011). 

 

Apesar do discurso dos órgãos oficiais, o fato dos cursos a distância atenderem a um 

público de idade mais avançada e de serem oferecidos em sua maioria pelo setor privado, alinha 

-se ao discurso da empregabilidade e à busca pela qualificação da força de trabalho (do capital 

humano) para a conquista de uma vaga no desestruturado mundo do trabalho. 

No contexto mais recente do capitalismo “humanizado”, conforme os apologistas do 

neoliberalismo de terceira via, as políticas públicas para educação seguem de maneira 

“camuflada”45 as estratégias formuladas pelo neoliberalismo clássico. Ao longo da década de 

noventa e da primeira do século XXI, expande-se o processo de privatização dos serviços 

públicos básicos como saúde, transporte e educação, em especial a educação superior. A 

                                                           
45 Segundo Antunes (2005, p.108) com base em Giddens, “Economicamente a ‘terceira via’ propugna a defesa de 

uma ‘nova economia mista’, que se deve pautar pelo ‘equilíbrio entre a regulamentação e a desregulamentação e 

entre o aspecto econômico e o não-econômico na vida da sociedade’. Ela deve ‘preservar a competição econômica 

quando ela é ameaçada pelo monopólio’. Deve também ‘controlar os monopólios naturais’ e ‘criar e sustentar as 

bases institucionais dos mercados”.    
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reorganização desta dar-se-ia em conformidade com dois eixos norteadores: 1) A diversificação 

dos cursos e das Instituições de Ensino Superior (IES); 2) A diversificação das formas de 

financiamento da Educação Superior. 

 Assim, segundo Lima (2007, p.66), tendo em vista o documento formulado pelo Banco 

Mundial em 1994 (O Ensino superior: as lições derivadas da experiência), a primeira estratégia 

prevê a ampliação de cursos e instituições, haja vista o pressuposto de desenvolvimento das 

universidades públicas e privadas bem como de instituições não-universitárias. Estas incluem 

formações politécnicas e as de curta duração direcionadas aos trabalhadores e a seus filhos 

economicamente em desvantagem, que por ventura teriam suas demandas de formação pós-

secundárias satisfeitas por cursos não-universitários.  

A segunda estratégia, a diversificação de financiamento das universidades públicas, 

deve se pautar nas seguintes diretrizes: “Mobilizar fundos privados para o ensino superior, 

apoiar os estudantes qualificados que não podem prosseguir os estudos superiores devido à 

renda familiar insuficiente e melhorar a destinação e a utilização dos recursos fiscais entre e 

dentro das instituições” (BANCO MUNDIAL apud LIMA, 2007, p.66, tradução do autor).  

Para concretizá-las, o Banco Mundial defende a necessidade de cobranças de matrículas 

e mensalidades para estudantes, o corte de verbas do fundo público para serviços não 

relacionados diretamente com a educação (como alimentação, segurança, alojamento, limpeza), 

a adoção de recursos privados advindos de empresas, associação de ex-alunos, a venda de 

cursos de curta duração, além de consultorias e pesquisas firmadas em parcerias entre 

universidades e empresas, mediadas pelas fundações. Vale explicitar que os métodos 

formulados em 1994 foram aprofundados na Conferência Mundial sobre a Educação Superior 

no Século XXI46, organizada pela UNESCO em outubro de 1998. 

Outro importante documento que orientou as decisões do governo ficou conhecido como 

Relatório Delors (publicado no Brasil com o nome Educação: um tesouro a descobrir) e 

consistiu em uma síntese formulada por especialistas do mundo todo. Foi resultado de três anos 

                                                           
46 As diretrizes que orientaram a conferência foram organizadas nos seguintes eixos temáticos: “1) a adequação da 

educação superior à globalização da economia e à sociedade da informação; 2) a criação de uma cultura de 

avaliação, da regulação e da autonomia com responsabilidade social, fazendo com que as IES oferecessem 

formação com qualidade (adequada ao mercado), concebessem o papel regulador do Estado e da gestão como uso 

eficiente da verba pública e da verba privada; 3) o estabelecimento de parceria das IES com o setor privado para 

que este setor garantisse a pertinência da formação profissional sob a marca da empregabilidade e do 

empreendedorismo, diante das alterações no mercado de trabalho; 4) a diversificação das IES e a diversificação 

das fontes de financiamento da educação superior; 5) a revisão curricular para flexibilização da formação 

profissional por meio de módulos e formações mais curtas e profissionalizante; 6) o estímulo à transferência de 

tecnologia e uso das TIC por meio da EAD, especialmente da criação de universidades virtuais” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 1998apud 

LIMA, 2007, p.67). 
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de trabalho, entre 1993 e 1996, a pedido da UNESCO e sob a coordenação de Jacques Delors.  

Consoante o relatório supramencionado, cabe à educação “[...] fornecer, de alguma 

forma, os mapas de um mundo complexo e em movimento constante e, ao mesmo tempo, a 

bússola que permita navegar nele” (DELORS, 2012, p.73). Para tanto, deve se organizar em 

torno de quatro pilares fundamentais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos e aprender a ser. Diante disso, vemos que, para os órgãos oficiais, a educação tem função 

estratégica de controlar as tensões sociais e, por fim, perpetuar a ideologia dominante por meio 

de um “aprender a aprender” na sociedade capitalista em que nem todos terão oportunidades, 

mas cabe a estes se adaptarem às suas condições. 

Nesse contexto, convém mencionar que o relatório em foco aponta claramente o projeto 

de alinhar a educação universitária às demandas do mercado, ou como o mesmo afirma, “o 

ensino superior é, em qualquer sociedade, um dos motores do desenvolvimento econômico [...]” 

(DELORS,2012, 114). Os aspectos da formação por meio de capacidades, competências e 

noções em tecnologias, a expansão dos cursos a distância e a necessidade de a universidade se 

alinhar à mundialização do capital também eram bandeiras levantadas pelo documento: 

 

Em matéria de qualificação, as exigências são cada vez maiores. Na indústria 

e na agricultura, a pressão das modernas tecnologias confere vantagens aos 

que são capazes de compreendê-las e dominá-las. Cada vez mais, os 

empregadores exigem do seu pessoal a capacidade de resolver problemas e de 

tomar iniciativas (Idem, p.116 - 117). 

 

Todas as universidades deveriam tornar-se “abertas” e oferecer a possibilidade 

de aprender a distância e em vários momentos da vida. A experiência do ensino 

a distância demonstra que, no ensino superior, a utilização de uma dose sensata 

dos meios de comunicação social, de cursos por correspondência, de 

tecnologias de comunicação informatizadas e de contatos pessoais, pode 

ampliar as possibilidades oferecidas a um custo relativamente baixo (idem, p. 

117). 

 

O setor econômico também tem necessidade de estabelecer parcerias de 

pesquisa com as universidades, tanto no mundo desenvolvido como no mundo 

em desenvolvimento para estudar os problemas de desenvolvimento de 

diferentes regiões. Com isso, os doadores internacionais podem dar um novo 

impulso a todas as parceiras (Idem, p.119). 

 

No que se refere à inserção das diretrizes dos organismos internacionais no ensino 

superior no Brasil, os governos, da década de 90 até os dias atuais, implementaram uma série 

de políticas que colocou em execução o projeto de reforma do Estado, com significativas na 

esfera produtiva e na forma de sociabilidade, e em específico, no processo de reforma 

universitária. Os governos Fernando Collor de Melo (1990-1992) e Itamar Franco (1993-1994) 
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representaram o plano de adaptação do país ao Consenso de Washington através do qual 

executaram um conjunto de medidas que visou conter a hiperinflação pela liberalização do 

comércio e por meio do Programa Nacional de Desestatização. Houve aqui privatizações em 

todo o setor siderúrgico como a Usiminas, Siderúrgica de Tubarão, Ações Piratini, Mafersa e 

criação das bases para a futura privatização da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. 

A desregulamentação do trabalho por meio das privatizações também representou um 

forte golpe para a organização dos trabalhadores no movimento sindical que, em alguns 

momentos, assumiu uma postura defensiva frente aos ataques do governo federal. Outros 

fatores importantes nesse processo de enfraquecimento do sindicalismo foram: a criação de 

mais uma nova central sindical, a Força Sindical em 1991 e a postura de “conciliação”47 da 

direção da Central Única dos Trabalhadores (CUT) (Lima, 2007, p.89). 

Durante o governo Collor, foram legisladas seis ações que se destacaram como 

importantes referências para a reformulação da educação superior no Brasil: 

 

1. Um projeto de emenda constitucional (n° 56/91) intitulado Abertura da economia 

brasileira e modernização das universidades o qual propunha a destinação de um 

percentual fixo das verbas da União às universidades federais para pagamento de 

salários, despesas e novos investimentos. Esta PEC foi rejeitada graças à mobilização 

dos docentes por meio do ANDES-SN; 

2. Proposta elaborada pelo então ministro da educação, José Goldemberg. Tratava-se de 

uma PEC que pretendia transformar as universidades públicas em uma categoria 

específica de organização, o que retiraria a condição de servidores públicos dos 

trabalhadores da educação (projeto que seria retomando no governo FHC); 

3. Desnacionalização de setores estratégicos do país sob a justificativa de maior integração 

ao mercado mundial, sobretudo nos campos da ciência e tecnologia por meio da Lei da 

Informática (nº 8.248/91); 

4. Proposta de extinção da Capes e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

                                                           
47 Segundo o Jornal Opinião Socialista (2013), fundada em 1983, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

tornou-se uma das maiores centrais sindicais do mundo. Contudo, ainda em seus primeiros anos, começou a trilhar 

caminhos distintos daqueles definidos em sua fundação, por conta de um profundo processo de burocratização de 

sua direção. O III Congresso Nacional da CUT, em 1988, ficou marcado pela polarização dos debates no âmbito 

das mudanças estruturais, mas também pelas tentativas de mudança no perfil da CUT, com caráter mais 

conciliador. Nos anos seguintes, a direção da CUT pôs em prática esse projeto, apoiando as Câmaras Setoriais e o 

“acordo das montadoras” do ABC paulista, que resultou em milhares de demissões de trabalhadores, além de 

passar a depender de verbas do Estado, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mas foi com a entrada 

do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência que este processo de integração ao governo ficou mais evidente, 

já em 2003, quando a direção da CUT apoiou a reforma da previdência.        
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Educacionais Anísio Teixeira e adequação da formação profissional ao mercado, focada 

no ensino, desvinculada da pesquisa e da pós-graduação; 

5. Quanto ao financiamento público da educação superior, apesar de a Constituição 

Federal estabelecer o mínimo de 18% da receita anual proveniente do conjunto de 

impostos da União, o governo Collor de Mello sequer atingiu tal valor, o que já 

sinalizava o projeto privatizante em formação; 

6. O favorecimento da expansão do ensino privado (Lima, 2007, p.131-132). 

 

Os casos de corrupção envolvendo Collor e o cenário de crise político-econômica 

levaram à reorganização de movimentos sociais e sindicais em torno do impeachment do então 

presidente assim como fizeram com que a burguesia brasileira se mobilizasse em volta de um 

novo pacto de dominação. A entrada do vice-presidente Itamar Franco representou a 

manutenção da ordem estabelecida. Nesse sentido, o projeto neoliberal permaneceu com toda 

força, haja vista a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, da Telebrás e o início da 

desestatização da Petrobrás, atualmente com ampla participação do capital estrangeiro.  

Consoante Lima (2007, p.91), outras duas ações seriam responsáveis pela continuidade 

da contra-revolução neoliberal no Brasil: 1) O lançamento do Plano Real formulado pelo então 

Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardozo, sob justificativa da busca pela estabilidade 

econômica e combate à inflação; 2) Acordos feitos com a burguesia, desde distribuição de 

cargos políticos até a repressão de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra (MST). Além disso, apoio ao sindicalismo de resultados da Força Sindical e 

da política de conciliação da CUT. 

No que se refere ao ensino superior, Itamar Franco deu continuidade ao projeto de 

“modernização” da educação nacional. Em maio de 1993, o governo federal organizou a 

Semana Nacional de Educação para Todos com objetivo de discutir e elaborar o Plano decenal 

de educação para todos: 1993-2003, alinhado às políticas dos organismos internacionais, 

especialmente às deliberadas na Conferência Mundial de Educação para Todos. Outro relevante 

feito do presidente consistiu na criação do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (Paiub) por meio de parcerias com a Secretaria de Ensino Superior 

do Ministério da Educação (Sesu/Mec), com setores das universidades e representantes de 

associações universitárias (Lima, 2007, p.33) 

Apesar de as políticas concernentes ao ensino superior formuladas na era Collor/ Itamar 

Franco não possuírem centralidade estratégica no setor, nesse período foram criadas condições 

importantes para a implementação de outros projetos nos governos posteriores. Neste sentido, 
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a chegada de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) à presidência da república representou 

a segunda fase da contrarrevolução neoliberal, ou seja, reconfiguração da relação entre capital 

e trabalho, sobretudo sob uma nova concepção de Estado: 

 

O reordenamento do Estado, ou seja, da aparelhagem estatal e da relação que 

estabelece com a sociedade civil, operacionalizado pelo neoliberalismo, seja 

em sua face “ortodoxa” ou pela Terceira Via, está articulado com a totalidade 

da vida social e política, configurando alterações na esfera produtiva e, ao 

mesmo tempo, expressando o papel educador do Estado na construção de um 

conformismo político, na criação de um novo tipo de sociabilidade burguesa. 

As alterações na esfera produtiva, o reordenamento do papel do Estado e a 

conformação a esta nova sociabilidade são elementos entrecruzados, são 

estratégias constitutivas de uma mesma e indissociável processualidade da 

contra-revolução burguesa em sua face neoliberal. A análise da reforma 

neoliberal do Estado realizada pelo governo Cardoso indica, portanto, a forma 

e o conteúdo da contra-revolução burguesa em curso no Brasil (LIMA, 2007, 

p.96) 

  

Conforme descrevemos no capítulo anterior, o projeto de reforma do Estado do governo 

FHC, proposto pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), 

sob o comando do Ministro Luiz Bresser Pereira, apontava o ensino superior como um serviço 

não exclusivo do Estado ou competitivo. Para conquistar os objetivos gerais da reforma do 

aparelho do Estado assim como os referentes aos serviços não exclusivos do Estado, a estratégia 

constitui-se de três dimensões: “1) Institucional-legal (reforma do sistema jurídico e das 

relações de propriedade); 2) Cultural (passagem de uma cultural burocrática para uma 

gerencial); 3) Modernizadora (introdução de uma administração gerencial baseando-se na 

administração burocrática” (SGUISSARDI e SILVA JR, 1999, p.43). 

Do ponto de vista legal, a reforma supracitada exigiria emendas constitucionais, 

algumas de ordem econômica e tributária as quais afetariam diretamente a carreira dos 

trabalhadores do serviço público, como a da previdência. 

Agindo de maneira complementar ao MARE, mas com atuação na reestruturação do 

sistema de ensino superior, o Ministério da Educação, sob a tutela do ministro Paulo Renato 

Souza, destacava-se pela formulação de medidas de cunho legal como a LDB, decretos, 

propostas de emendas constitucionais. Além disso, em parceria com Ministérios de áreas 

econômicas, implementou as políticas de contenção de gastos para o serviço público, como o 

congelamento salarial de docentes e técnicos na IES. 

Antes mesmo da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - 

9394/96), a articulação entre MARE e MEC existia em alguns pontos, sobretudo jurídicos. 

Entre estes, destacam-se a medida provisória e posterior Lei 9172/95, que tratava da escolha 
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dos dirigentes das universidades48 e IES federais. Além dessas, o Decreto 2.026 de 10/10/96 

que estabelece alguns procedimentos para o processo de avaliação de cursos e instituições de 

ensino superior (Sguissardi e Silva Jr, 1999, p.47). 

A ação estratégica do MEC e MARE alinhada às determinações do Banco Mundial 

ficaram evidentes, sobretudo no capítulo que trata do ensino superior na LDB, o mais extenso 

do documento. Partem dos seguintes pressupostos e princípios: o sistema federal de ensino 

superior está em crise por não absorver a demanda e não preparar aqueles que ingressam nas 

universidades para o mercado. Em parte, está concepção se deve a uma tradição elitista da 

universidade brasileira e ao modelo chamado humboldtiano, baseado no tripé ensino -pesquisa 

– extensão, oneroso e insustentável em médio prazo pelo poder público. Aqui, temos um dos 

principais alvos das críticas, pois o modelo ensino-pesquisa-extensão deveriam ser atividades 

exclusivas de um pequeno grupo de universidades enquanto as demais se dedicariam prioritária 

ou exclusivamente ao ensino.  

Essa pauta é discutida desde a década de 80, quando em 1986, o Grupo de Estudos para 

a Reformulação do Ensino Superior (GERES), proposto pelo MEC, apontava o molde 

supracitado como alternativa para o sistema, o que foi bastante rechaçado pelo movimento 

docente organizado, dirigentes e entidades científicas (Sguissardi e Silva Jr, 1999,47-48). 

Na prática, o modelo humbolditiano de universidade tem se limitado mais a uma 

determinação legal (Lei 5.540/68) do que um fato real. Segundo dados do censo universitário 

2011, (BRASIL, 2013), das 2365 instituições de ensino superior, apenas 284 são públicas 

enquanto 2081 são privadas, que se caracterizam basicamente por atividades de ensino.  Quando 

observamos o número de matrículas em cursos de pós-graduação, percebemos que a maioria 

localiza-se no setor público com 84,1% das vagas (104.800 federais, 52.202 estaduais e 893 

municipais) e 15,9% são privadas. 

Contudo, apesar da ampla concentração da formação de pesquisadores no setor público, 

aproximadamente 2/3 do total de doutores desenvolvendo atividades de ensino e pesquisa 

localizam-se nos centros de referência da região Sul-Sudeste. Conforme dados do Painel Lattes 

(CNPq, 2013), dos 106.558 doutores no Brasil, 53.165 estão na região Sudeste, 21.318 na região 

Sul, 18.433 na região Nordeste, 9.304 na região Centro-Oeste e 4.338 na Região Norte.  

Segundo a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD, 2013), das 10 instituições que 

                                                           
48 Segundo Sguissardi e Silva Jr (1999, p. 47) essa Lei teria uma redação idêntica ao que posteriormente estaria no 

artigo 56, parágrafo único da LDB. Esta Lei estabelece a nomeação dos dirigentes máximos das instituições 

federais de ensino superior por meio de uma lista tríplice, elaborados por colegiados que tenham 70% de docentes 

em sua composição. Essa Lei é considerada no meio acadêmico como uma forma de violação do princípio da 

autonomia universitária.   
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mais formam mestres e doutores, 8 estão na região Sul-Sudeste, sendo 4 só em São Paulo, 2 

estão na região Nordeste e 1 está na região Centro-Oeste. 

Ainda sobre a LDB, alguns de seus artigos em geral e os artigos específicos referentes 

ao ensino superior retratam o projeto de desconstrução do modelo de universidade unificada. O 

artigo 9º, itens VII e IX, concernente às competências da União, já viabiliza, conforme Neves 

(2002, p.139), o papel administrativo desempenhado pelo Estado, sobretudo no que se refere 

ao controle dos resultados das políticas formuladas por ele e implementadas por parceiros 

privados: 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: [...] 

 

VIII – assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 

este nível de ensino; 

 

IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino (BRASIL, 2010 b). 

 

  

Outra questão interessante se localiza nos artigos 19º e 20º com relação aos tipos de 

categoria administrativa. Apesar de o 19º, inciso II, classificar as instituições privadas como 

aquelas que são “[...] mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado” (BRASIL,2010 b), as categorias que classificam o ensino privado, conforme o 20º, 

não são claras e deixam brechas para o aproveitamento de fundo público para o lucro privado, 

sobretudo no ensino superior:  

 

Embora em artigo anterior os legisladores tenham definido as instituições 

privadas em geral como de direito privado, no momento de defini-las não 

incluem essa denominação para as escolas confessionais e comunitárias. As 

suas especificidades são garantidas, no primeiro caso, pela presença de 

representantes da comunidade na sua entidade mantenedora e, no segundo, 

pela orientação confessional e ideologia específicas, embora a legislação 

refira-se também à inclusão de representação comunitária na sua entidade 

mantenedora. Talvez essa imprecisão seja um motivo para que parte 

significativa das instituições de ensino superior consideradas sem fins 

lucrativos se autodenominem, simultaneamente, de comunitárias, 

confessionais e filantrópicas. Essa imprecisão tem ajudado a que grandes 

empresas de ensino superior, por serem julgadas filantrópicas, continuem a 

receber subsídios públicos. Talvez a imprecisão resida no fato de ser difícil 

explicar como, numa sociedade capitalista, a iniciativa privada não tenha 

como horizonte a obtenção de lucro (NEVES, 2002, p.140). 

 

Ainda nesse contexto, vemos que a LDB aponta indiretamente as relações privatizantes 

que só serão executadas no momento de sua regulamentação apesar de definir com maior 
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especificidade as regras de funcionamento das universidades. O artigo 45 (semelhante aos 

artigos 19 e 20) determina que “[...] A educação superior será ministrada em instituições de 

ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização” 

(BRASIL, 2010 b). Dessa forma, possibilita interpretações variadas com relação aos “graus de 

abrangência ou especialização”.  

Já o artigo 44, em seu inciso I, designa uma nova categoria de ensino, os chamados 

“cursos sequenciais por campo de saber” que são superiores sequenciais ao ensino médio em 

campos específicos, distintos de cursos de graduação (mais encurtados) e que atendem a 

demanda da expansão do ensino superior e ampliação do acesso, sobretudo para os setores de 

classe de menor poder aquisitivo. Criou-se assim legalmente mais um campo educacional para 

a exploração por parte do capital privado, visto que é oferecida uma formação puramente 

técnica e limitada com relação a conhecimentos filosóficos, políticos e sociológicos, a fim de 

compor a mão de obra para o exército de reserva do mundo do trabalho. 

A proposta do MARE de extinguir o modelo das universidades federais unificadas e, 

posteriormente, transformá-las em organizações sociais, as fundações públicas de direito 

privado, alinha-se ao texto presente no artigo 54, inciso I do §1°: 

 

Art. 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da 

lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua 

estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos 

seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. 

 

§ 1° No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo 

artigo anterior, as universidades públicas poderão: 

 

I – propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim 

como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e 

os recursos disponíveis; (BRASIL. 2010 b) 

  

Essa sugestão de organização de pessoal indica um processo de diferenciação 

institucional. Segundo Sguissardi e Silva Jr (1999, p. 54), isso significa o fim da carreira 

unificada do pessoal, da isonomia salarial, pois, conforme as propostas do então Ministro 

Bresser Pereira, não havia mais espaço para manutenção do Regime Jurídico Único (RJU) na 

época. A razão de tal assertiva é a relativa autonomia das universidades públicas com relação à 

liberdade de propor o seu quadro pessoal, o plano de salários e a obtenção de recursos frente a 

fontes públicas e privadas. Assim, os recursos disponíveis deveriam ser profundamente 

diferenciados entre as instituições públicas e as demais IES. Esse fato levaria a uma maior 

alocação de verbas para as grandes universidades por disporem de maior capacidade de 
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produção, sobretudo de pesquisa, bem como a uma intensificação do processo de sucateamento 

das menores por receberem menos recursos. 

Quanto à pós-graduação, o artigo 52 impulsionou nacionalmente o crescimento do 

número de cursos na medida em que impôs a contratação de 1/3 do corpo docente formado por 

Mestres ou Doutores, além de 1/3 de professores em regime de dedicação exclusiva. Consoante 

Sguissardi e Silva Jr. (2009, p. 42-44), isso se justificava pela necessidade de formação de novos 

pesquisadores e pela transformação do sistema de pós-graduação no Brasil no sentido de torná-

lo mais produtivo, flexível e regulado, conforme diretrizes da Coordenação Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Ensino Superior (CAPES).  

Essa, por sua vez, fundada em 1950 e desde essa época com função de avaliar os 

programas de pós-graduação no Brasil, teve sua função potencializada, já que se tornaria uma 

efetiva agência reguladora da pós-graduação no Brasil. Nos anos posteriores, o estabelecimento 

do novo modelo avaliativo da Capes (1996/1997) modificou o trabalho do professor-

pesquisador, a identidade das universidades federais bem como, de forma persuasiva, tornou o 

trabalho do docente intensificado e, por vezes, produtivo, na medida em que atende as 

demandas do mercado. Trataremos mais sobre o papel da pós-graduação nos processos de 

reestruturação da universidade pública no próximo segmento.  

 

3.1.GOVERNO PT: O PROCESSO DE SUPERLOTAÇÃO DAS UNIVERSIDADES 

FEDERAIS E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 

As eleições presidenciais em 2002, marcadas pela vitória de um presidente de origem 

popular, poderiam de maneira imediata representar algo atípico na atual conjuntura do 

capitalismo periférico. Apesar de sua chegada à presidência por meio de forte apoio dos 

trabalhadores, o governo Lula (2002-2006, 2006-2010) e o governo Dilma (2010 – atualmente) 

não representaram e não vem representando grandes rupturas com as políticas internacionais e 

do favorecimento das oligarquias nacionais.  

Conforme Antunes (2006, p.13-14), para os que esperavam que o governo Lula 

representasse: 1) o início das mudanças político-econômicas, contrariando o que formulava o 

FMI; 2) a contenção do fluxo de capitais que migrava para o sistema financeiro internacional; 

3) o combate ao projeto da ALCA (Área de Livre Comércio entre as Américas); 4) oposição à 

política do arrocho salarial; 5) combate aos transgênicos; 6) o início da reforma agrária; 7) 

recuperação da res publica, frente a secular privatização do estado cartorial brasileiro; o 

resultado foi desanimador ao perceber que a primeira reforma do Governo Lula foi agendada 
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pelo FMI, desestruturando um importante setor da classe trabalhadora brasileira, os 

funcionários públicos49. 

Apesar de trazer alguns ganhos pontuais para a classe trabalhadora, sobretudo por meio 

de políticas compensatórias, o quadro concernente aos direitos sociais no governo PT nos 

últimos 10 anos é alarmante, conforme dados publicados pelo jornal Opinião Socialista (2013): 

 

1. No que se refere à saúde pública, o Brasil investe 8,4% do PIB na saúde, contudo apenas 

3,7% provenientes do fundo público. Hoje, o brasileiro gasta 7,2% de sua renda mensal 

com saúde devido ao sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que levou ao 

crescimento do setor privado, agora responsável por 30% da população. 

2. Com relação à reforma agrária, apenas no primeiro mandato de Lula, em razão da 

pressão dos movimentos sociais, foi elaborado o 2º Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA) cuja proposta era assentar 520 mil famílias, apesar de só chegar a 220 mil 

famílias. Nos mandatos posteriores sequer foi elaborado outro plano, pelo contrário, as 

políticas claramente beneficiaram os latifundiários com a aprovação das medidas 

provisórias no congresso, a MP 422 e a MP 458, que legalizaram propriedades públicas 

de 1500 hectares ocupadas ilegalmente pelo latifúndio. Além disso, o favorecimento ao 

agronegócio se manteve assim como nos governos anteriores. Nos dois mandatos de 

Lula, o BNDES entregou em média 18 bilhões de reais por ano para o agronegócio, 

totalizando R$ 136 bilhões. Se este valor fosse destinado à reforma agrária, teríamos 

hoje cerca de 1,7 milhões de famílias assentadas. Atualmente, 70% das terras dedicadas 

à lavoura estão ocupadas pela monocultura de soja, cana de açúcar e milho. 

3. Quanto à dívida pública, no final de 2012, a dívida externa e a interna eram as maiores 

da história. Apesar do discurso do governo federal de que a dívida externa havia sido 

esgotada e de que a crise de 2008 era apenas uma “marolinha”, conforme o Banco 

Central, em dezembro de 2012, esse débito alcançou a cifra de US$ 441,7 bilhões 

(aproximadamente R$ 902 bilhões). Já a dívida interna chega ao valor de R$ 2,823 

trilhões. A soma chegou ao espantoso valor de R$ 3,7 trilhões. De 2000 a 2012, a dívida 

pública saiu de 60% para 84%  do PIB nacional. Consoante o Orçamento Geral da União 

para o ano de 2012, foram gastos 47,19% para pagar os juros e amortização da dívida. 

4. A meta de 7% do PIB para a educação, conforme o primeiro PNE de 2001, ainda não 

                                                           
49 A reforma da previdência, denominado por Antunes (2005, p.48) como uma “contra-reforma da imprevidência”, 

de conteúdo fiscalista, tira dos funcionários públicos para transferir recursos para o sistema privado de previdência, 

dos chamados fundos de pensão.     
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foi atingida. Em termos de investimentos oficiais, saímos de pouco mais de 4% em 2002 

e 2003 para 5% em 2009. Concernente ao salário dos professores em 2010, a renda 

média de um educador de ensino fundamental equivalia a 59% do que ganhavam outros 

trabalhadores com nível superior no país. A lei do piso não é respeitada pela maioria dos 

prefeitos e governadores e não acarreta nenhum tipo de punição. 

 

Com relação ao ensino superior, o governo Lula já revelava, no seu primeiro programa 

de governo, em 2002, que daria sequência ao trabalho iniciado principalmente por FHC, no 

qual a educação estaria inserida no setor de serviços não exclusivos do Estado.  Segundo Lima 

(2007, p.153-154), ao analisar o Programa do governo 2002 coligação Lula presidente. Uma 

escola do tamanho do Brasil, existia uma série de fragilidades apesar de apresentar a defesa da 

educação como direito social básico e universal como prioridade. E, no que concerne à 

democratização do acesso, destacou-se pelo empenho na ampliação do número de vagas e 

matriculas nas universidades, em especial nas públicas.  

A crise da educação superior estava associada à ociosidade das vagas, principalmente 

no setor privado. A meta seria alcançar em quatro anos o número de vagas no ensino superior 

em taxas compatíveis ao PNE, sem especificar em qual setor (público ou privado) se daria esta 

ampliação. A expansão via EAD se manteve como um aspecto central do programa, sobretudo 

no que concerne à formação de professores para a educação fundamental e ensino médio, à 

formação continuada de profissionais em serviço e à ampliação do número de vagas nas IES 

públicas. 

Convém elucidar que o documento não trazia análises do intenso processo de criação 

das fundações de direito privado no interior das universidades públicas, pelo contrário, 

formulava um novo marco regulador para as “Fundações de Apoio Institucional” (FAI) como 

prestadoras de serviços às IES, ao setor produtivo e à sociedade.  

Por fim, outro ponto fundamental refere-se à carreira e às matrizes salariais dos docentes 

e dos técnico-administrativos as quais deveriam ser associadas às avaliações de desempenho. 

Nessa perspectiva, é mister mencionar que o então ministro da educação Cristovam Buarque 

(assim como o ex-ministro Paulo Renato Souza) foi porta voz do governo e dos organismos 

internacionais nos espaços de debate e no desenvolvimento do projeto de reforma universitária 

(Idem, p.154). 

Nos anos seguintes, ações previstas no programa de governo foram implementadas, 

notadamente na forma de um pacote de leis destinadas às universidades com o consentimento 

majoritário dos reitores e sem debate com a comunidade acadêmica. A Lei nº 10.973, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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2 de dezembro de 2004, a chamada Lei de Inovação Tecnológica, em seu artigo 1º do capitulo 

I, já aponta claramente o plano de alinhamento da universidade à indústria na medida em que 

“ estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento industrial do País” (BRASIL, 2004 b). 

No que se refere às agências de fomento, o inciso I do artigo 2º regulamenta os órgãos 

ou instituições de natureza pública ou privada como possíveis financiadores das ações de 

promoção ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Além desses aspectos, 

segundo o ANDES-SN (2004), essa lei permite a mobilidade de pesquisadores de universidades 

públicas para a iniciativa privada sem perder seu vínculo: 

 

[...] regulamenta a cessão de laboratórios, equipamentos e demais instalações 

das universidades públicas para utilização pelas empresas e atribui à União o 

papel de apoiar e estimular estes contratos envolvendo universidades e 

empresas, identificados como “alianças estratégicas” (idem, ibidem). 

 

 

Também em 2004 foi aprovada outra lei importante para a reformulação e reestruturação 

das IES públicas, a política de avaliação aprovada no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) pela Lei nº 10.861 de 14 de Abril. Conforme assinala o seu artigo 

4º, a ponderação dos cursos proposto pelo sistema em foco tem como finalidade “[...] identificar 

as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo 

docente, às instalações físicas e a organização didático pedagógica” (BRASIL, 2004 a).  

A verificação de desempenho dos estudantes nos cursos de graduação acontece através 

da aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme o artigo 

5º da lei supracitada. Na prática, a avaliação ocorre em três fases: uma avaliação interna, uma 

externa e o ENADE. A avaliação interna é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), constituída por ato do reitor da Universidade. Esse fato já demonstra um caráter 

antidemocrático, uma vez que os docentes, estudantes e técnico-administrativos não podem 

opinar na definição dos nomes e de funcionamento das comissões de avaliação. 

A avaliação externa é orientada por delegações designadas polo INEP, composta por 

indicação do MEC a partir de nomes cadastrados. Os resultados avaliativos das instituições e 

dos cursos de graduação seriam expressos por meio de conceitos e apresentados publicamente 

por meio de um ranking assim como acontecia no governo FHC.  Caso as expectativas não 

sejam alcançadas, a instituição assina um protocolo de compromisso com o MEC para sanar as 

dificuldades, ou seja, o marco regulatório da apreciação acadêmica é determinado pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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capacidade de cada curso ou universidade se adaptar ao modelo do governo, ferindo ainda mais 

a autonomia universitária. 

Nesse contexto, o ENADE aparece como uma versão reformulada do antigo “Provão” 

de FHC, potencializando seu caráter obrigatório e punitivo. O exame em foco não oferece 

qualquer alternativa mais democrática, pelo contrário, a partir de sua lógica de rankeamento 

(conceitos de 1 a 5), gratifica as universidades mais estruturadas e sucateia as menos. Além 

disso, serve como propaganda para o mercado no caso das universidades particulares. 

Outra estratégia e uma das principais bandeiras de política educacional do governo PT 

é o Programa Universidade para Todos (PROUNI), inicialmente instituído pela Medida 

Provisória nº 213 de 10 de setembro de 2004 e Decreto nº 5.245 de 15 de outubro do mesmo 

ano e, posteriormente, convertido na Lei nº 11.096 de 13 de Janeiro de 2005. 

Conforme seu artigo 1º, o propósito é destinar a concessão de bolsas de estudos integrais 

ou parciais a estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica em 

instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos (BRASIL, 2005). Como 

uma das principais modalidades das políticas da Parceira Público Privado (PPP), o PROUNI 

tem sido o grande responsável pela virada no quadro da natureza das instituições de ensino 

superior, tendo em vista que aproximadamente 80% das matrículas são provenientes do setor 

privado.  

Consoante Leher (apud Figueiredo, 2011, p.133-134), caso todas as instituições 

particulares venham a aderir ao PROUNI, haverá um subsídio superior a R$ 2 bilhões/ano para 

os empresários do setor, sem incluir o valor de R$ 1 bilhão referente ao FIES (Programa de 

Financiamento ao Estudante), que oferece empréstimos aos estudantes para pagar IES privadas, 

os quais devem ser pagos após a conclusão do curso, com acréscimo de juros. Dessa forma, 

seriam entregues anualmente cerca de R$ 3 bilhões aos empresários. Além disso, o autor 

supramencionado revela que, conforme estudo desenvolvido pela Associação Nacional de 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), é necessário apenas R$ 1 

bilhão para criar 400 mil vagas nas universidades públicas. 

A segunda fase da reforma universitária se deu com o lançamento do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) pelo MEC em 24 de Abril de 2007. Este era composto 

inicialmente por trinta ações que incidiam em vários aspectos e níveis da educação. 

Posteriormente, foram acrescentadas outras. No tocante ao ensino superior, o Plano inscreveu 

cinco atos:1) Potencializar a política do FIES-PROUNI, de modo que facilite o acesso ao 

crédito educativo, estenda os prazos de ressarcimento e  favoreça quanto ao parcelamento de 

débitos fiscais e previdenciários para as instituições que aderirem ao PROUNI; 2) 
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Desenvolvimento de cursos de Pós-Doutorado destinados a reter no país pessoal qualificado; 

3) A categoria Professor Equivalente que visa promover a contratação de professores para as 

universidades federais; 4) Duplicar o número de vagas em 10 anos nas universidades federais; 

5) O “Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior”, que objetiva ampliar o acesso 

de pessoas portadoras de deficiência aos espaços e atividades das instituições federais de ensino 

superior (Saviani, 2009,p.10).  

Para atingir essas metas, o governo trabalhou com três instrumentos: 1) Para 

democratizar o acesso e ocupação de vagas nas instituições privadas: PROUNI e FIES; 2) Para 

a avaliação com base na regulação: Sinaes, e por fim; 3) Para a expansão de vagas nas 

universidades federais: REUNI. 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), instituído pelo decreto 6.096 de 24 de Abril de 2007, surgiu como principal 

política de centralização dos esforços para a expansão da educação superior pública, conforme 

diretrizes do Plano Nacional da Educação (Lei nº 10.172/2001). Este apontava uma meta de, 

pelo menos, 30% dos jovens de 18 a 24 anos até o final da década.  Além desse aspecto, o 

REUNI tinha como propósito global “[...] a elevação gradual da taxa de conclusão média dos 

cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de graduação em cursos 

presenciais por professor para dezoito [...]” (BRASIL, 2007). 

Contudo, o diagnóstico feito pelo governo sobre a necessidade de expansão do acesso 

às universidades e melhor aproveitamento do espaço físico não levou em consideração o amplo 

processo de sucateamento da maioria delas. Isso gerou a necessidade (apesar de voluntário) de 

formulação do Plano de Reestruturação50 por parte das instituições universitárias a fim de 

disputar os recursos financeiros do programa. Este, apesar de alguns avanços, trouxe novos 

problemas para as instituições bem como potencializou outros.  

Segundo o ANDES-SN (2007), uma análise comparativa das duas versões das diretrizes 

gerais do REUNI mostra que a comissão (13 professores universitários sob responsabilidade do 

MEC) convergiu todos os esforços para negar que as metas do programa em foco seriam 

prejudiciais à organização do ensino superior e, na prática, impossíveis de serem atingidas. 

Dessa forma, cumpria-se a receita proposta pelo governo brasileiro de estimular a diferenciação 

                                                           
50 Conforme o decreto 6.096 de 24 de Abril de 2007 que institui o REUNI, em seu artigo 3º “O Ministério da 

Educação destinará ao Programa recursos financeiros, que serão reservados a cada universidade federal, na medida 

da elaboração e apresentação dos respectivos planos de reestruturação, a fim de suportar as despesas decorrentes 

das iniciativas propostas, especialmente no que respeita a:I - construção e readequação de infra-estrutura e 

equipamentos necessárias à realização dos objetivos do Programa; II - compra de bens e serviços necessários ao 

funcionamento dos novos regimes acadêmicos; e III - despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das 

atividades decorrentes do plano de reestruturação” (BRASIL, 2007 b). 
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institucional, de modo que sobreviveriam algumas instituições com características 

verdadeiramente universitárias e outras seriam transformadas em grandes escolas, embora 

permanecessem com o título de universidade. 

Quanto à relação entre número de estudantes e professores, a média histórica de 10 

alunos para cada educador na graduação é coerente com a particularidade de sua atividade 

referente ao tripé ensino - pesquisa - extensão.  Consoante o ANDES – SN (2007), a maioria 

das instituições mais antigas, com pós-graduação consolidada, situadas quase exclusivamente 

no eixo Sul-Sudeste, apresentava um valor próximo a esse. Nos últimos anos, tem existido um 

aumento em quase todas as universidades federais. Nessa perspectiva, é importante ressaltar 

que a razão média entre educandos e docentes não é equivalente ao número de alunos por 

classes. Na prática, é no mínimo três vezes maior51, pois cada discente matricula-se em várias 

disciplinas simultaneamente ou, a depender da natureza do curso, possui atividades 

experimentais ou atendimento individualizado. Além disso, em caso de professores inseridos 

em cursos de pós-graduação, há demandas referentes às orientações, às aulas, às pesquisas, às 

atividades administrativas e de extensão. 

 Logo, quanto maior a razão de alunos para cada professor, mais precário será o 

atendimento. O aumento da razão discente/docente para 18 com o intuito de dobrar o número 

de ingressantes não leva em consideração que a maioria das universidades já passava por um 

quadro de defasagem no número de professores e, sobretudo, no de técnico-administrativos. 

Isso implicou em uma sobrecarga laboral para os educadores em atividades de ensino (turmas 

com 60 ou 80 alunos), bem como nas de cunho administrativo, com a ampla informatização das 

atividades de gerenciamento. 

Segundo ANDES-SN (2013 a), tendo em vista dados obtidos pela elaboração de um 

dossiê nacional sobre as condições das universidades federais no Brasil, algumas instituições já 

começam a dar sinais desse quadro. A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), conforme 

dados apresentados pelo Comando de Greve, entre 2005 e 2010, expandiu suas matrículas em 

                                                           
51 Segundo Tonegutti e Martinez (2007), supondo uma razão de 10 alunos por professor em um determinado curso, 

com 4 anos de duração, 5 disciplinas anuais de 4 horas/aula cada uma. Se o ingresso por vestibular neste cursos 

for de 50 alunos, teríamos, numa situação ideal, 200 alunos neste curso, distribuído nos 4 anos e um total de 20 

disciplinas ofertadas. Caso houvesse um professor responsável por cada disciplina, teremos um total de 20 

professores e uma razão de 200/20, ou seja, 10 estudantes por professor. É importante notar que o número de 

estudantes que cada professor está atendendo é 50 e não 10. Para que estes professores possam cumprir no mínimo 

as 8 horas semanais de aula, conforme o exemplo, poder-se-ia dividir as disciplinas em 2 turmas, de 4 horas, com 

25 estudantes em cada uma, totalizando as 8 horas semanais de aula para cada professor. Se desejarmos aumentar 

a razão de 10 para 18 alunos, conforme a meta do REUNI, teríamos que elevar o ingresso par 90 alunos, e aumentar 

o total paras 360 estudantes no curso. Cada uma das turmas passaria a ter 45 estudantes e cada professor estaria 

atendendo a 90 estudantes. Se quisermos manter a relação de alunos por turma próximo a situação anterior, será 

necessário a abertura de mais duas turmas por disciplina, totalizando 4 turmas, e o professor teria que ministrar 16 

horas semanais de aula.     
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129%, entretanto a contração de professores e técnicos cresceu numa escala bem menor, 33% 

e 5,5% respectivamente. Em relação à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o comando 

local de greve destacou que o número de matrículas cresceu de 12.997 em 2007 para 19 mil no 

presente ano. A razão aluno/professor passou de 1/15 para 1/28.  

Num panorama geral, em 2006, eram ofertadas 122.003 vagas em cursos de graduação 

presencial nas instituições federais. Em 2010, foram ofertadas 199.282. Nessa perspectiva, 

convém explicitar que, por região, essa porcentagem de aumento é desigual. Além disso, alguns 

valores demonstram um acréscimo desproporcional em relação ao número de funcionários52. 

Consoante o Censo do Ensino Superior 2011 (BRASIL, 2013), a razão entre matrículas e 

funções docentes53 correspondeu globalmente a 18,31. Vale mencionar que a média é 12,59 na 

categoria federal; 12,91 na estadual; 14,52 na municipal e 21,97 na privada. 

Cabe destacar também o valor referente ao ensino privado, pois nos mostra também 

sobrecarga para os educadores, haja vista a concentração de discente por função docente bem 

como a falta de seguridade no emprego devido à prevalência de contratos parciais ou por hora 

aula. 

No que concerne ao número de matrículas na modalidade presencial entre os anos de 

2002 a 2011 nas IES brasileiras, destacamos na tabela 1: 

 

Tabela 1: Evolução do Número de Matrículas em Graduação Presencial por Categoria 

Administrativa (Brasil, 2002-2011). 

(Continua) 

Ano Total Público Privado 

2002 3.479.913 1.051.655 2.428.258 

2003 3.887.022 1.136.370 2.750.652 

2004 4.163.733 1.178.328 2.985.405 

2005 4.453.156 1.192.189 3.260.967 

                                                           
52 Na região Norte, a universidade com maior aumento no número discentes foi a Universidade Federal do 

Tocantins (UFT) com 76% e a menor foi a Universidade Federal do Pará (UFPA)  com 26%; Na região Nordeste, 

a Universidade Federal Rural do Semi-Árido  (UFERSA) com 253% e a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB) com 277% foram as que atingiram maior aumento, a menor foi a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), com 27%; na Região Centro-Oeste, 89% na Universidade Federal da Grande Dourados 

(UFGD) e 35% na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); na região Sul, 601% na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e 18% na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); na 

região Sudeste, 324% na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 25% na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) (ANDES-SN, 2013)   
53“Esse indicador também denominado “Razão Matrículas Total por Funções Docentes em Exercício” consiste em 

uma das formas de cálculo da Relação Aluno Professor (RAP) e considera a soma de matrículas de graduação 

(presencial e a distância) e pós-graduação stricto sensu e o número de funções docentes em exercício” 

(BRASIL,2013). 
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Tabela 1: Evolução do Número de Matrículas em Graduação Presencial por Categoria 

Administrativa (Brasil, 2002-2011). 

(Continuação) 

Ano Total Público Privado 

2006 4.676.646 1.209.304 3.467.342 

2007 4.880.381 1.240.968 3.639.413 

2008 5.080.056 1.273.965 3.806.091 

2009 5.115.896 1.351.168 3.764.728 

2010 5.449.120 1.461.696 3.987.424 

2011 5.746.762 1.595.391 4.151.371 

2002-2011 ∆% 65,1 51,7 71 

Fonte: Censo da Educação Superior 2011 (BRASIL,2013)  

 

Conforme podemos observar na tabela 1, entre os anos de 2002 – 2011, a taxa de 

crescimento de matrículas no ensino privado (71%) foi maior que a do total (65,1%) e do setor 

público (51,7%).  

 Sem dúvida, consoante avalia o ANDES – SN (2013 a), essa avanço é resultado da 

política de “mercado da educação”, impulsionada pelo FIES-PROUNI, a qual beneficia 

sobremaneira as instituições de ensino superior com fins lucrativos, pois estas, ao aderirem ao 

programa, ficam livres de pagar quase todos os tributos federais a que estariam sujeitas. Essa 

diferença é ampliada quando consideramos também os cursos a distância, segundo a tabela 2, 

com o acrescentamento de mais de 800.000 matrículas no setor privado em 10 anos. 

 

Tabela 2: Evolução do Número de Matrículas em Graduação a distância por Categoria 

Administrativa (Brasil, 2002-2011) 

 (Continua) 

Ano Total Público Privado 

2002 40.714 34.322 6.392 

2003 49.911 39.804 10.107 

2004 59.611 35.989 23.622 

2005 114.642 54.515 60.127 

2006 207.206 42.061 165.145 

2007 369.766 94.209 275.557 

2008 727.961 278.988 448.973 

2009 838.125 172.696 665.429 
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Tabela 2: Evolução do Número de Matrículas em Graduação a distância por Categoria 

Administrativa (Brasil, 2002-2011) 

(Continuação) 

Ano Total Público Privado 

2010 930.179 181.602 748.577 

2011 992.927 177.924 815.003 

2002-2011 ∆% 2.338 418,3 12.650 

Fonte: MEC /Inep-Censo da Educação Superior 2011 (BRASIL,2013) 

 

Outra meta do REUNI, tendo em vista a redução das taxas de evasão, foi o 

estabelecimento da média de aprovação nos cursos presenciais de graduação de 90%. Nessa 

perspectiva, segundo o ANDES-SN (2007), as baixas taxas de reprovação estão ligadas a um 

melhor atendimento aos estudantes, haja vista uma relação aluno-professor mais próxima. O 

índice médio de conclusão estabelecido é incompatível com a razão aluno-professor de 18. 

Antes da implementação do REUNI, a taxa de conclusão média nas universidades federais era 

de 60%, segundo o INEP, já acima de países com maior tradição acadêmica, como França, 

Estados Unidos ou Itália, com 42%. 

A ampliação do número de alunos ingressos e o aumento da taxa média de conclusão 

podem resultar num acréscimo de quase 200% nas matrículas. A busca pelo estabelecimento de 

metas, sobretudo numéricas, em detrimento do trato pedagógico qualificado tem sido uma 

tendência em todos os níveis da educação e revela o processo de desvalorização e esvaziamento 

do trabalho docente.  

Analisando os dados dos últimos anos, conforme exposto na tabela 3, embora tenha 

existido um acréscimo nas taxas de conclusão; o desproporcional aumento das matrículas, a 

superlotação das salas de aula, a falta de continuidade nas políticas de permanência bem como 

a ausência de condições objetivas de trabalho na maioria das universidades públicas têm 

provado o engodo dos números na educação superior. Além disso, corroboram a tese de que os 

objetivos almejados, dentro da atual lógica de universidade, estão longe de serem alcançados.  

A taxa de conclusão dos cursos de graduação (TCG),54 atingiu, em 2007, o valor de 

53,6% e, em 2011, 59,7%, um crescimento de aproximadamente 6%, ainda distante dos 90% 

determinados no REUNI. 

 

                                                           
54“Taxa de conclusão dos cursos de graduação (TCG): relação entre o total de diplomados nos cursos de graduação 

presenciais (DIP) num determinado ano e o total de vagas de ingresso oferecidas pela instituição (ING5) cinco 

anos antes” (BRASIL, 2007 b).  
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Tabela 3 - Total de Matrículas, Ingressos (Total e por Processo Seletivo) e Concluintes de 

Graduação Presencial – Brasil– 2002-2011. 

 

Ano Total de 

Ingressos 

Ingressos por 

Processo Seletivo 

Concluintes 

2002 1.411.208 1.205.140 466.260 

2003 1.540.431 1.262.954 528.223 

2004 1.621.408 1.303.110 626.617 

2005 1.678.088 1.397.281 717.858 

2006 1.753.068 1.448.509 736.829 

2007 1.808.970 1.481.955 756.799 

2008 1.873.806 1.505.819 800.318 

2009 1.732.613 1.511.388 826.928 

2010 1.801.901 1.590.212 829.286 

2011 1.915.098 1.686.854 865.161 

2002-2011 ∆% 35,7 40 85,5 

Fonte: MEC /Inep- Censo da Educação Superior 2011 (BRASIL,2013) 

 

Ao avaliar os dados da expansão da educação superior no país, é fundamental também 

discutir o financiamento desta. Segundo o portal do orçamento público federal55, a estimativa 

da união revertida para o ensino superior no ano de 2013 foi de R$ 12.499.557.610. Esse 

orçamento vem sofrendo cortes desde 2012, quando houve uma redução de 55,8% da verba: de 

R$23.230.102.871 em 2011 para R$10.249.053.189 em 2012. Vale ressaltar também que parte 

desse capital também pode ser aproveitada pelo ensino superior privado por meio de programas 

do governo federal.   

Os impactos dos cortes orçamentários para a educação superior têm se revertido aos 

gastos com pessoal, sobretudo técnico-administrativos e docentes. No que concerne à carreira 

destes, os últimos governos têm seguido a receita da desconstrução dos cargos e funções 

públicas, porquanto objetivam acelerar o processo de privatização. Consoante pesquisa 

desenvolvida pela subsede do DIEESE no ANDES-SN, entre 1 de julho de 2010 e 31 de julho 

de 2013, quase todos os professores localizados nos níveis Adjunto e Assistente, tiveram perdas 

salariais, independente de nível, titulação e regime de trabalho. 

                                                           
55 Portal de orçamento presente no site do senado federal, disponível em: http://www12.senado.gov.br/orcamento/ 

http://www12.senado.gov.br/orcamento/
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Os educadores com doutorado, independente do regime de trabalho (20 horas, 40 horas 

ou dedicação exclusiva) amargam perdas salariais que variam de 1,59% a 3,64%. Estes dados 

confirmam o que o Comando Nacional de Greve do Andes-SN apontava durante as tentativas 

de negociação em 2012: que a proposta de reajuste salarial56 do governo federal não 

compensaria as perdas salariais (que já não eram compensadas desde 2010) nem garantiria um 

ganho real na remuneração, haja vista a expectativa da inflação para os anos posteriores. 

(ANDES –SN, 2013 c). 

Quanto ao plano de carreira docente (imposto em 2012), segundo ANDES –SN (2013 

e), uma de suas finalidades foi manter uma estrutura hierarquizada entre os professores, 

seguindo determinada denominação para cada classe. Inicialmente, muitos doutores que 

ingressaram na carreira foram enquadrados no sopé da hierarquia e após reivindicações da 

categoria, o governo mudou para Adjunto A. Para os professores antigos, houve a criação da 

classe de associado, “distanciada por um fosso salarial da classe adjunto”. Essa nova 

classificação aumentará o tempo para ascender ao topo da carreira, pois, para isso, ele deverá 

dar mais aulas em programas de pós-graduação, para os quais as vagas são restritas, além de 

participar de programas de pesquisa (muitas vezes inalcançáveis para docentes lotados em 

campi de interior).  

Esse aspecto também demonstra a lógica produtivista inserida na carreira do educador, 

pois vincula a progressão a questões de meritocracia que, por sua vez, se constrói pela 

capacidade produtiva do professor. Outro dado importante, em conformidade com o ANDES-

SN (2013 c), é que os gastos com os servidores federais têm caído nos últimos 17 anos tanto no 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) quanto em relação à Receita Corrente Líquida. Essa 

redução foi de 56,2% em 1995 para cerca de 30% em 2012, resultado das políticas de arrocho 

salarial que são impostas aos funcionários públicos desde o Plano Real. 

                                                           
56Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe, dentre outas questões, da estruturação do Plano de Carreira 

e Cargos do Magistério Federal, em vigor desde 1º de março de 2013. A presente Lei traz uma nova estruturação 

para a carreira docente, definida em classes (A, B, C, D e E) nas quais são compostas da seguinte maneira: classe 

A – Adjunto A (se Doutor), Assistente A (se Mestre), Auxiliar (se graduação ou especialista); classe B – Assistente 

(dois níveis); classe C – Adjunto (quatro níveis); classe D – Associado (quatro níveis); classe E – Titular (um 

nível). As progressões se darão da seguinte maneira, conforme o artigo 12, § 2º: “I - o cumprimento do interstício 

de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível; e II - aprovação em avaliação de desempenho” 

(BRASIL,2012 b). As principais críticas ao novo plano de carreira se deram inicialmente com relação ao artigo 8, 

que aponta que o ingresso na carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no primeiro nível de vencimento da 

classe A, ou seja, Auxiliar, independente da titulação do docente, que só poderá pleitear a progressão para os 

próximos níveis (classe B, em caso de Mestres e classe C, em caso de Doutores) após 3 anos, ao se encerrar seu 

estágio probatório, conforme o artigo 13. Por exemplo, mesmo que um professor tenha título de doutorado, o 

mesmo iniciaria como Auxiliar, permanecendo por três anos, o que ocasionaria perdas salariais. Após 

reinvindicações, este artigo foi alterado, de modo que os doutores que ingressaram a partir da data em que o novo 

plano entrou em vigor, serão enquadrados na categoria Adjunto A.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
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Essa proposta orçamentária continuou em queda no ano de 2013, uma vez que houve 

perda de receita decorrente, sobretudo, de benefícios fiscais concedidos às grandes empresas. 

Isso comprova que os investimentos e a manutenção da expansão do ensino superior têm se 

dado às custas do trabalhador. 

Os ataques à carreira do professor das instituições públicas de ensino superior tem se 

dado também no que concerne à seguridade e à previdência social. Nessa perspectiva, convém 

mencionar que o governo federal aprovou o PL nº 1992/2007 que foi transformado na Lei nº 

12.618 de 30 de abril de 2012. Esta regulamentou o regime de previdência complementar para 

servidores e autorizou a criação de três entidades fechadas (os chamados fundos de pensão) 

para administrar o plano de benefício dos funcionários dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário. 

Conforme o ANDES – SN (2013 d), o Sistema Brasileiro de Previdência Social é 

formado por: Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio da Previdência 

Social (RPPS), ambos públicos e de caráter obrigatório. O primeiro é destinado a todos que 

exercem alguma atividade remunerada (regido pela CLT) e o segundo é indicado aos detentores 

de cargos efetivos (servidores civis e militares).  

A lei nº 12.618/2012, que regulamentou Funpresp – EXE, surge como o Regime de 

Previdência Complementar (RPC). Este é privado, opcional, de contribuição definida, mas sem 

benefício deliberado, pois dependerá do montante do ônus de cada servidor, acrescido da 

encargo patronal no mercado financeiro. Caso o funcionário queira optar pelo novo regimento, 

deve considerar que é irrevogável e implicará na renúncia aos direitos relativos às regras da 

previdência anterior. Uma vez que os fundos de pensão serão aplicados no mercado financeiro, 

o retorno ficará sujeito à crise econômica ou à má gestão, de modo que, quando o servidor se 

aposentar, os recursos investidos podem não estar disponíveis. 

Essa é uma das táticas do governo para desenvolver o mercado da previdência privada 

e dar sequência à reforma da previdência, iniciada ainda no governo FHC e intensificada por 

Lula e Dilma.  

Consoante o ANDES – SN (Idem), a criação dos fundos de pensão representará um 

aumento nos recursos disponibilizados pelo Estado para o pagamento das aposentadorias e 

pensões nos primeiros 15 anos de existência da Funpresp. Além disso, significará uma redução 

na arrecadação da Previdência Pública, pois os funcionários que optarem pelo RPC deixarão de 

contribuir com 11% de seu salário bruto, passando a 11% do teto do INSS (em torno de 

R$4.159). Para os servidores atuais e futuros, ficará a incerteza dos proventos na aposentadoria, 

visto que, com a diminuição dos depósitos das próximas gerações, há o aumento da 
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possibilidade de novas perdas de direitos dos aposentados devido a novas manobras da reforma 

previdenciária. 

Vale lembrar que o processo de expansão do ensino superior, em especial da pós-

graduação, alterou de maneira significativa o perfil do regime de trabalho dos professores das 

IES conforme a tabela 4: 

 

Tabela 4: Evolução do Número de Funções Docentes em Exercício por Organização Acadêmica 

segundo Categoria Administrativa e Regime de Trabalho – Brasil – 2002-2011. 

 

X Pública Privada X 

Ano Integral Parcial Horista Integral Parcial Horista Total 

2002 70.004 17.090 5.121 24.460 41.919 83.881 242.475 

2003 71.001 17.551 7.311 25.325 44.919 102.709 268.816 

2004 68.745 17.431 7.624 26.812 44.162 114.284 279.058 

2005 72.438 18.059 7.536 32.224 48.045 114.202 292.504 

2006 74.623 16.443 9.660 33.127 46.688 121.465 302.006 

2007 80.885 19.217 8.726 37.614 47.652 122.947 317.041 

2008 85.180 18.084 8.630 39.508 49.204 120.887 321.493 

2009 97.069 17.485 8.423 46.894 55.574 115.372 340.817 

2010 104.957 16.924 8.908 51.413 60.164 102.969 345.335 

2011 113.225 17.418 8.941 54.489 67.877 95.468 357.418 

2002-2011 

∆% 

61,7 1,9 74,6 122,7 61,9 13.8 47,4 

Fonte: MEC /Inep- Censo da Educação Superior 2011 (BRASIL,2013) 

 

Ao analisar a tabela 4, percebemos que, nas IES públicas, ainda prevalecem os 

educadores com regime de trabalho integral (responsável por 81,1 % das funções docentes). 

Esse percentual acompanha uma parcela considerável de crescimento nas instituições privadas 

(122,7%), tradicionalmente marcadas pela contratação dos professores horistas ou de contrato 

parcial. Contudo, a categoria de horistas permanece em alta nas universidades privadas (43,8%) 

e temos o crescimento de 74,6% nas instituições públicas. 

 O crescimento das funções docentes de tempo integral relaciona-se às políticas de 

fomento à pesquisa e à expansão da pós-graduação alinhadas às políticas econômicas. Isso pode 

ser constatado devido à polaridade entre as regiões Sul/Sudeste, polos econômicos que 

concentram mais da metade das atividades de pesquisa, e ao restante do país, em especial 
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regiões Norte/Nordeste, de economias menos expressivas, que refletem na desestruturação de 

suas universidades. Sobre o processo de expansão da pós-graduação nos últimos anos e a 

transformação do trabalho docente do professor-pesquisador nas IES, trataremos no próximo 

segmento.  

 

3.2.A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL: INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

E O “PRODUTIVISMO” ACADÊMICO 

 

Nos últimos anos, houve uma transformação da função social da universidade pública 

brasileira. O amplo processo de privatização e a mercantilização do ensino superior 

aproximaram ainda mais o público ao mercantil, de sorte que trouxe a lógica empresarial às 

instituições. Para tanto, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) teve um papel fundamental na transformação da prática de docentes e discentes a fim 

de construir uma universidade reestruturada e produtivista. 

Fundada em 11 de julho de 1951 pelo decreto nº 29.741, a CAPES tem por objetivo 

“assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para 

atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país"57. Segundo o site oficial da coordenação supramencionada, a 

industrialização e a complexidade da administração pública trouxeram a necessidade de 

formação de especialistas e pesquisadores em diversas áreas na segunda gestão do governo 

Vargas.  

Sob a liderança do professor Anísio Spínola Teixeira, a CAPES foi tomando forma até 

que, em 1961, torna-se um órgão da presidência da república. Além disso, ganha novas 

atribuições frente as políticas de reforma do ensino superior e de fomento à ciência e à 

tecnologia no período da ditadura militar. Após um interstício de estabilidade na década de 80, 

a Medida Provisória nº 150, de 15 de março de 1990, formulada no governo Collor, extingue a 

CAPES, todavia é revogada no mesmo ano, sendo recriada pela Lei nº 8.028. Em 1992, é 

instituída pelo poder público como uma Fundação Pública, mudança que lhe atribuiu mais 

vigor. Em 1995, torna-se responsável pelo acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-

graduação stricto sensu.  

No ano seguinte, a imposição da contratação de 1/3 do corpo docente formado por 

Mestres ou Doutores por meio da LDB (9394/96) estimulou o crescimento dos cursos de pós-

                                                           
57 Disponível em: http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao 

http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao
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graduação, assim como o poder de atuação da CAPES. Em 2007, esta passou a atuar também 

na formação de professores da educação básica. 

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes/MEC)58, no ano de 2012, para um total de 3.34259 programas de pós-graduação stricto 

sensu, registraram-se 203.717 matrículas, sendo 109.515 em cursos de mestrado, 79. 478 em 

doutorado e 14.724 em mestrados profissionais.  Desse total de inscrições, 84,5% (172.026) são 

de natureza pública (115.001 federais, 56.094 estaduais, 931 municipais) e 15,5% privada. 

Convém destacar que 109.794 (53,9%) dos registros estão na região Sudeste contra 39.091 

(19,2%) na Sul; 34.271 (16,8%)Nordeste; 13.516 (6,6%) Centro-Oeste e 7.075 (3,5%) Norte. 

De um quadro formado por 71.507 professores (56.977 permanentes, 1.150 visitantes e 

13.380 colaboradores); 50.009 (aproximadamente 70%) estão na região Sul-Sudeste (7 

Estados), apenas 16.296 (22,7%) na Norte – Nordeste (16 Estados). Se pegarmos só a região 

Nordeste, para as 34.271 matrículas, temos 12.986 docentes, sendo 10.194 do corpo 

permanente. 

Para além dos números, a produção científica fomentada pelo governo federal, por meio 

da Capes e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), trouxe 

uma nova forma de sociabilidade para as universidades federais, o produtivismo acadêmico. 

Atualmente, o professor - pesquisador inserido na pós-graduação precisa cumprir uma série de 

exigências que irá refletir diretamente na avaliação trienal dos respectivos programas. Além das 

demandas referentes ao desenvolvimento de pesquisas e de orientações, ele deve: 

 

[...] a) Produzir e publicar determinada média anual de “produtos” científicos 

em periódicos, classificados pela agência, ou em editoras de renome; b) dar 

aulas na pós-graduação e na graduação; c) ter pesquisa financiada por agências 

de fomento que gozem de prestígio acadêmico; e d) prestar assessorias e 

consultorias científicas. É de grande importância, ainda, seja para as 

atividades de pesquisa e intercâmbio do professor-pesquisador, seja para o 

“bom nome” do programa, que ele obtenha algum tipo de bolsa, em especial 

a de produtividade do CNPq, e que profira amiúde palestras e conferências e 

participe de eventos nacionais e internacionais; sabendo-se que tudo isso se 

dará em contexto de crescente individualismo e competitividade, em face da 

também crescente competição por publicação e financiamento, este sempre 

abaixo da demanda (Sguissardi e Silva Jr, 2009, p.43). 

 

 

Essa nova lógica de universidade pública, que se mercantiliza na medida em que 

institucionaliza a relação público-privado, acaba impulsionando a produção de um professor 

                                                           
58 Fonte: Geocapes, disponível em: http://geocapes.capes.gov.br/, acesso em: 17 de dez. 2013.  
59 Desses, 1562 (46,6%) estão na região Sudeste, 683 (20,4%) na região Sul, 657 (19,6%) na região Nordeste, 268 

(8%) na região Centro-Oeste e 182 (5,4%).  

http://geocapes.capes.gov.br/
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dotado de uma sociabilidade produtiva. “A sociabilidade produtiva é a nova forma de ser do 

professor-pesquisador e do cidadão, que, com as formas atualizadas de exploração da mais-

valia relativa e absoluta, leva o professor- pesquisador à exaustão por vontade própria” (idem, 

p.47).  

As consequências psicossociais para esses trabalhadores, sujeitos à ação destrutiva da 

economia de mercado nas universidades, são inúmeras. Vários estudos têm apontado que o 

crescimento e desenvolvimento da pós-graduação contrata-se à competitividade do trabalho 

docente, o que leva a um esvaziamento de sentido nas relações de trabalho, além do próprio 

esgotamento físico. 

Outras ações e métodos formulados pelo CNPq reforçam o caráter produtivista na 

educação superior. Conforme Guimarães, Monte e Farias (2013), a implantação do Currículo 

de Plataforma Lattes (criado em agosto de 1999) exige dos profissionais periódica atualização 

e, consequentemente, uma constante produção para exposição, o que lhe garantirá boa 

pontuação no “mercado acadêmico”. A adesão ao paradigma do “publicar ou perecer” é 

internalizada como necessária pelos docentes que buscam o aumento da produtividade do seu 

trabalho a qualquer custo. A constante redução de verbas para o ensino superior torna-se um 

agravante para a lógica do produtivismo acadêmico, pois os recursos provenientes das agências 

de fomento passam a ser a única alternativa para garantir as condições objetivas de trabalho. 

O professor Roberto Leher, em entrevista ao “Dossiê Nacional 3: Precarização das 

condições de trabalho II”, (ANDES –SN, 2013 e), explica que, como as universidades não 

possuem verbas suficientes para custear a pesquisa e a extensão, o bom desempenho na pós-

graduação passou a ser uma questão de sobrevivência, pois os recursos e suportes das agências 

de fomento são dirigidos para os programas de pós-graduação e indivíduos “bem avaliados”. 

Como a avaliação das instituições e dos docentes está vinculada à participação destes na pós-

graduação, à quantidade de orientandos e ao tempo dos cursos, uma parcela grande de 

professores é excluída do sistema.  

 Os professores que não conseguem se adaptar aos critérios são colocados à margem até 

serem descredenciados e, os novos, que não alcançam os critérios de credenciamento, baseados 

nas publicações, não dão sequência aos níveis superiores da carreira, geralmente estagnando no 

nível de Adjunto.  

Segundo o ANDES –SN (idem), para ser valorizado pela Capes, um trabalho científico 

deve ser publicado em periódicos com fator de impacto (FI) elevado, conforme critérios da 

Thomson Reuters Corporation. Esse índice foi criado pelo cientista norte- americano e fundador 

do Institute of Scientific Information (ISI), Eugene Garfiel, e mede quantas vezes uma revista 
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é citada por outras publicações. 

Vale mencionar que a Capes criou o Sistema Qualis. O Qualis A1 representa as revistas 

de mais alto prestígio. Contudo, como o FI é medido pela Thomson Reuter Corporation, as 

revistas que querem ser avaliadas precisam associar-se a essa organização mediante pagamento 

de taxa. Dessa forma, independente da qualidade ou da contribuição social de determinado 

periódico, se este não estiver vinculado ao sistema, será considerado de menor impacto. 

A classificação do Qualis retrata uma tendência de submissão das pesquisas ao mercado 

e, consequentemente, ao sistema produtivo. Cabe ressaltar que, conforme apontam Silva Jr, 

Ferreira e Kato (2012, p.45), embora a produção de conhecimento seja de natureza imaterial 

em primeira instância; seu financiamento, seus tempos e controle para sua realização são 

ditados pelo setor produtivo, segundo a racionalidade da produção de mercadorias e suas 

relações sociais de produção.  

Observamos essa lógica na classificação publicada pelo Webqualis60, que das 8470 

revistas classificadas como A1, 14,68% (1244 revistas dividas em três categorias) são da área 

de Medicina; 13,23% (1121 revistas divididas em quatro categorias) de Engenharias e 9,64% 

(817 revistas divididas em três categorias) de Ciências Biológicas. Em contrapartida, as áreas 

que possuem maior caráter social, contudo menor capacidade produtiva, apresentam indicies 

bem menores, como a Educação com apenas 1,34% (114 revistas); Ensino com 0,49% (42 

revistas) e Serviço Social com apenas 0,08% (7 revistas). 

A tendência para os próximos anos, quanto às políticas para a pós-graduação, revela 

uma permanência do Estado na universidade como um instrumento produtivo para o capital 

financeiro mundial. Consoante Silva Jr, Ferreira e Kato (2012, p.53), a análise do Plano 

Nacional de Pós-Graduação (PNPG, 2011-2020) levou à potencial hipótese de que a autonomia 

universitária constitui uma “epifania”, de modo que todo o sistema de avaliação, orientação e 

classificação devem convergir para a produção do conhecimento e formação de pesquisadores 

comprometidos “[...] com o aumento do valor agregado de nossos produtos e a conquista 

competitiva de novos mercados no mundo globalizado” (BRASIL, 2010 a, p.37).  

Além desse aspecto, uma das estratégias apontadas para a melhoria do sistema, com 

base na análise do PNPG (2005 – 2010), foi ampliar a articulação das agências federais com o 

setor empresarial, de modo que “[...] as agências federais deveriam implementar novos 

instrumentos visando uma efetiva parceria com o Setor Empresarial. A política industrial 

                                                           
60Disponível em: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam?conversationPropagation=begin

.Acesso em: 19 de jan. 2014 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam?conversationPropagation=begin
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam?conversationPropagation=begin


107 

 

  

brasileira exigiu das empresas investimentos em recursos humanos de alto nível, formados 

pelos programas de pós-graduação” (BRASIL, 2010 a, p. 31). 

Ao analisar o plano, Silva Jr, Ferreira e Kato (2012, p.53) destacam três categorias mais 

relevantes: a avaliação intensificada, o empreendedorismo e a internacionalização da pós-

graduação brasileira.  O modelo avaliativo da Capes, para além do discurso da necessidade de 

imprimir um caráter social à pesquisa científica, vem revelando contraditoriamente uma 

burocratização da ciência brasileira, sobretudo por meio do conhecimento produzido pela 

universidade que deveria ser o lugar da crítica e do debate livre. 

 A lógica da burocratização da ciência se insere nas políticas de Estado, por meio de 

planos, programas e arcabouço jurídico-educacional, com objetivo de interligar o Programa 

Nacional de Pós-Graduação ao Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 

mobilizando a “[...] universidade e sua estrutura acadêmico-científica, técnica e pedagógica a 

inserirem o Brasil num sistema econômico mundial e competitivo por mercados” (idem, p.54). 

Essa relação passa a ser mediada pela CAPES que qualifica os programas conforme os 

seguintes aspectos: 

 
Avaliação da produção tecnológica e seu impacto e relevância para o setor 

econômico, industrial e social; através de índices relacionados a novos 

processos e produtos, expressos por patentes depositadas e negociadas, por 

transferência de tecnologia e por novos processos de produção que poderão 

dar uma vantagem competitiva ao país; Incentivo à inovação através da 

adoção de novos indicadores, que estimassem o aumento do valor agregado 

de nossos produtos e a conquista competitiva de novos mercados no mundo 

globalizado. Um maior peso deveria ser dado a processos inovadores que 

refletiriam em maiores oportunidades de emprego e renda para a sociedade; 

[...] Fortalecimento das atuais atribuições dos órgãos superiores da CAPES, 

principalmente as referentes à avaliação, autorização de cursos novos e o seu 

recredenciamento, com vistas à manutenção do Sistema Nacional de Pós- 

Graduação; [...] Indução da pós-graduação, mediante constante atualização 

dos indicadores empregados, de modo a orientar a formação de recursos 

humanos e a pesquisa na direção das fronteiras do conhecimento e das 

prioridades estratégicas do país (BRASIL, 2010 a, p. 37). 

 

 

Essa produção de conhecimento alinhada ao acúmulo de funções e tarefas tem levado 

os docentes ao adoecimento. Segundo estudo feito pela pesquisadora Adriana Modesto de 

Souza (ANDES –SN, 2013 e), ao analisar 2.218 prontuários no Serviço de Assistência Médica 

(SAM) na Universidade de Brasília (UnB), constatou que 202 professores tiveram licenças 

médicas em 2006 e 2011, de forma que resultou em 15.108 dias de afastamento. Há casos de 

mais de um afastamento por educador. Dentre as principais morbidades que mais chamaram a 

atenção foram motivadas por transtornos mentais e comportamentais (71 casos, 2.238 dias de 
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afastamento) por problemas no sistema musculoesquelético e no tecido conjuntivo (74 casos, 

2.527 dias). Nos dois casos, a maior frequência de afastamento eram de mulheres, no primeiro 

com 21 mulheres e 11 homens e no segundo com 23 mulheres e 7 homens. 

Na Universidade Federal Fluminense (UFF), num levantamento feito pela Pró-reitoria 

de Gestão de Pessoas (Progepe) mostrou que houve 2.053 casos de adoecimentos docentes, que 

resultou num total de 81.374 dias, entre junho de 2010 e junho de 2013.   

Conforme discutimos no presente segmento, o campo educacional vem atraindo cada 

vez mais a atenção do empresariado, em especial o ensino superior, na medida em que se torna 

um investimento lucrativo. A inserção de elementos próprios do trabalho produtivo no espaço 

universitário trouxe também mudanças no cotidiano e no trabalho do professor-pesquisador.  

Sobre este mote em questão, pretendemos no capítulo seguinte discutir de que maneira essas 

relações se manifestam no cotidiano de professores-pesquisadores, em especial, de professores 

vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal de 

Sergipe. 
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4. A PRECARIZAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS): O CASO DA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU EM EDUCAÇÃO 

 

4.1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE EM NÚMEROS 

 

Com relação ao lócus de nossa pesquisa, antes mesmo de tratar dos dados referentes à 

realidade universitária, é preciso contextualiza-la. Conforme a descrição extraída do site 

oficial61, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi criada em 15 de maio de 1968, 

inicialmente pela aglutinação da Faculdade de Ciências Econômicas e da Escola de Química 

(1948), seguida da Faculdade de Direito e Faculdade Católica de Filosofia (1950), Escola de 

Serviço Social (1954) e Faculdade de Ciências Médicas (1961). Isso proporcionou o número 

mínimo de escolas superiores para que se pleiteasse a fundação de uma universidade em 

Sergipe.  

Em 1978, novas diretrizes do Ministério da Educação fizeram com que a UFS 

reformulasse o currículo dos seus 23 cursos e os distribuísse em quatro centros, existentes até 

hoje: Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde (CCBS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e Centro de Educação e Ciências 

Humanas (CECH). 

A década de 1980 marca o início da transferência da instituição para o campus 

universitário em São Cristóvão, localizado na Grande Aracaju, o qual, em 1987, foi denominado 

“Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campus”. Atualmente, a UFS está presente em 

cinco campi com ensino presencial (São Cristóvão, Itabaiana, Laranjeiras, Lagarto, Aracaju) e 

em 14 polos com ensino a distância. 

Assim como aconteceu em várias universidades federais no Brasil, o processo de 

reforma universitária, aqui, não aconteceu sem resistência dos setores organizados, como 

movimento docente e estudantil. Sua principal reivindicação era o direito de participar do 

processo por meio plebiscito nacional, além do direito de esclarecer à comunidade acadêmica 

pontos que formavam o REUNI, pois este foi implementado de forma antidemocrática, por 

meio de decreto.  

Consoante França (2011), no dia 25 de outubro de 2007, estudantes organizados em 

Centros Acadêmicos, Diretório Central dos Estudantes (DCE), entre outros movimentos, 

                                                           
61 Disponível em: http://divulgacoes.ufs.br/pagina/conhe-ufs-2517.html e http://divulgacoes.ufs.br/pagina/hist-ria-

2518.html. Acesso em: 18 de dez. 2013.  

http://divulgacoes.ufs.br/pagina/conhe-ufs-2517.html
http://divulgacoes.ufs.br/pagina/hist-ria-2518.html
http://divulgacoes.ufs.br/pagina/hist-ria-2518.html
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tentaram barrar a aprovação do REUNI durante a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONEPE) através de cartazes, apitos e gritos de ordem.  Segundo relatos publicados 

em blogs dos estudantes62, cerca de 100 alunos ocuparam a reunião supracitada e exigiram do 

reitor Josué Modesto dos Passos Sobrinho a realização de um seminário e um plebiscito sobre 

o REUNI. Com a inviabilização da sessão, o reitor e os demais conselheiros se retiraram do 

local e se reuniram na sede da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), 

aprovando o projeto sem qualquer participação estudantil, inclusive dos representantes 

discentes do conselho. 

Dessa forma, apesar da discordância de discentes, docentes e alguns conselheiros do 

CONEPE, o REUNI foi confirmado para o período de 2008 a 2012. Após o fim desse período 

e da gestão do reitor em exercício (2004 – 2012), o número de total de ingressantes triplicou 

segundo dados da tabela 5, assim como houve um significativo crescimento de cursos 

presenciais, conforme a tabela 6.  

 

Tabela 5: Evolução do Número de Matrículas de Graduação Presencial, Graduação a distância, 

Mestrado e Doutorado, UFS: 2004 – 2012. 

Ano Graduação 

(Presencial) 

Graduação 

(Distância) 

Pós-

Graduação 

(Mestrado) 

Pós-

Graduação 

(Doutorado) 

Total 

2004 
10.217 X 330 27 10.574 

2005 
10.580 X 363 34 10.977 

2006 
11.357 X 387 62 11.806 

2007 
13.200 X 451 79 13.730 

2008 
15.032 1.892 596 112 17.632 

2009 
17.147 4.456 757 188 22.548 

2010 
20.486 4.328 894 270 25.978 

2011 
22.830 5.600 1.126 333 29.889 

2012 
25.456 5.562 1.285 432 32.735 

2004-

2012∆% 
149,1 193,9 289,3 1500 209,5 

Fonte: UFS – UFS em números 2004 – 2012  

 

                                                           
62 Relatos disponíveis emhttp://movimentoresistenciaeluta.blogspot.com.br/2007/10/golpe-da-reitoriaufs-na-

aprovao-do.html. Acesso em: 06 fev. 2014 

http://movimentoresistenciaeluta.blogspot.com.br/2007/10/golpe-da-reitoriaufs-na-aprovao-do.html
http://movimentoresistenciaeluta.blogspot.com.br/2007/10/golpe-da-reitoriaufs-na-aprovao-do.html
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Tabela 6: Evolução do Número de Cursos de Graduação Presencial, Graduação a distância, 

Mestrado e Doutorado: UFS :2004 – 2012. 

Ano Graduação 

Presencial 

Mestrado Doutorado Total 

2004 
60 8 1 69 

2005 
60 8 1 69 

2006 
74 9 3 86 

2007 
91 10 3 104 

2008 
91 17 5 113 

2009 
97 19 7 123 

2010 
104 23 8 135 

2011 
111 32 8 151 

2012 
117 37 8 163 

2004 -2012 ∆% 95 375 700 136,2 

Fonte: UFS – UFS em números 2004 – 2012 (Evolução no número de cursos de mestrado e doutorado), Relatório 

de gestão UFS: 2004 – 2012 (Evolução no número de cursos graduação presencial). 

 

 
Conforme discutimos no capítulo anterior, a lógica por trás do projeto de expansão 

universitária no Brasil, sob forte propaganda populista, esconde outro projeto, que por sua vez 

busca atender as necessidades de expansão do capital. Consoante Frigotto (2010 a, p.72-73), o 

método da análise econômica burguesa, que constitui a teoria do capital humano, parte de uma 

visão atomística do real e, sua concepção de estrutura social, parte de um processo de 

construção do comportamento individual.  

Dessa forma, se todos os cidadãos são livres, podem comprar e vender o que querem no 

mercado, o problema da desigualdade social é culpa do próprio indivíduo. Sob essa perspectiva, 

a sociedade capitalista não está dividida em classes, mas em estratos sociais que são formados 

por sujeitos hierarquizados conforme seu mérito. Este, por sua vez, é definido por talentos 

individuais e pela motivação para suportar as privações iniciais, tais como longos anos de 

escolaridade.  

Segundo os dados apresentados, o crescimento de 209,5% nas matrículas e 136,2% nos 

cursos da UFS (em menos de dez anos) cumpre com a legitimação da falsa igualdade de 

condições de disputa dos escassos postos de trabalho. Além disso, o aumento na oferta de 

profissionais qualificados promove uma redução no valor da força de trabalho e, por 

conseguinte, converte-se em perdas salariais para várias categorias de trabalhadores.  

Semelhante aos dados nacionais, houve um expressivo crescimento nas funções 
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docentes de tempo integral, evolução na qualificação com aumento de doutores e mestres, e 

redução de professores que possuíam apenas especialização ou graduação, conforme a tabela 

7. 

 

Tabela 7: Evolução do Quadro de Funções Docentes em Exercício: UFS: 2004 – 2012. 

Ano Quadro Efetivo Substitutos, 

Temporários 

ou Visitantes 

Total 

Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

2004 
165 194 81 21 273 734 

2005 
200 183 72 21 298 774 

2006 
294 207 65 14 261 841 

2007 
323 190 55 13 345 926 

2008 
391 187 50 13 408 1049 

2009 
581 293 47 9 238 1168 

2010 
642 327 46 8 127 1150 

2011 
684 337 42 6 241 1310 

2012 
711 341 43 4 194 1293 

2004-

2012 ∆% 

 

330,9 

 

75,7 

 

-46,9 

 

-80,9 

 

-28,9 

 

76,1 

Fontes – UFS – UFS em números 2004 – 2012 (Quadro efetivo); relatórios de gestão dos seus respectivos anos 

(número de professores substitutos, temporários ou visitantes). 

 

Segundo dados do relatório de gestão UFS 2004 – 2012 (UFS, 2012), o crescimento das 

atividades de pesquisa acompanhou o da pós-graduação. O número de artigos publicados em 

periódicos científicos indexados no ISI (Web of Science) passou de 62 em 2004 para 291 em 

2011, um aumento de 369%.  

A produção científica da UFS, cadastrada na Plataforma Lattes do CNPq, teve um 

crescimento médio anual de 25%, saindo de 1.173 em 2006 para 3941 obras em 2011. Entre 

elas, artigos completos publicados em periódicos (AC), trabalhos completos publicados em 

anais de congressos (TC), livros publicados (LP) e capítulos de livros publicados (CL). 

A produção tecnológica da UFS (na forma de depósito de pedidos de patentes no 

Instituto Nacional de Patentes Industriais (INPI) (PN) e em instituições análogas do exterior 

(PI), registro de marca (MC), desenhos industriais (DI) e de softwares (SF), além de cultivares 

(CT) no Ministério da Agricultura) obteve um crescimento de 487%, saindo de 15 em 2004 
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para 88 em 2012. 

Nas atividades de extensão, também houve crescimento, contudo de maneira menos 

expressiva. Em 2006, existiam 35 projetos inscritos. Em 2011, ocorreu um aumento de 305,7%, 

alcançando o número de 142. Apesar disso, a parcela de professores efetivos nessa função é 

muito pequena.  Supondo que, dos 142 projetos de 2011, se cada um fosse de autoria de apenas 

um professor, apenas 13,2% do corpo docente efetivo (1.069 professores) realizaram atividades 

de extensão. Conforme discutimos nos capítulos anteriores, a marginalização das atividades de 

extensão tem sido um dos sintomas do processo de reforma universitária do século XXI. 

Consoante Sguissardi (2009), como em muitos países centrais e periféricos, as políticas 

de educação superior têm se caracterizado pela constante redução do financiamento estatal para 

instituição pública, perda de direitos trabalhistas, flexibilização de contratos de trabalho, 

diferenciação institucional, diversificação de fontes de financiamento, implementação das 

faculdades de ensino ou neoprofissionais em detrimento das universidades de pesquisa, 

sobretudo congelamento salarial do staff universitário. Nesse contexto, a redução do 

financiamento para atividades de extensão e o descrédito destas junto às agências de fomento 

reafirmam o desnivelamento do tripé ensino – pesquisa -extensão. 

Apesar do quadro de expansão, alguns aspectos demonstram que esta tem se dado às 

custas da qualidade do trabalho docente. A razão aluno/professor (RAP), na UFS, possui valor 

acima da média global (18,31) e federal (12,59), conforme aponta o censo da educação superior 

2011, haja vista matrículas totais por funções docentes em exercício. 

 

Tabela 8: Razão Aluno-Professor (RAP): UFS: 2004 – 2012. 

(Continua) 

Ano (RAP) Matrículas 

Totais por Funções 

Docentes em 

Exercício* 

(RAP) Matrículas 

(Graduação 

Presencial) por 

Funções Docentes 

do Quadro efetivo 

(RAP) 

Matrículas 

Presenciais (G+ 

PG) por Funções 

Docentes do 

Quadro efetivo 

2004 
14,4 22,1 23 

2005 
14,18 22,2 23 

2006 
14 19,5 20,3 

2007 
14,82 22,7 23,6 

2008 
16,8 23,45 24,5 

2009 
19,3 18,4 19,4 
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Tabela 8: Razão Aluno-Professor (RAP): UFS: 2004 – 2012. 

(Continuação)  

Ano  (RAP) Matrículas 

Totais por Funções 

Docentes em 

Exercício* 

(RAP) Matrículas 

Graduação 

Presencial por 

Funções Docentes 

do Quadro Efetivo 

(RAP) 

Matrículas 

Presenciais (G+ 

PG) por Funções 

Docentes do 

Quadro Efetivo 

2010 
22,58 20 21,1 

2011 
22,81 21,3 22,7 

2012 
25,31 23,1 24,7 

2004-2012 ∆% 75,7 4,5 7,3 

Fontes – UFS – UFS em números 2004 – 2012 (Quadro efetivo e Matrículas); relatórios de gestão dos seus 

respectivos anos (número de professores substitutos, temporários ou visitantes). 

*cálculo feito conforme o censo da educação superior 2011 

 

Nessa perspectiva, vale destacar a razão dos alunos de graduação por professores 

efetivos. Conforme os dados da tabela 8, de 2004 (22,1) até 2012 (23,1), a UFS já apresentava 

dados elevados nessa categoria que representa professores com plenas atribuições no ensino, 

na pesquisa e na extensão.  Ao considerarmos também os alunos da pós-graduação, ocorreu um 

ligeiro aumento no RAP (de 23 em 2004 para 24,7 em 2012), todavia esse valor tende a ser 

maior junto aos professores inseridos nos cursos de pós-graduação. 

Buscando estabelecer essa relação por centro, tendo em vista apenas os docentes do 

quadro efetivo e os alunos da graduação presencial, observamos que, no ano de 201263, alguns 

centros obtiveram RAP acima da média da universidade, (23,1), como o Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA) com 29,1. Um pouco mais próximo da média, tivemos o Centro de 

Educação e Ciências humanas (CECH) com 24 e o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 

(CCET) com 23,7. No Campus São Cristóvão, apenas o Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde (CCBS) obteve RAP menor que a média da universidade, com 16 discentes para cada 

docente efetivo. Nos demais campi, temos RAP de 11,3 em Aracaju (Hospital Universitário); 

22,5 em Itabaiana; 20,2 em Laranjeiras e 5,8 em Lagarto. 

Um dos resultados da concentração de alunos por professor em exercício e seus 

prejuízos em termos qualitativos têm se refletido (contraditoriamente ao que propõe o REUNI) 

nas taxas de conclusão dos cursos de graduação (TCG). Em 2009, a TCG da UFS atingiu o 

valor de 68,3% (2000 educandos ingressos em 2004 para 1.366 concluintes em 2009). Em 2012, 

47% (4.070 alunos ingressos em 2007 para 1915 concludentes em 2012), uma redução de 

                                                           
63 Dados extraídos do documento “UFS em números 2012”, disponível em: 

http://oficiais.ufs.br/sites/default/files/21/ufs_em_numeros_2012.pdf.  Acesso em: 1 fev. 2014.  

http://oficiais.ufs.br/sites/default/files/21/ufs_em_numeros_2012.pdf
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21,3%. 

Outro aspecto da precarização do trabalho docente é a redução do número de técnico-

administrativos por funções docentes em exercício (-31,6%). Atualmente, há menos de um 

técnico-administrativo por professor, o que demonstra um acúmulo de funções. 

 

Tabela 9: Razão entre Total de Técnico – Administrativos Pelo Total de Funções Docentes. 

 

Ano Total de Funções 

Docentes 

Total de Técnico – 

Administrativos 

Razão 

2004 
734 1044 1,42 

2005 
774 1047 1,35 

2006 
841 1068 1,26 

2007 
926 1066 1,15 

2008 
1049 1158 1,1 

2009 
1168 1159 0,99 

2010 
1150 1127 0,98 

2011 
1310 1171 0,89 

2012 
1293 1267 0,97 

2004 -2012 ∆% 76,1 21,3  -31,6 

Fontes – UFS – UFS em números 2004 – 2012; relatórios de gestão dos seus respectivos anos (número de técnicos 

- administrativos). 

 

A redução em foco relaciona-se também com o processo de privatização do ensino 

superior no Brasil. Conforme Silva (2012, p.99), existem três formas de delegar a educação ao 

setor privado: 1) transferir-lhe a responsabilidade pelo financiamento, embora o fornecimento 

continue sendo público; 2) delegar a incumbência do fornecimento do serviço através de 

terceirização e 3) transferir o fornecimento e o custeio ao setor privado.  

Diante da crescente restrição financeira para as universidades públicas, concordamos 

com Silva (idem, p.100), ao concluir que o setor passa por uma “privatização por abandono”, e 

a terceirização de serviços (segurança, alimentação, limpeza, secretaria) torna-se uma 

transferência do controle do campo educacional para esfera privada. Cabe destacar que a 

categoria dos técnico-administrativos também vem sofrendo restrições no plano de carreira e 

nas condições de trabalho64. 

                                                           
64 Segundo a FASUBRA (2013), a principal pauta de reinvindicação dos trabalhadores técnico-administrativos 

tem sido a luta pela redução da carga horária de trabalho de 40 para 30 horas semanais, sem redução de salário. 

No que se refere às possibilidades de redução da carga horária de trabalho, conforme o decreto 4836/2003, em seu 

artigo 3º: “Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou 

superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é 
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Sobre o financiamento executado pela UFS (2004 – 2012), constatamos que, apesar do 

aparente aumento no orçamento, houve uma redução nos custos com pessoal e encargos sociais, 

conforme os dados da tabela 10. O processo de interiorização da universidade, por meio da 

abertura de novos campi, a ampliação e modernização dos espaços físicos bem como a 

aquisição de equipamentos para a instituição foram os argumentos elencados para uma maior 

relocação de recursos para o setor de investimentos.  

Outro aspecto referente ao financiamento foi a alteração da participação de verbas da 

união no ensino superior. O fim do período referente ao REUNI foi marcado pela redução do 

financiamento para as universidades. Em Sergipe65, após receber, em 2011, o valor de 

R$252.895.490; no ano seguinte houve uma diminuição de 63,4%, passando para o valor de R$ 

92.397.764. 

Tabela 10 – Orçamento Executado (2004 – 2012). 

 

Grupo de 

Despesa 

2004 % do total 2012 % do total 2004 -2012 

∆% 

Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

99.097.289,00 80,5 237.179.884,20 65,7 139,3 

Outras 

Despesas 

Correntes 

22.117.338,47 18 70.053.199,00 19,4 216,7 

Investimentos 1.815.322,21 1,5 53.672.191,01 14,9 2.856,6 

Total UFS 123.029.949,68 100 360.905.274,21 100 193,3 
Fonte: UFS -  Relatório de Gestão UFS 2004 - 2012 

 

 

Os problemas de infraestrutura também são recorrentes na UFS. Em entrevista para o 

“Dossiê Nacional 3: Precarização das condições de trabalho II”, (ANDES –SN, 2013 e), a 

professora Brancilene Araújo afirma que a falta de planejamento na execução das obras é 

constante. A exemplo disso, banheiros frequentemente interditados e a probabilidade de 

acidentes em virtude dos entulhos no campus. Nos campi do interior, essa adversidade é 

                                                           

facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de 

seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para 

refeições”. Com o processo de terceirização dos serviços nas universidades, a pauta da redução da jornada de 

trabalho não se enquadra à todos os técnicos, pois estes possuem um regime de trabalho diferente (regido pela 

CLT). Apesar de fazerem o mesmo serviço, os técnicos terceirizados possuem uma carga horária de trabalho bem 

maior, recebem menos que técnicos efetivos, além de não possuírem estabilidade no emprego. Um agravante para 

a categoria é que o processo de terceirização nas universidades tem se realizado num ritmo bem mais rápido que 

os concursos públicos.         
65 Dados disponíveis em: http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=20739 (Execução 

Orçamentária da Unidade da Federação: SE 2011); 

http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=1007867 (Execução Orçamentária da Unidade da 

Federação: SE 2012) 

http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=20739
http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=1007867
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agravada pela ausência de áreas de expansão para atender a demanda, como a falta de salas para 

os docentes ou espaço para construção de restaurante universitário. Quanto às didáticas, vemos 

dificuldade para comportar as turmas, pois estas podem chegar a mais de 60 alunos. Existe 

insuficiência de técnicos nos laboratórios e materiais para as aulas. Vale mencionar que, em 

função da instalação do sistema de refrigeração nas salas, algumas aulas foram ministradas em 

contêineres.  

Já constatamos, pois, os efeitos da precarização e intensificação do trabalho docente na 

UFS. Segundo estudo feito por Santana e Melo (2011), no qual buscaram estabelecer nexos 

entre o trabalho do professor-pesquisador da UFS e as atividades no tempo livre/lazer; de dez 

professores de pós-graduação de diversos cursos que fizeram parte da amostra, oito possuem 

carga-horária semanal que ultrapassa as 60 horas, dentre atividades na instituição e em casa. As 

péssimas condições de trabalho foram lembradas por nove deles no que concerne à ausência de 

infraestrutura para laboratórios e corpo técnico-administrativo necessário para as demandas.  

Sobre a relação entre graduação e pós-graduação, sete professores afirmaram que 

possuem dificuldade ou não conseguem dar a devida atenção às atividades referentes à 

graduação. Isso corrobora a cisão entre esta e aquela, sendo a primeira a mais negligenciada.  

Esse contexto é consequência, sobretudo, das ingerências da CAPES no trabalho dos 

professores. No entanto, seis destes concordam total ou parcialmente com o modelo avaliativo 

de pós-graduação daquela e reconhecem que o sucesso na carreira está vinculado, em especial, 

ao “produtivismo” acadêmico. 

 Constatamos também que o ritmo laboral tem levado os educadores ao afastamento de 

atividades desvinculadas do trabalho. Do grupo em foco, seis declararam ter dificuldade em 

desenvolver outras práticas e dois destes afirmaram que sentem culpa ao desenvolver alguma 

atividade de lazer. Há também o afastamento da família, visto que cinco educadores disseram 

que não possuem bom convívio com os filhos.  

Esses elementos tornam o trabalho cada vez mais precário para o corpo docente da UFS 

e, em específico, para os professores vinculados a cursos de pós-graduação. Sobre a realidade 

do trabalho docente na categoria de professor-pesquisador no lócus em questão, o Programa de 

Pós-graduação em Educação (PPGED) e os sentidos e significados66 de sua atividade, 

                                                           
66 Segundo Duarte (2002) este par dialético é um dos aspectos centrais da teoria da atividade, expressada pela 

relação entre a estrutura objetiva da atividade humana e a estrutura subjetiva da consciência. O autor destaca 

também duas importantes implicações das análises de Leontiev sobre essa relação: 1) o grande avanço para a teoria 

marxista no que se refere às complexas relações entre indivíduo e sociedade; 2) o enriquecimento dos instrumentos 

metodológicos para a análise dos processos de alienação produzidos pelas atividades que dão o sentido (ou o sem-

sentido) da vida dos seres humanos na sociedade capitalista. Conforme o desenvolvimento das transformações da 

atividade coletiva humana, a mesma passou a ser mais complexa e mediatizada, “na qual as ações individuais 
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discutiremos no próximo segmento. 

 

4.2.OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO TRABALHO DO PROFESSOR-PESQUISADOR 

NO PPGED/UFS 

 

Conforme descrição no portal do programa67, o Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGED/UFS) foi fundado em 1994, com o curso de mestrado e, em 2008, com o 

curso de doutorado. Tem atuado na área de concentração “História, Política e Sociedade”, com 

as linhas de pesquisa “História, Sociedade e Pensamento Educacional” e “Formação de 

Educadores: Saberes e Competências”. Conforme dados publicados pelo último relatório de 

gestão, em setembro de 2013, até então foram 297 dissertações e 17 teses defendidas. Além 

disso, o programa em foco possui 31 professores: 25 permanentes, 5 colaboradores e 1 visitante. 

Nas tabelas 11 e 12, destacaremos dados referentes à produção docente e a outras 

atividades do quadro permanente do PPGED entre os anos de 2004 e 2012. O crescimento da 

pós-graduação resultou numa ampliação da produtividade bibliográfica e técnica bem como na 

quantidade de orientandos.  O progressivo acrescentamento na produção científica, o aumento 

da razão aluno/professor na graduação e a redução do apoio técnico-administrativo, como já foi 

explicitado, corroboram com o processo de precarização e intensificação68 do trabalho docente 

na UFS. 

Tabela 11: Indicadores de Produção Bibliográfica (PPGED): UFS: 2004 e 2012. 

(Continua) 

Produção 

(Quadro 

Permanente) 

Art. 

Comp

letos 

(Médi

a) 

Anais. 

Trabalh

o 

Comp. 

(Média) 

Artigo 

Resumo(

Média) 

Anais 

Resumo 

(Média) 

Livro - 

Capitul

o 

(Média) 

Livro - 

Íntegra 

(Média) 

Livro - 

Coletâne

a 

(Média) 

2004 (9) 5 

(0,55) 

17 

(1,88) 2 (0,22) 54 (6) 9 (1) 3(0,33) 0 

                                                           

articulam-se como unidades constitutivas da atividade como um todo” (IDEM, IBIDEM). Desse modo surge a 

relação entre o objetivo de cada ação e o motivo que justifica a atividade em seu conjunto, e da mesma forma, 

surge a relação entre o significado de uma ação realizada por um indivíduo e o sentido da mesma. O significado 

da ação diz respeito ao conteúdo da ação, já o sentido se refere aos motivos, as razões pelos quais os indivíduos 

agem. A partir deste par dialético deu-se um importante passo para a compreensão da estrutura mediatizada da 

consciência, que desdobrou-se num processo social de desenvolvimento da consciência, frente às contradições que 

marcaram e que marcam a sociedade de classes.       
67 Disponível em: https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_br&id=136. Acesso em: 

08 fev.2014 
68 Importante lembrar que, chamamos de intensificação “[...]os processos de quaisquer naturezas que resultam num 

maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador, com o objetivo de elevar 

quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho” (DAL ROSSO, 2008, 

p.23).  

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_br&id=136
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Tabela 11: Indicadores de Produção Bibliográfica (PPGED): UFS: 2004 e 2012. 

Produção 

(Quadro 

Permanente) 

Art. 

Comp

letos 

(Médi

a) 

Anais. 

Trabalh

o 

Comp. 

(Média) 

Artigo 

Resumo(

Média) 

Anais 

Resumo 

(Média) 

Livro - 

Capitul

o 

(Média) 

Livro - 

Íntegra 

(Média) 

Livro - 

Coletâne

a 

(Média) 

2012 (26) 23(0,8

8) 47(1,8) 0 20 (0,76) 

66 

(2,53) 0 0 

2004 -2012 

∆% 
360 176,4 -200 -63 633,3 -300 0 

Fonte: CAPES – Cadernos indicadores DP (Docente produção) – 2004 e 2012. 

 

Tabela 12 – Indicadores de Produção Técnica e Outros Indicadores: PPGED: UFS: 2004 e 2012. 

Produção 

(Quadro 

Permanente) 

Apresentações 

de Trabalho 

Relatórios de 

Pesquisa 

Outras 

Produções 

Técnicas 

Média 

Orientações 

Pós-Graduação 

2004 (9) 44 (4,88) 5(0.55) 1(0,11) 2,6 

2012 (26) 109 (4,19) 15(0,57) 1 (0,03) 3,36 
2004 -2012 ∆% 147,7 200 0 29,2 

Fonte: CAPES – Cadernos indicadores DP (Docente produção) e DA (Docente Atuação): 2004 e 2012. 

 

Na direção de ampliar nossa compreensão acerca das determinações inerentes do processo 

da precarização e intensificação do trabalho docente e seus rebatimentos na formação humana 

daqueles que são partícipes da comunidade universitária, destacaremos para nossa pesquisa os 

depoimentos de cinco professores participantes do corpo docente do curso de Mestrado e Doutorado 

em Educação, além de manter atividades em seus respectivos departamentos. Três categorias foram 

levantadas como mediadoras das entrevistas: trabalho docente (professor-pesquisador), 

condições de trabalho e carreira docente. 

 

4.2.1. Trabalho docente (professor-pesquisador) 

 

Para a primeira categoria de análise, a especificidade do trabalho do professor-

pesquisador, evidenciaremos, na tabela 13, as atividades desenvolvidas pelos cinco educadores 

entrevistados: 
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Quadro 1: Atividades Desenvolvidas pelos Professores Entrevistados: PPGED – UFS. 

Professor/

Atividade 

Disciplinas Orientadores Projeto 

de 

Pesquisa 

Projeto de 

Extensão 

Cargo Admi-

nistrativo 

A 5(sendo 3 de 

orientação); sem 

disciplinas neste 

semestre na pós. 

8 (3 de mestrado, 

2 de doutorado e 

3  de graduação). 

Não. 

 

Sim 

(PIBIX). 

Sim. 

B 5 (sendo 2 de 

orientação e 1 

de pós-grad). 

5 (2 de mestrado, 

2 de doutorado e 

1 de  graduação). 

Sim (sem 

financia

mento). 

Não. Não. 

C 3 (sendo 1 

orientação e 1 

na pós-grad). 

7 (4 de mestrado, 

1 de doutorado, 2 

de graduação). 

 

Sim 

(PIBIC). 

Não. Sim. 

D 5 (sendo 2 de 

orientação e 1 

na pós-grad.). 

13 (5 de 

mestrado, 3 de 

doutorado e 5 de 

graduação). 

Sim (sem 

financia

mento). 

Não. Não. 

E 4 (sendo 1 

orientação e 1 

pós-grad.). 

12 (5 de 

mestrado, 3 de 

doutorado e 4 de 

graduação). 

Sim 

(com 

financia

mento). 

Sim (sem 

financiam

ento). 

Não. 

Fonte: Entrevistas com os professores-pesquisadores selecionadas para amostra.  

 

Conforme a tabela 13, os professores entrevistados possuem semestralmente três ou 

quatro disciplinas na graduação. Entre elas, até duas de orientação (Monografia I e II), caso o 

docente esteja responsável por quatro disciplinas, conforme especificidade do Departamento de 

Educação da UFS (DED – UFS). Lecionam anualmente ao menos uma disciplina na pós-

graduação, entretanto dois professores afirmaram que possuem no mínimo uma disciplina 

semestralmente. No que concerne aos orientandos, o número vária entre cinco e treze (contando 

graduação e pós-graduação), com média de nove por docente e aproximadamente seis 

orientandos em média na pós-graduação.  
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Verificamos que apenas dois professores realizam atividade de extensão. Além disso, 

quatro desenvolvem ao menos uma atividade de pesquisa e, destes, somente dois possuem 

algum tipo de financiamento. Nesse contexto, convém mencionar que apenas um docente está 

realizando pesquisa e extensão, e dois exercem algum cargo administrativo na universidade. 

 A fim de entender melhor a especificidade do trabalho do professor-pesquisador, 

evidenciaremos as relações cotidianas de trabalho. Nesse sentido, a partir de uma leitura 

lukacsiana, a vida cotidiana é insuperável e ineliminável enquanto espaço-tempo de 

constituição, produção e reprodução do ser social. “[...] Se em toda a sociedade existe e se põe 

a cotidianidade, em cada uma delas a estrutura da vida cotidiana é distinta quanto ao seu âmbito, 

o seus ritmos e regularidades e aos comportamentos diferenciados dos sujeitos coletivos 

(grupos, classes etc.) em face da cotidianidade” (NETTO, 2012, p.67).   

 Apesar de insuperável, o cotidiano não se dissocia do histórico, pelo contrário, é um 

dos níveis constitutivos, em que se realiza a reprodução social na reprodução dos indivíduos 

enquanto tais. Entre as suas determinações fundamentais, para Lukács, temos: a 

heterogeneidade, a imediaticidade e a superficialidade extensiva69.  

 Tais determinações da cotidianidade fazem com que os indivíduos só se percebam 

como um ser singular, a dimensão genérica aparece subsumida na vida cotidiana pela dimensão 

da singularidade. “A vida cotidiana não equivale à vida privada, mas a vida equacionada a partir 

da perspectiva estrita da singularidade” (idem, p.69).  Portanto, apesar de o homem atuar em 

seu cotidiano com todas as suas forças e a atenção, age sempre no âmbito de sua singularidade. 

Todavia, o acesso à consciência humano-genérica não se realiza dessa maneira: 

 

[...] só se dá quando o indivíduo pode superar a singularidade, quando ascende 

ao comportamento no qual joga não todas a suas forças, mas toda a sua força 

numa objetivação duradoura (menos instrumental, menos imediata), trata-se, 

então, de uma mobilização anímica que suspende a heterogeneidade da vida 

cotidiana – que homogeneíza todas as faculdades do indivíduo e as direciona 

num projeto em que ele transcende a sua singularidade numa objetivação na 

qual se reconhece como portador de consciência humano-genérica. Nesta 

suspensão (de heterogeneidade) da cotidianidade, o indivíduo se instaura 

como particularidade, espaço de mediação entre o singular e o universal, e 

comportar-se como inteiramente homem (idem, p.69-70). 

                                                           
691) a heterogeneidade: o cotidiano é constituído por uma diversidade heterogenia de atividades que compõem o 

conjunto de objetivações do ser social; 2) a imediaticidade: a maneira como os homens estão agindo na vida 

cotidiana, tal ação significa agir ativamente, “o padrão de comportamento próprio da cotidianidade é a relação 

direta entre o pensamento e a ação; a conduta específica da cotidianidade é a conduta imediata” (NETTO, 2012, 

p.68); 3) a superficialidade extensiva: “a vida cotidiana mobiliza em cada homem todas as atenções e todas as 

forças, mas não toda a atenção e toda a força; a sua heterogeneidade e imediaticidade implicam que o indivíduo 

responda levando em conta o somatório dos fenômenos que comparecem em cada situação precisa, sem considerar 

as relações que os vinculam” (idem, ibidem). Ou seja, os indivíduos operam como um todo, atuam em suas 

objetivações cotidianas como um homem inteiro, contudo, sempre no âmbito da singularidade.        
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A suspensão da cotidianidade deve ser seguida pelo retorno a esta, porém de maneira 

modificada, conforme outra ótica (pois o indivíduo alcançou a consciência humano-genérica), 

apesar de a vida cotidiana não mudar de natureza. Assim, Convém avançar naquilo em que 

consiste a categoria da cotidianidade e sua especificidade no trabalho docente. Nesse contexto, 

Duarte (2001), a partir da leitura de Agnes Heller, aponta que a vida cotidiana consiste no 

conjunto de atividades que caracterizam a reprodução dos indivíduos enquanto homens 

singulares, ou seja, aquelas que estão voltadas para a reprodução do indivíduo, mas que 

indiretamente contribuem para a reprodução da sociedade.  

Por sua vez, as ações que estão diretamente destinadas à reprodução da sociedade, 

contribuem, ainda que de forma indireta para reprodução do indivíduo, são consideradas não 

cotidianas. Essa distinção ganha objetividade nitidamente a partir da divisão social do trabalho 

e da propriedade privada. Tal processo coincide com a diferenciação entre as esferas das 

objetivações genéricas em-si e para-si70. A primeira se forma à base da vida cotidiana e 

constitui-se pelos objetos, linguagem, usos e costumes. Já a segunda forma o alicerce dos 

âmbitos não-cotidianos da atividade social e é composta pela ciência, arte, filosofia, moral e 

política.   

Embora o surgimento das objetivações genéricas para-si assinale o grande avanço do 

gênero humano, não se dissocia das relações sociais alienadas. Em uma dos elementos que 

constitui a atividade do professor-pesquisador, a produção do conhecimento científico, apesar 

de seu advento e desenvolvimento constituírem um progresso para o homem, não significa que 

as relações concretas dessas objetivações não reproduzam a alienação71. Este fato reduz 

consideravelmente a possibilidade de desenvolvimento do gênero humano, e, 

consequentemente, da individualidade humana, pois “[...] o desenvolvimento do indivíduo não 

se efetiva plenamente se sua vida reduzir-se à esfera do cotidiano” (DUARTE, 2001, p.38).  

Uma das formas pela qual a vida se reduz à esfera cotidiana acontece quando “[...] os 

processos de apropriação e objetivação se reduzem, para o indivíduo, ao nível da genericidade 

                                                           
70 “As objetivações genéricas em-si são produzidas e reproduzidas pelos seres humanos, sem que necessariamente 

estes mantenham uma relação consciente com essas objetivações e com o processo de sua produção. Os homens 

produzem a linguagem, os objetos, os usos e costumes de uma forma ‘natural’, ‘espontânea’, isto é, através de 

processos que não exigem a reflexão sobre a origem e sobre o significado dessas objetivações. Esse significado é 

dado naturalmente pelo contexto social. O mesmo não pode se dar com as objetivações genéricas para-si. Por 

exemplo, os homens precisam refletir sobre o significado dos conhecimentos científicos para poderem produzir e 

reproduzir a ciência” (DUARTE, 2001, p.33)    
71 Conforme casos já citados no capítulo anterior, a busca pela produção científica para cumprir as determinações 

da CAPES para os programas de pós-graduação tem levado os professores ao esgotamento físico, com grande 

recorrência de problemas osteomusculares e transtornos psicológicos, o que tem causado o afastamento dos 

professores de suas atividades acadêmicas.  
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em-si, ao nível de sua reprodução espontânea enquanto alguém que ocupa uma determinada 

posição no interior da divisão social do trabalho” (idem, ibidem). Na sociedade capitalista, essa 

relação se expressa, sobretudo, na contradição entre o trabalho como reprodução da sociedade 

e o trabalho como reprodução do indivíduo.   

No que se refere ao trabalho educativo, concordamos com Duarte (2001, p.41), pois este 

classifica tal atividade como mediadora entre a vida cotidiana e a não-cotidiana ao mesmo 

tempo. O trabalho educativo, expressão resultante do trabalho em geral72, mas que carrega em 

si especificidades, pode ser definido como [...] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens” (SAVIANI, 2008 b, p.13). 

Conforme essa acepção, podemos afirmar que o produto do trabalho educativo está 

relacionado à reprodução da humanidade, que é produzida primeiramente no processo 

histórico-social pelo conjunto dos homens, mas que, por sua vez, precisa ser reproduzida 

constantemente por cada indivíduo singular. O novo não pode ser produzido sem a reprodução 

do que já foi construído historicamente. “Portanto, o trabalho educativo refere-se, por um lado, 

à produção e reprodução do indivíduo enquanto ser humano, um ser pertencente ao gênero 

humano e, por outro lado, à reprodução do próprio gênero humano” (DUARTE, 2001, p.49). 

Além de possuir essa dupla função, o trabalho educativo só se realiza pela relação entre 

dois agentes, o educando e o educador.  No caso deste, sua relação com o trabalho educativo 

enquanto reprodução dos indivíduos educandos e o trabalho educativo enquanto reprodução da 

prática social deve ser dirigida de maneira intencional, do começo ao fim do processo. O ponto 

de partida seria:  

 

[...] a prática social (primeiro passo), que é comum a professor e alunos. 

Entretanto, em relação a essa prática comum, o professor assim como os 

alunos podem se posicionar diferentemente enquanto agentes sociais 

diferenciados. E do ponto de vista pedagógico há uma diferença essencial que 

não pode ser perdida de vista: o professor de um lado, e os alunos, de outro, 

encontram-se em níveis diferentes de compreensão (conhecimento e 

experiência) da prática social. Enquanto o professor tem uma compreensão 

que poderíamos denominar de ‘síntese precária’, a compreensão dos alunos é 

de caráter sincrético. A compreensão do professor é sintética porque implica 

                                                           
72Assim como o trabalho em geral, produtor de valores (de uso e de troca), o trabalho educativo, como uma 

atividade com finalidade de satisfazer as necessidades humanas, também produz valor. Independentemente de sua 

natureza, material ou imaterial, o trabalho é a condição de existência do ser social. E é neste sentido que, segundo 

Silva (2012, p.115) a análise da docência como trabalho permite ir além de uma mera conceituação de uma prática 

profissional, desconectada da realidade mais ampla, da reestruturação do mundo do trabalho, das políticas públicas, 

das relações de poder institucional e da luta de classes, ou para além de uma categorização limitada e sem 

movimento, da educação como instrumento de reprodução da força de trabalho e da ideologia dominante.   
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uma certa articulação dos conhecimentos e das experiências que detém 

relativamente à prática social. [...] Por seu lado, a compreensão dos alunos é 

sincrética uma vez que, por mais conhecimentos e experiências que detenham, 

sua própria condição de alunos implica uma impossibilidade, no ponto de 

partida, de articulação da experiência pedagógica e na prática social de que 

participam (SAVIANI, 2008 c, p.56-57)  
 

Conforme apontou Saviani (2008 c), a síntese é precária, pois, por mais que estejam 

articulados os conhecimentos e as experiências que compõem a compreensão do professor da 

prática social, a inserção de sua práxis pedagógica exige uma antecipação do que é possível 

executar com os alunos, cujos níveis de compreensão ele não pode entender inicialmente, a não 

ser de forma inconsistente.  

Mas, se a consciência das relações entre a sua prática pedagógica e a prática social não 

estiverem nem a nível de uma síntese precária, ou seja, também de maneira sincrética, teremos 

“[...] em decorrência da alienação do trabalho educativo, sua manutenção no plano empírico o 

que, por sua vez, limitará o trabalho educativo ao âmbito da mera reprodução da cotidianidade 

alienada tanto do aluno quanto do educador” (DUARTE, 2001, p.53).  

Quando tratamos da alienação do trabalho educativo, referimo-nos a uma atividade que 

faz parte da reprodução do educador como indivíduo e, como qualquer outro trabalho, no modo 

de sociabilidade capitalista, baseado nas relações de exploração do homem pelo homem; 

também nos deparamos com a contradição entre o trabalho enquanto reprodução do indivíduo 

e o trabalho enquanto a reprodução da sociedade. Por conseguinte:  

 

[...] torna-se particularmente agudo o conflito entre a cotidianidade (alienada) 

e as esferas não-cotidianas da vida social. No caso do trabalho educativo isso 

gera o problema dessa atividade ser dirigida de maneira pragmático-utilitária, 

o que é uma característica típica da estrutura da vida cotidiana. Se na vida 

cotidiana a presença do pragmatismo não é sinônimo de alienação, podemos 

dizer, entretanto, que existe alienação quando na própria vida cotidiana o 

indivíduo se torna incapaz de reconhecer as situações em que esse 

pragmatismo precisa ser suspenso. Estaremos ainda mais em presença da 

alienação quando o pragmatismo se apresentar como categoria decisiva em 

atividades que ultrapassa o âmbito da vida cotidiana, como é o caso da 

atividade educativa escolar (Idem, Ibidem)   

 

Dessa forma, a análise do trabalho docente pressupõe o exame das condições subjetivas 

e das condições objetivas, como circunstâncias efetivas laborais, de modo que envolvem desde 

a organização da atividade até a remuneração, pois podem se tornar elementos alienantes e 

cercear as possibilidades de desenvolvimento de sua prática pedagógica. As condições 

subjetivas são inerentes ao trabalho humano, pois se constituem como uma atividade 
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consciente. “O homem, ao planificar sua ação, age conscientemente, mantendo uma autonomia 

maior ou menor, dependendo do grau de objetivação do processo de trabalho em que está 

envolvido” (BASSO, 1998). Quanto ao trabalho docente, o fato de não se objetivar na mesma 

proporção que o trabalho fabril permite-lhe uma margem maior de autonomia, com 

planejamentos contínuos, reelaboração de atividades, aprofundamentos e adequações das ações 

conforme a situação concreta e imediata da turma.  

Nesse sentido, os relatos sobre a organização do trabalho docente perpassam também 

sua concepção de educação, ciência, formação. Entre outros fatores que caracteriza a condição 

subjetiva dos professores:  

 

[...] no caso das aulas, eu atualizo minhas leituras, na medida do possível, todo 

semestre, eu nunca repito o mesmo programa, eu tenho uma ementa eu vou 

atualizando essa discussão e faço muito isso porque as disciplinas que eu 

trabalho eu tenho o dever de atualizar, elas tem que estar coladas com a 

realidade que eu estou desenvolvendo, por exemplo, sociologia da 

educação, política em educação, educação do campo, as monografias também 

que são disciplinas, porque quando eu falo 4 disciplinas, uma é de monografia, 

então, eu tenho que ter um ritmo de leitura rápido, e da leitura do cotidiano, 

do dia-a-dia, eu não posso ler os clássicos e ir dar aula, eu tenho que 

comprar jornal toda a semana, eu no mínimo tenho que passar rápido o 

jornal e olhar a parte de educação e ver se tem alguma coisa, tenho que 

acompanhar as pesquisas, meu trabalho eu faço muito com levantamento 

de dados, inclusive de censos, dos indicadores, de tudo isso que tem saído, e 

na medida que vai saindo eu vou atualizando, e também eu sistematizo, na 

medida do possível, esses dados em alguns campos, [...] (Informação verbal)73  

 

Eu pesquiso em livros, na internet  [...] eu leio bastante, gosto de adquirir 

livros, estou lendo um texto e na bibliografia aparece um livro que me 

chama a atenção eu procuro adquirir [...] eu preparo as aulas, e mesmo que 

um determinado assunto eu já tenha domínio eu releio, não tem como, eu 

tenho certa insatisfação no que faço, eu sempre acho que posso fazer melhor, 

e as turmas são diferentes, e isso é um aspecto importante, as cobranças das 

turmas, as perguntas são diferentes, porque os alunos são diferentes , o que 

pese ele esteja no primeiro período de pedagogia ou no quinto, ou no primeiro 

semestre do mestrado, ou no ultimo do mestrado, são pessoas diferentes e 

questionamentos diferentes, e a sala de aula   é algo  extremamente motivador 

e importante, eu considero [...]eu acho que é um processo de construção de 

conhecimento e de fortalecimento psicológico,  eu tenho a clareza da 

importância que é você chegar bem na sala de aula, chegar bem não só 

ter lido o texto que você vai trabalhar na sala de aula, é mais do que isso 
[...]Então, eu entendo que a prática pedagógica ela não é só conhecimento, e 

o aborrecimento que você teve na escola por uma questão burocrática, ou por 

uma questão que faltou algum material que você queria, ou um problema 

familiar, então você precisa se desprender desses fatos e que você precisa ir 

                                                           
73 Entrevista concedida por E, Professor(a), Entrevista V. [nov.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de Santana, 

São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (54 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 

dissertação.  
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para sala de aula ministrar aula, porque o aluno não tem culpa disso [...] então, 

eu acho que o processo de ser professor ele tem muita profundidade e muita 

responsabilidade,  porque nós estamos formando pessoas, nós estamos 

preparando pessoas, e penso que nós não temos dimensão do que fazemos 

(Informação verbal)74  

 

Na explanação sobre a rotina laboral, constatamos os pilares da vida cotidiana 

(heterogeneidade, imediaticidade e superficialidade extensiva). Contudo, a especificidade do 

trabalho docente exige a suspensão da vida cotidiana, partindo da consciência em si, imediata, 

para a formação do indivíduo para-si, um sujeito que faz de sua vida uma relação consciente 

com o gênero humano. “Essa relação se concretiza através dos processos de objetivação e 

apropriação que, na formação do indivíduo para-si, tornam-se objeto de constate 

questionamento, de constante desfetichização” (DUARTE, 2001, p.29). 

Então, conforme aponta o (a) professor (a) E (informação verbal)75(“eu tenho que ter 

um ritmo de leitura rápido, e da leitura do cotidiano, do dia-a-dia, eu não posso ler os clássicos 

e ir dar aula, eu tenho que comprar jornal toda a semana [...])”, a formação do indivíduo para-

si requer também a interrupção da vida cotidiana, de sorte que busca as regularidades das 

faculdades do indivíduo e as direciona em um projeto que transcende a singularidade, em uma 

objetivação em que o indivíduo se reconhecerá como portador de consciência humano-genérica. 

Para tanto, é fundamental o projeto histórico de universidade que aponte na perspectiva do 

pleno desenvolvimento das capacidades humanas, tanto de professores como de alunos, e que 

seja o elemento balizador do trabalho docente.  

Observamos também, nas declarações das rotinas dos educadores, uma relação de 

continuidade entre os tempos e espaços de trabalho, com momentos de planejamento em casa, 

os quais são concluídos nas atividades de aula, orientação, reuniões, geralmente na 

universidade. Esses elementos, inerentes ao trabalho docente, envolvem elaboração de plano de 

aula, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas, além da produção e 

difusão do conhecimento científico-tecnológico.  

Contudo, observamos também que o acúmulo de funções atribuídas ao professor, 

produto histórico das ações e medidas fomentadas nas Universidades Federais, tem alterado a 

práxis pedagógica, de modo que acarreta prejuízos, conforme depoimento do professor(a) E: 

                                                           
74 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação.  
75 Entrevista concedida por E, Professor(a), Entrevista V. [nov.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de Santana, 

São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (54 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 

dissertação.  
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Normalmente, pela manhã, se não estiver ministrando aulas aqui na pós, 

eu estou em casa preparando aulas, escrevendo algum texto, fazendo 

leitura de textos de meus alunos das monografias ou dissertações, enfim, 

estou dedicada ao trabalho acadêmico, pela manhã e pela tarde, e as 

vezes, dependendo da necessidade eu entro pela noite, e as outras horas 

eu estou ministrando aulas, que é uma coisa que gosto demais de fazer 
[...] (Informação verbal)76 

 

Minha rotina da semana é inicialmente ler as mensagens de e-mail, porque 

hoje em dia administrativamente tudo se resolve por e-mail [...] preparar as 

aulas e ministra-las, as reuniões, dos conselhos que fazemos parte pela 

universidade ou de colegiado de departamento, mas isso não é todo dia [...] 

mas eu não tenho uma rotina igual todos os dias, eu também viajo muito para 

trabalho de campo, essa rotina varia, como também a quantidade de horas e 

dias [...] mas geralmente minha rotina começa às 5 horas da manhã e 

termina meia noite, uma da manhã do outro dia [...] além disso eu também 

faço as viagens, e como eu não tenho apoio institucional, eu dirijo também 

para as pesquisas de campo, trabalho lá, tenho que fazer os registros e tenho 

que alimentar o sistema [...] então, fora isso é orientação, e tem sobrado 

pouco tempo para a escrita, para a leitura, porque é impossível dar conta 

disso tudo, tanto é que eu tenho pesquisas concluídas e não publicadas 

porque eu ainda não tive condições de fazer a reflexão, o aprofundamento 

necessário para poder publicar [...] agora mesmo eu estou de licença pela 

primeira vez após muitos anos de magistério, eu devo me aposentar em 

no máximo 4 anos, é a primeira vez que eu peguei uma licença para 

capacitação, e até o momento estou usando a licença para atualizar 

relatórios e o que está no sistema que precisa ser organizado (Informação 

verbal)77  

 

 

Diante dessa declaração, percebemos que, conforme a análise dos dados referentes aos 

relatórios de gestão da universidade, a expansão tem se dado, sobretudo, às custas da qualidade 

do trabalho docente, com o aumento da razão aluno/professor em todas as categorias, redução 

do quadro técnico-administrativo por educador efetivo, além do arrocho dos prazos e das 

exigências da produção científica na pós-graduação.  

Esses aspectos têm mediado a alienação do trabalho docente, principalmente no seu 

produto e processo, tendo em vista que, conforme apontou o (a) professor (a) E (informação 

verbal)78, “tem sobrado pouco tempo para a escrita, para a leitura, porque é impossível dar 

conta disso tudo, [...]agora mesmo eu estou de licença pela primeira vez após muitos anos de 

                                                           
76 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação.  
77 Entrevista concedida por E, Professor(a), Entrevista V. [nov.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de Santana, 

São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (54 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 

dissertação.  
78 Idem, 2013, p.01-02. 
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magistério, [...]e até o momento estou usando a licença para atualizar relatórios e o que está 

no sistema que precisa ser organizado”.  

Verificamos também a imediaticidade, conduta específica da cotidianidade, num 

momento em que o planejamento da prática pedagógica exige a suspensão do plano imediato, 

ação prejudicada pela grande quantidade de incumbências. Nessa perspectiva, os dados 

referentes à taxa de conclusão de cursos da graduação, com uma redução de 21,3% de 2009 a 

2012, são sintomas de que a ampliação do número de matrículas sem a devida compensação de 

professores e demais funcionários não é compatível com uma boa qualidade de formação. 

Consoante explicitamos, para DUARTE (2001, p.53-54), “estaremos ainda mais em presença 

da alienação quando o pragmatismo se apresentar como categoria decisiva em atividades que 

ultrapassam o âmbito da vida cotidiana [...]”.  

Assim, o acúmulo de funções tem revertido também em um aumento na quantidade de 

horas de trabalho. Nesse contexto, quatro docentes entrevistados afirmaram que trabalham de 

6 a 8 horas diárias, a depender das demandas. Contudo, se contabilizarmos o tempo destinado 

à preparação de aulas, à leitura ou às questões administrativas, a carga-horária é ampliada 

consideravelmente. Um dos possíveis fatores para o aumento das horas de trabalho, que 

constatamos, foi a desproporção entre o número total de estudantes que ingressaram na 

universidade e a contratação de novos educadores (aumento de 209,5% de alunos contra 76,1% 

de professores). Cabe destacar que, apesar de todos os entrevistados possuírem um regime de 

Dedicação Exclusiva (DE) de 40 horas, na prática, essa carga horária não se confirma, pois as 

jornadas de trabalho ultrapassam os espaços institucionais.  

Outro aspecto citado que vem impossibilitando a permanência dos professores na 

universidade é a ausência de condições estruturais: 

 

Olha, tem momentos que a gente trabalha três turnos, tem dias que você 

trabalha dois turnos, então diria que são em média 8 horas, mas com 

variações que podem chegar até 12 horas, que tem sido muito recorrente 

[...] fora que, aquilo que eu disse, quando tem entrega de algum relatório de 

pesquisa, preparar aula para a graduação e mestrado, isso exige certa 

intensificação do trabalho. Entrevistador: Geralmente os trabalhos são 

realizados na Universidade ou em casa? Professor: então, essa é uma rotina 

que foi modificando durante os anos que estou aqui, estou a 23 anos na UFS 

e é uma rotina que se alterou, inclusive observando a vida cotidiana dos 

colegas, com a expansão da universidade por meio da política do REUNI, 

houve uma ampliação de tudo, de trabalho, de alunos, de turmas, e com certeza 

houveram novos concursos, o que levou também a um aumento de professores 

[...]então, o que acontece é que a maioria dos professores, a grande maioria, 

acho que só fica quem tem cargo administrativo, que vem e fica as 8 horas 

todos os dias [...] fora eventos, fora as aulas, todo o processo de 

acompanhamento, de planejamento via on-line, isso tudo é feito em casa 
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por conta da falta de estrutura que não permite que você fique muito 

tempo aqui não. A noite mesmo, aqui começa a ficar perigoso, a gente vem 

trabalhar porque tem que vir [...] muitos insetos também, a questão da 

segurança também é precário [...] então, ela não é nada acolhedora para que 

você permaneça nela por muito tempo, é o tipo de universidade que você vem, 

cumpre a sua tarefa e vai embora, isso, eu avalio que seja um prejuízo muito 

grande para os estudantes, porque as vezes eles procuram a gente fora do 

horário de sala de aula, e não vai encontrar a grande maioria dos professores 

[...] (informação verbal)79  

 

Eu trabalho em média de 14 a 16 horas por dia [...] nunca menos que 10 

horas [...] incluindo os horários que estou na frente do computador [...] 
não é só na sala de aula e também não só fazendo pesquisa [...] na universidade 

normalmente eu passo umas 10 horas, e levo trabalho para casa, amanheço 

com ele, levanto e vou para o computador e quando chego do trabalho 

vou para o computador [...] também trabalho nos finais de semana, tanto 

trabalho para fazer a pesquisa e a extensão, porque eu trabalho com as 

comunidades, como também levo trabalho pra casa, hoje mesmo já tenho 

uma dissertação para eu ler [...] com relação à férias, estou a 22 anos sem 

ter férias, eu assino, mas não consigo descansar, gozar as férias 
80(informação verbal).   

 

Sobre as condições estruturais, ou seja, as condições objetivas do trabalho docente, neste 

caso, a ausência delas, rebatem de maneira perniciosa no processo do trabalho pedagógico, em 

especial nos tempos pedagógico e científico necessários para o planejamento das aulas, o devido 

acompanhamento dos discentes (“[...]é o tipo de universidade que você vem, cumpre a sua 

tarefa e vai embora, isso, eu avalio que seja um prejuízo muito grande para os estudantes, 

porque as vezes eles procuram a gente fora do horário de sala de aula, e não vai encontrar a 

grande maioria dos professores”, professor(a) D, informação verbal). e, com efeito, o trato 

com o conhecimento.   

No centro dessas contradições, destacamos o papel da pós-graduação no cotidiano dos 

educadores. Conforme elucidamos, as políticas fomentadas pelo governo federal para o ensino 

superior, em específico para a pós-graduação, são marcadas pelo cumprimento de metas 

produtivas e, portanto, apontadas como um dos principais agentes do processo de intensificação 

do trabalho docente. Este processo de racionalização próprio do trabalho fabril, que se insere 

no espaço educacional, em especial no ensino superior, não tem de maneira geral o objetivo 

direto de gerar mais-valia. Nem as transformações provenientes desse processo acarretam 

alterações significativas na natureza da atividade docente. Contudo, afetam diretamente a 

                                                           
79 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação.  
80 Entrevista concedida por E, Professor(a), Entrevista V. [nov.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de Santana, 

São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (54 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 

dissertação. 
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organização do trabalho pedagógico, como por exemplo, a produção de determinada quantidade 

de produtos científicos e o estabelecimento de metas por tempo delimitado.  

Apesar disso, argumenta Basso (1998), justamente pela natureza do trabalho docente, 

pela relativa autonomia na organização de suas atividades, os educadores podem dificultar 

ações do Estado na perspectiva de controle do trabalho. Isso evidencia as condições subjetivas 

do trabalho docente, sobretudo, a sua formação, que inclui os significados81 de sua atividade: 

No caso dos professores, o significado de seu trabalho é formado pela 

finalidade da ação de ensinar, isto é, pelo seu objetivo e pelo conteúdo 

concreto efetivado através das operações realizadas conscientemente pelo 

professor, considerando as condições reais e objetivas na condução do 

processo de apropriação do conhecimento pelo aluno (BASSO, 1998). 

Entretanto, no atual grau de desenvolvimento das forças e relações produtivas, marcadas 

por relações alienadas e alienantes, deparamo-nos com a ruptura do significado e do sentido do 

trabalho.  Segundo Leontiev (2004), a estrutura interna das sociedades primitivas caracterizava-

se pelo fato de o sentido dos fenômenos reais coincidir com as significações elaboradas 

socialmente e fixadas na linguagem, forma pela qual os fenômenos chegam à consciência. 

 Nas sociedades capitalistas, centradas na divisão do trabalho, na propriedade privada e, 

por consequência, na divisão da sociedade em classes, há um rompimento entre o significado e 

o sentido da ação. A divisão social do trabalho, que atribui a atividade imaterial e a atividade 

material a pessoas diferentes, isola a primeira da segunda que “[...] reflete-se igualmente na 

cabeça dos homens que começa a ver nela não uma das formas sugeridas historicamente do 

processo único da vida real do homem, mas na manifestação de um princípio espiritual 

particular – o mundo da consciência, oposto ao mundo da matéria e da extensão (idem, p.124).  

A propriedade privada, por sua vez, impõe à classe trabalhadora a venda de sua força de 

trabalho para suprimento de suas necessidades essenciais. Esse contexto, conforme já expomos, 

caracteriza a alienação do trabalho, porquanto há uma discordância entre o resultado objetivo 

da atividade humana (significados) e o seu motivo (sentido). Já o trabalho docente:  

 

[...] Se o sentido do trabalho docente atribuído pelo professor que o realiza for 

apenas o de garantir sua sobrevivência, trabalhando só pelo salário e sem ter 

consciência de sua participação na produção das objetivações na perspectiva 

                                                           
81“A significação é aquilo que num objeto ou fenômeno se descobre objetivamente num sistema de ligações, de 

interações e de relações objetivas. A significação é refletida e fixada na linguagem, o que lhe confere a sua 

estabilidade. Sob a forma de significações linguísticas, constitui o conteúdo da consciência social; entrando no 

conteúdo da consciência social, torna-se assim a ‘consciência real’ dos indivíduos, objetivando em si o sentido 

subjetivo que o refletido tem para eles. “[...] É a forma ideal, espiritual da cristalização da experiência e da prática 

sociais da humanidade” (LEONTIEV ,2004, p.100).  
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da genericidade, haverá a cisão com o significado fixado socialmente. Esse 

significado é entendido como função mediadora entre o aluno e os 

instrumentos culturais que serão apropriados, visando ampliar e sistematizar 

a compreensão da realidade, e possibilitar objetivações em esferas não 

cotidianas (BASSO, 1998). 

 

Nessa perspectiva, observamos, nas declarações dos professores, variadas formas de 

reação às contradições referentes ao seu trabalho, fruto das heterogêneas atividades da vida 

cotidiana e, sobretudo, das relações que põem em confronto a graduação e a pós-graduação: 

 

A produção científica é o que está “pegando” para mim, porque para você 

escrever você precisa se concentrar, não brota de uma hora para outra [...] e 

pra mim é algo preocupante porque é dela que depende o PPGED, mas já estou 

me organizando para deixar algumas coisas para poder me dedicar a produção. 

Entrevistador: Sobre esse fato, como tem se dado essa relação da falta de 

tempo e da necessidade de produção para alimentar e manter o próprio 

programa, como você vê essa relação? Professor: Eu penso que, se eu estou 

em um programa, eu tento fazer aquele núcleo crescer [...] e se aquele 

núcleo sofre pressão da CAPES na produção, então se eu resolvi ficar eu 

tenho que me sujeitar a isso, então eu tenho que produzir, e o que é que 

estou fazendo, eu vou largar algumas coisas, então eu já anunciei, o curso 

de especialização eu não vou coordenar, o curso de aperfeiçoamento eu 

não vou coordenar, porque eu não tenho mais os meu 20 anos, quando eu 

fazia tudo e sobrava tempo, agora eu chego em casa acabada, então eu 

estou cansada, com 55 anos não tem quem chega lá toda inteira no final 

do dia, então eu já estou tirando algumas coisas, limpando o campo para 

produzir um pouco mais[...]então, a pior coisa que eu vejo é que nós estamos 

reféns da CAPES e os professores que fazem a CAPES não pensaram nisso, 

sobre o ritmo da pós-graduação [...] Se você reprova um aluno porque ele 

não tem rendimento, a nota do núcleo cai, e ai você fica, e agora? O que é 

que eu faço? Você tem que ter o aluno que entra e o aluno que sai, mesmo 

que o aluno que entrou não tenha, por várias razões, não dizendo que o aluno 

seja um incompetente, mas existem questões pessoais, do dia-a-dia da pessoa, 

se ela não consegui levar a pesquisa do jeito que deveria ser e essa pessoa não 

sair, leva um prejuízo para o núcleo, havendo um prejuízo para o núcleo, 

baixando a nota, então o núcleo pode ser descredenciado o que pode prejudicar 

muito mais pessoas que queriam ter acesso [...] não sei se deu para entender, 

então nós somos reféns, eu tenho clareza disso, pois eles cobram coisas 

que nos levam a não ter um critério mais rígido nas avaliações [...]mas é 

como eu havia falado, nós estamos sem saída, ninguém quer trabalhar 

num lugar que não seja valorizado, então eu tenho que valorizar e tem 

essas normas, se houver uma forma de denúncia ou de reclamação eu vou 

participar, mas enquanto a CAPES está dando as cartas não vai mudar 

muita coisa. (Informação verbal)82  

 

Diante da alegação do(a) professor(a) A (informação verbal)83, o mais preocupante é o 

                                                           
82 Entrevista concedida por A, Professor(a), Entrevista I. [Nov.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de Santana, 

São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (55 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 

dissertação.  
83 Idem,2013, p.04 – 05.  
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quadro de naturalização e aceitamento de forma passiva das condições estabelecidas de fora 

para dentro da universidade, fora de suas relações diretas de trabalho. Esse processo põe em 

contradição o sentido de suas atividades e o significado do trabalho docente constituídos 

historicamente. Conforme sua lógica de pensamento, (“Eu penso que, se eu estou em um 

programa, eu tento fazer aquele núcleo crescer [...] e se aquele núcleo sofre pressão da CAPES 

na produção, então se eu resolvi ficar eu tenho que me sujeitar a isso, então eu tenho que 

produzir”), na medida em que um professor se vincula a um programa de pós-graduação, deve 

produzir para mantê-lo ou fazê-lo crescer, não pela função social desempenhada pela produção 

do conhecimento científico.  

Novamente, encontramos o conflito entre a cotidianidade (marcada pela imediaticidade 

e superficialidade extensiva84) e as esferas não-cotidianas da vida social, entre a produção do 

conhecimento científico e a formação de educadores e pesquisadores. Nesse contexto, segundo 

Sguissardi e Silva Jr (2009), em sua prática cotidiana, os professores-pesquisadores defrontam-

se com duas realidades: uma referente à graduação, que apesar do teor regulatório do sistema 

de avaliação (SINAES), possui uma relativa autonomia institucional e, outra concernente à pós-

graduação que funciona conforme os ditames da agência de controle e fomento, a CAPES, 

coadjuvada pelo CNPq, Finep e outros órgãos externos à instituição. 

O quadro de ruptura entre os sentidos e significados do trabalho docente também é 

constatado nas estratégias reveladas pelos professores para dar conta de suas atividades, o 

sacrifício do tempo para descanso, para o convívio social: 

 

Nós ficamos divididas, agente busca fazer uma divisão bem racional de nosso 

tempo,(para a graduação e a pós-graduação) [...] eu  preparo a aula, muitas 

vezes já preparo com antecedência, e separo determinados dias da semana para 

pesquisar e escrever, e ai no meio da história entra os sábados e domingos, 

                                                           
84Conforme apontamos na parte inicial deste segmento, a imediaticidade consiste na relação direta entre 

pensamento e ação, já a superficialidade extensiva consiste nas relações em que os indivíduos operam como um 

todo, atuam em suas objetivações cotidianas como um homem inteiro, contudo, sempre no âmbito da 

singularidade.  No caso do relato do(a) professor(a) A, o fato de ser vinculado ao programa de pós-graduação, 

(espaço de formação de educadores e pesquisadores, atividades consideradas como objetivações genéricas para-

si) faz com que ele tenha que produzir (quase que de maneira imediata) determinada quantidade de trabalhos 

científicos para cumprir as metas do programa, independentemente de sua relação com as demandas concretas da 

sociedade. A presença do pragmatismo e da racionalização nas relações que constituem a prática pedagógica do 

professor-pesquisador atingem diretamente a autonomia no planejamento de suas atividades, e consequentemente 

a relação do professor com o trabalho educativo, sobretudo no que se refere a intencionalidade de suas ações (“[...] 

Se você reprova um aluno porque ele não tem rendimento, a nota do núcleo cai, e ai você fica, e agora? O que é 

que eu faço? Você tem ter o aluno que entra e o aluno que sai[...]então nós somos reféns, eu tenho clareza disso, 

pois eles cobram coisas que nos levam a não ter um critério mais rígido nas avaliações”). Como atuam no âmbito 

de sua singularidade, não percebem as relações para além dos fenômenos que comparecem em cada situação, ou 

quando percebem, naturalizam as condições que foram constituídas historicamente (“[...]mas é como eu havia 

falado, nós estamos sem saída, ninguém quer trabalhar num lugar que não seja valorizado, então eu tenho que 

valorizar e tem essas normas, se houver uma forma de denúncia ou de reclamação eu vou participar, mas enquanto 

a CAPES está dando as cartas não vai mudar muita coisa”).  
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porque, só pra você ter uma ideia, e estou na segunda-feira aqui, na terça aqui, 

na quarta porque as vezes eu tenho reunião de conselho, e a tarde eu tenho 

orientações, na quinta no final eu tenho aula, e ai tenho durante o dia para 

escrever ou ler, e ai só me sobra a sexta, o sábado e o domingo, [...] mas ai 

eu tenho um texto para entregar que é urgente, eu vou ter que sacrificar 

as noites, as madrugadas [...] eu penso também que meus colegas  fazem 

isso, que eu não sou a única, imagino que sim, isso deve ser o “normal” 
[...] Entrevistador: Neste contexto, você tem estado satisfeito(a) com seu 

rendimento no trabalho ? Professor(a):Com minhas atividades de aula sim, 

mas me cobro muito ter mais tempo para produzir mais, escrever mais, 

produzir mais pesquisas, mais artigos, ultimamente, quando agente 

acabar esse período, eu pretendo escrever projeto, escrever artigo, 

aproveitar quando eu estou de férias, para dar conta disso. Eu me cobro 

porque não tem limite para a produção, qual o limite?  Nenhum [...] quanto 

mais você produz, e sua produção é qualificada, ela é coerente com aquilo que 

você pesquisa, é um texto de qualidade, não tem limite para isso, [...] se um 

sujeito escreveu dois artigos está bom? Claro que não está bom, porque esses 

trabalhos são novos hoje mas amanhã estão defasados, então não tem limite 

[...] o limite é o esgotamento físico, é você dizer, não vou fazer porque não 

tenho tempo (Informação verbal)85 

 

 

Após analisar a assertiva do (a) professor(a) B (informação verbal)86, vale ressaltar que 

os professores-pesquisadores renunciam aos seus direitos trabalhistas, conquistados 

historicamente, como férias ou greve para dar conta de suas demandas. O convívio familiar 

também é bastante prejudicado. Outra vez, destacamos o fato de que a não dissociação entre os 

tempos e espaços de trabalho é considerada “normal” (“e ai só me sobra a sexta, o sábado e o 

domingo, [...] mas ai eu tenho um texto para entregar que é urgente, eu vou ter que sacrificar 

as noites, as madrugadas [...] eu penso também que meus colegas fazem isso, que eu não sou 

a única, imagino que sim, isso deve ser o “normal”). Não é estranho encontrarmos casos de 

separação de casais em que um dos dois é vinculado a algum programa de pós-graduação. 

Também como já citamos, os casos de problemas de saúde são frequentes. 

 Outro aspecto que reforça a falácia do modelo humbolditiano de universidade é que as 

demandas e as cobranças referentes à pós-graduação negligenciam as atividades de ensino e 

extensão, uma vez que obrigam os professores a largarem as atividades de extensão (por não 

possuírem boa qualificação perante o ranking qualis e pela redução de investimentos) e 

dedicarem menos tempo ao planejamento das aulas. Segundo Sguissardi e Silva Jr (2009, 

p.143), na graduação, valoriza-se mais a iniciação científica do que as aulas propriamente ditas 

com objetivo de preparar possíveis candidatos de mestrado e doutorado nos programas em que 

                                                           
85 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação.  
86 Idem, 2013, p. 05-06 
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os professores atuam.   

A busca por cumprimento de metas também tem recaído na qualidade dos trabalhos. 

Observamos, portanto, que, por conta do arrocho nos prazos de defesa de teses e dissertações, 

são raros os trabalhos que saem qualitativamente bem acabados, segundo a avaliação dos 

professores:  

 

Não [... ] não atende especificidade nenhuma (sobre as políticas para a pós-

graduação e a especificidade do conhecimento em educação), porque a 

produção do mestrado é muito curta, 2 anos é um tempo muito curto, pois você 

passa um ano fazendo disciplinas, meio ano para fazer o texto da qualificação 

e meio ano para defender, geralmente as pessoas qualificam 2 meses antes de 

defender, então o tempo é muito curto, não dá tempo, [...] o conhecimento 

modificou muito, as pessoas estão se concentrando em pequenos, micro 

assuntos, você não vê mais nenhum trabalho que busque contemplar, 

refletir, algo mais reflexivo do ponto de vista da teoria educacional 

[...]tem alguns trabalhos muito bons, algumas exceções, mas a grande 

massa de trabalhos é repetitiva, inclusive com a mesma bibliografia, com 

mesmas citações, agora, cada um tem sua contribuição em seu papel, a pessoa 

vê o mesmo fenômeno em Sergipe, a outra em Alagoas, nos demais campos 

que venho acompanhando, no campo do currículo, políticas públicas, não 

tenho participado de bancas, também não leio os trabalhos para saber, eu ouço 

falar, em conversar com colegas, nos comitês, é que em todas as áreas há 

uma baixa do nível, [...]por falta de tempo, no doutorado ainda tem tempo, 

mesmo assim, hoje em dia as pessoas trabalham também, aqui todos os 

estudantes do doutorado trabalham, então eu fico me imaginando como é fazer 

isso, porque eu fui privilegiado, porque eu já era professor, então eu fui 

afastado durante o mestrado pro dois anos e meio, depois sai quatro anos para 

o doutorado, depois sai um ano para o pós-doc., então eu aproveitei tudo da 

universidade, porque eu sou relativamente antigo aqui [...] mas eu fiz só o 

doutorado, eu só lia, eu só refletia, entendeu ? Eu não tinha outra preocupação, 

eu recebia bolsa, eu recebia salário [...] e tive liberação total[...] (Informação 

verbal)87.   

 

Ressaltamos, pois, a relação entre a produção de conhecimento científico e o 

cumprimento de metas e prazos. Segundo Dal Rosso (2008, p.33), as atividades com base na 

imaterialidade marcam diferenças significativas em relação ao trabalho industrial, pois 

demandam de maneira mais intensa as capacidades intelectuais, afetivas, os aprendizados 

culturais bem como o cuidado individual e coletivo. 

 A intensidade desses serviços não será avaliada adequadamente, caso se expressem 

exclusivamente em termos corporais, físicos ou materiais. O que é a intensidade para um 

pesquisador se não considerarmos o apelo à inteligência ou para um professor se não 

contemplarmos a capacidade de se relacionar com os alunos? O fato é que a inserção de 

                                                           
87 Entrevista concedida por C, Professor(a), Entrevista III. [Nov. 2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
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elementos de caráter produtivo no espaço universitário, seja para a pesquisa aplicada seja para 

disputa por recursos, traz novas formas de competição por resultados, produtividade e 

eficiência.  

Conforme evidenciamos, para Marx (2012, p.61), o que determina a grandeza de valor 

é a quantidade de trabalho e tempo socialmente necessários para a produção de um valor-de-

uso. Contudo, segundo Dal Rosso (2008, p.34), o valor do trabalho do pesquisador não é 

representado pelo tempo médio socialmente necessário88. “A faísca cerebral e a fogueira mental 

que conduziram à descoberta são de natureza distinta do tempo médio e isso lhe confere um 

potencial infinito de valor” (idem, ibidem). 

Nessa conjuntura, a lógica racionalizada de produção científica, que estabelece um 

tempo médio de 2 anos para uma dissertação e 4 anos para uma tese, limita de maneira 

significativa esse potencial infinito de valor, o que reflete exatamente no aspecto qualitativo 

dos trabalhos. Além disso, põe em conflito os sentidos e significados da produção do 

conhecimento, de sorte que coloca no centro das contradições a própria função social da pós-

graduação de uma universidade pública no nordeste do país. Diante disso, questionamo-nos: o 

produto da pós-graduação está para satisfazer as necessidades concretas da realidade, como 

instrumento de luta para os trabalhadores ou para o cumprimento de metas, distribuição de 

títulos e geração de números? 

Citamos em nosso primeiro capítulo que as características que revelam a autoalienação 

do trabalho, como a alienação do trabalhador com relação ao produto de seu trabalho e a 

alienação do homem de si mesmo (com sua atividade vital), se expressam também nas relações 

humanas, na alienação do homem de seu ser genérico (como um membro da espécie humana) 

e na alienação do homem com relação aos outros homens. Em sua expressão no trabalho 

docente (por meio de inúmeras mediações), as relações de alienação com o produto e o processo 

do trabalho também recaem em interações sociais alienadas e alienantes. Nessa perspectiva, 

alguns relatos demonstram o não reconhecimento dos professores enquanto seres genéricos, por 

meio de relações de disputas de poder, que, por sua vez, são naturalizadas (“[...] mas nunca vai 

deixar de ser concorrencial”, professor(a) C, informação verbal) e negam a própria natureza 

do trabalho do educador: 

 

                                                           
88 Não pretendemos aqui apontar que a teoria do valor de Marx está ultrapassada pela atual divisão social do 

trabalho, ou por uma suposta “[...] ineficácia de uma teoria quantitativista do valor explicar o fenômeno do trabalho 

imaterial (SANTOS, 2013, p.33), conforme relações feitas por alguns teóricos do trabalho imaterial. Concordamos 

com Dal Rosso (2008, p.35) no que se refere a necessidade de alargar as tradicionais noções da teoria do valor no 

sentido de incorporar a produção do valor em diversas outras atividades de natureza imaterial. Para tanto, é 

necessário revisitar a discussão sobre o trabalho produtivo e improdutivo.  
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Eu procuro ter relações profissionais com meus colegas [...] eu não sei se 

posso dizer que a universidade é um lugar de construir amigos, eu sei que 

tenho uma relação tranquila [...] evidentemente existem os choques de 

interesses, as discussões, os debates, as disputas, é um campo, como diz 

Bourdieu, de disputa de conflito, quem produziu mais, quem orientou 

mais, quem escreveu mais, isso está aqui dentro, até fora, eu sei que eu 

vivo num campo de disputa, de conflito, de interesse, de vaidade, isso não 

me é desconhecido, e procuro lhe dar com isso de maneira que não entre em 

conflito com meu colega, ele é meu colega de profissão e eu quero ter uma 

boa relação com ele, sabe por que? Porque ainda vou passar muitos anos aqui 

dentro, então é melhor que eu tenha uma boa relação com todos, é lógico que 

vai ter aquela hora que alguém vai me dizer alguma coisa e que eu não vou 

gostar e eu vou dizer algo que alguém possa não gostar, que isso existe é 

verdade, as relações em que todo mundo é “amiguinho”? é claro que não [...] 

é interessante, porque eu acho que construí mais amizades quando eu era 

professora do município e do estado, do que como professora 

universitária. Entrevistador: E você deve isso a quê? Professor(a): Eu acho 

que as disputas, elas nos afastam, os interesses [...] (Informação verbal)89.    

 

[...]acho que tudo depende de planejamento, o difícil de se adequar a avaliação 

é quando o programa já é desestruturado, o ideal é que o programa seja síntese 

de um grupo de professores, de um departamento ou de vários departamentos 

que possuem projetos comuns, amadurecidos coletivamente, mas nunca vai 

deixar de ser concorrencial porque a gente é mais vaidoso do que artista, 

o mundo acadêmico tem mais estrela do que do que o mundo artístico, se 

você for assim no meio de cantores e atores tem menos competitividade 

do que no meio de pesquisadores, todo mundo muito “pavão”, quer 

aparecer, quer produzir, quer publicar, que ser o bom [...] mesmo quando 

dar uma de modesto, mas no fundo no fundo quer ser a pessoa, que ser o 

pesquisador. Entrevistador: seria algo também voltado para o status? 

Professor(a): Isso, o status, todo mundo quer ter o status de ser da pós-

graduação, e ser da pós-graduação não ganha mais para ser da pós-

graduação, só é mais trabalho, agora para manter o status tem alguns 

sacrifícios [...] (Informação verbal)90 

 

 

Assim, a degeneração das relações sociais de trabalho, como as disputas internas por 

status individuais de poder no programa de pós-graduação, corrobora o que Mészáros (2006, 

p.160) chama de “culto de um eu alienado supersimplificado”, o que significa a abstração (na 

prática) do lado social da atividade humana ou, no caso em questão, o não reconhecimento do 

colega como um par genérico. Conforme já apontamos, a vida cotidiana mobiliza todas as 

atenções e forças de cada indivíduo, contudo, no limite de sua singularidade. Como a 

imediaticidade e o pragmatismo tornaram-se categorias decisivas no espaço referente à pós-

                                                           
89 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
90 Entrevista concedida por C, Professor(a), Entrevista III. [Nov. 2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
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graduação, o individualismo imediato passa a mediar as relações sociais entre os pares 

genéricos. 

Pressupomos que a sociedade é a “segunda natureza” do homem, de modo que suas 

necessidades naturais originais foram transformadas por ela e integradas a uma rede mais ampla 

e complexa de necessidades, produto do homem socialmente ativo. Ao abstrair-se desse aspecto 

para o culto do eu em oposição ao homem social, corresponde ao culto do eu alienado 

supersimplificado, pois o verdadeiro eu do ser humano, é um eu social. “Mesmo as 

potencialidades do indivíduo só podem ser definidas levando-se em conta relações das quais 

ele é apenas uma parte” (idem, ibidem). Nesse caso, a alienação surge também como 

dissociação entre o individual e o social, o natural e o autoconsciente, o que numa relação não 

alienada formaria uma unidade complexa.  

Dessa forma, percebemos, pelos relatos, que a mediação que promove (ou não) a relação 

entre os professores se dá pelo “ter” (mais produções científicas e orientandos) do que pelo 

“ser” (numa perspectiva de desenvolvimento pleno das capacidades humanas de maneira 

individual e coletiva). 

 Para Mészáros (2006, p.162), a necessidade de posse faz abstração do homem e, em 

decorrência disso, é artificial. Tal necessidade artificial não pode gerar poderes que 

correspondem à natureza essencial (social) do homem, mas somente poderes abstratos, que 

estão divorciados do ser humano e também contrapostos a ele. Ou seja, a necessidade artificial 

de produção científica, como uma mediação para a manutenção de status, só gera poderes 

abstratos que, por sua vez, nega-o (o professor), pois estão em desarmonia com a natureza 

humana.   

 

4.2.2. Condições de trabalho 

 

Todos os docentes entrevistados fizeram algumas ressalvas sobre as condições objetivas 

de trabalho. Relataram que boa parte destas é assegurada por financiamento dos mesmos ou de 

projetos junto aos órgãos de fomento: 

 

O professor hoje ele tem acesso a tudo isso se ele for o alocador de recursos 

[...] por exemplo, eu corri atrás de uma sala para instalar o núcleo de pesquisa, 

nunca consegui [...] ai quando eu aprovei o projeto junto ao ministério dos 

esportes com financiamento de 100 mil reais, ai eles me ofereceram sala, 

mas na época eu estava no comando de greve e ai o reitor devolveu o 

dinheiro, foi uma forma de me retaliar enquanto eu estava no movimento 

de greve [...] e com a desculpa de que houve  exiguidade temporal, mas em 
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nenhum momento eu fui informada de que tinha que fazer as licitações bem 

antes [...] como eu estava no movimento de greve, nem me toquei disso [...] 

então eu perdi todo o dinheiro, deixei de montar um laboratório, de dar bolsa 

pra estudante e muita coisa foi deixada de lado por conta da devolução desse 

dinheiro. Eu avalio que a universidade não oferece boas condições, a não 

ser que você busque, caso você mesmo traga o dinheiro [...] a gente que é 

das ciências humanas fica muito prejudicado porque a maioria dos editais 

são para ciências exatas, tecnológicas, e a gente das humanas, até nos 

editais da CNPq é complicado. Hoje quem tem condições aqui conseguiu 

por conta própria, não é política da universidade oferecer condições para todos 

(Informação verbal)91  

 

[...]existem possibilidades de projetos serem financiados, eu não tenho 

nenhum [...] o projeto x eu tinha bolsistas, e tinha material para trabalhar, esse 

projeto eu tinha financiamento. Eu penso que nós na educação, e da própria 

área de humanas, nós precisamos correr mais atrás de projetos, de 

financiamento, se você for entrevistar um professor da área de física, de 

química, de medicina, tem gente que tem projetos de milhões de reais, e nós 

ficamos muito felizes quando conseguimos financiamento de um projeto de 

10 mil reais, de 20, de 30 mil reais, então eu acho que a gente precisa ter essa 

dimensão, de que é necessário a gente elaborar projetos que possa fornecer 

bolsas para estudantes, eu gosto da ideia de que meu estudante possa ser 

remunerado, ele trabalhando e sendo remunerado, a remuneração não é grande 

mas já dá pra ele pagar a xerox, acho que já é uma ajuda, e contribui, mas 

acho que a gente tem que pensar maior, e correr atrás de financiamento, 

conhecer mais esse âmbito, o que fazer para conhecer isso? eu acho que a 

gente conhece pouco os meio para conseguir, qual o caminho das pedras, 

eu acho que algo que nós precisamos aprender [...] e a gente precisa de 

instrumentos para aulas, de data show, para não ficar para cima e para baixo 

[...] Data show pessoal, eu comprei um pra mim, logo que ingressei, 

porque precisava e não tinha, eu comprei, agora passou a ter um para 

todos os professores [...] (Informação verbal)92. 

  

Os relatos supracitados trazem também alguns aspectos relevantes para o debate: a 

recorrente prática da devolução de verbas como uma forma de retaliação política; a 

naturalização da condição de professor “autofinanciado”, seja pela compra de materiais com 

recursos próprios, seja pela busca de formas de disputa de editais cada vez mais escassos nas 

áreas de ciências humanas, fruto das políticas de valorização do desenvolvimento e da inovação 

tecnológica. 

Sobre esse último aspecto, Silva Jr, Ferreira e Kato (2012, p.55) atentam para o fato de 

que a forte indução a pesquisas, via financiamento e processos avaliativos, criou uma 

                                                           
91 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
92 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
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sociabilidade científica brasileira caracterizada pela aceitação, ausência de debate, 

descompromisso com as pesquisas livres, por novos formatos e modelos de pós-graduação, com 

o arrocho dos tempos de formação e mudanças no formato dos cursos, com valorização do 

aspecto técnico em detrimento do epistemológico. 

Diante disso, vale também analisar como essa nova sociabilidade se expressa na 

consciência dos professores. Conforme declaração do (a) professor (a) B (informação verbal93), 

apesar de em um primeiro momento buscar suspender a heterogeneidade da vida cotidiana 

(“[...]Eu penso que nós na educação, e da própria área de humanas, nós precisamos correr 

mais atrás de projetos, de financiamento[...]”) instaurando-se dentro de uma particularidade, o 

seu retorno à vida cotidiana esbarra na adaptação ao individualismo imediato, “[...] que ofusca 

e fetichiza o trabalho docente em razão da racionalidade econômica permeada na universidade 

pública” (SILVA JR, FERREIRA e KATO, 2012, p. 49). 

Encontramos outro aspecto que demonstra essa relação na declaração do(a) professor(a) 

C (Informação verbal94). Apesar de este reconhecer a escassez de devidas condições estruturais 

de trabalho em toda a universidade (suspensão da heterogeneidade da vida cotidiana), avalia 

que só devem possuir salas os grupos que trazem “lucro” para a universidade (retorno à vida 

cotidiana, ao individualismo imediato).  

Isso demonstra que a superficialidade extensiva impede que o docente aponte 

alternativas para além dos fenômenos concernentes a cada situação no âmbito de sua 

singularidade, de modo que despreze as relações entre a ausência de condições objetivas e a 

falta de “produtividade”:  

 

[...]hoje nós temos meio corredor para cada departamento, isso é um 

absurdo, cada departamento deveria ter o seu prédio, as vezes o 

departamento é uma sala só [...] aqui por exemplo a pós da educação é 

bastante grande, a gente tem 3 salas, podemos dizer que somos os mais 

“ricos” daqui [...] espaços físicos para grupos de pesquisa não existe, eu tenho 

uma sala para meu grupo de pesquisa, mas foi uma reivindicação minha em 

2008, quando eu ganhei uma edital CNPq,[...]é uma briga para ter uma sala de 

grupo de pesquisa, era preciso que a universidade criasse critérios, um 

grupo que traz muita verba para a universidade tem direito a ter, já um 

grupo que é inativo, que não traz verba, que não traz lucro para a 

universidade, eu acho que esse grupo não precisa ter sala, [...] (Informação 

verbal95)  

 

                                                           
93 Idem, 2013, p.08-09. 
94 Entrevista concedida por C, Professor(a), Entrevista III. [Nov. 2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
95 Idem,2013, p. 08-09. 
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A expressão da alienação do trabalho na figura do professor “empreendedor” é 

corroborada por Mészáros (2006, p.263-264), pois este aponta que as relações sociais de 

produção reificadas no capitalismo não se perpetuam de maneira autônoma. Elas só o fazem 

porque os indivíduos particulares interiorizam as pressões externas, “[...]adotam as perspectivas 

gerais da sociedade de mercadorias como limites inquestionáveis de suas próprias aspirações”. 

Alves (2011, p.111) ressalta que o processo de precarização do trabalho no capitalismo global, 

por meio dos dispositivos organizacionais (e institucionais) do novo complexo de 

reestruturação produtiva, além de comprometer as condições objetivas de trabalho, provoca a 

“captura”96 da subjetividade do trabalho pela necessidade de expansão do capital.  

Embora trate de questões mais próximas à produção industrial, Alves (2011) destaca 

elementos que podem ser facilmente identificados no cotidiano e nos discursos dos professores, 

tais como a extensão da produção e do discurso desta para a totalidade social bem como as 

cobranças pessoais para produzir cada vez mais. Nesse contexto, vemos que: 

 

O novo modelo produtivo exige uma arquitetura de controle do metabolismo 

social do capital de novo tipo. Primeiro, pela “reordenação” espaço-temporal, 

tanto do trabalho quanto da vida social. A “extensão” da produção (e do 

“discurso” da produção) para a totalidade social e, por outro lado, a “redução” 

da vida social à lógica da produção do capital são um modo de reordenação 

espaço-temporal do controle sociometabólico do capital que nasce na fábrica. 

Segundo, pela intervenção do “inspetor externo” em “inspetor interno” que 

manipula as instâncias da subjetividade [...] por meio de valores-fetiches 

(ALVES, 2011, p.118).   

 

Quanto ao financiamento da educação superior por meio da disputa por editais, há 

divergência entre os professores. Três deles avaliam ser esta a melhor forma de captar recursos 

para fomentar a pesquisa no âmbito educativo e dois fizeram críticas a essa política. Além disso, 

três fizeram ressalvas sobre a necessidade de mais editais para a área de humanas, em especial 

para a educação: 

 

Eu acho que é a saída porque ele é democrático, mas, se bem que o jogo 

de cartas marcadas é algo bem complicado [...] acho que precisamos ter 

mais editais, abrir novas possibilidades para que os financiamentos não se 

concentrem somente nas áreas das exatas, mas que tenha também para as áreas 

                                                           
96 O termo “captura” aparece entre aspas para salientar “[...] o caráter problemático da operação de captura, ou 

seja, a captura não ocorre, de fato, como o termo poderia supor. Estamos lidando com um operação de produção 

de consentimento ou unidade orgânica entre pensamento e ação que não se desenvolve de modo perene, sem 

resistências e lutas cotidianas. Enfim, o processo de ‘captura’ da subjetividade do trabalho vivo é um processo 

intrinsicamente contraditório e densamente complexo, que articula mecanismos de coerção/consentimento e da 

manipulação não apenas no local de trabalho, por meio da administração pelo olhar, mas nas instâncias 

sociorreprodutivas, com a pletora de valores-fetiche e emulação pelo modo que mobiliza as instâncias de pré-

consciência/inconsciência do psiquismo humano” (ALVES, 2011, p. 114, grifo do autor).   



141 

 

  

das humanas, porque ampliaria mais as nossas possibilidades, mas eu não sou 

contra os editais não, acho que é uma forma mais democrática que nós 

temos de selecionar, vai vencer o projeto mais elaborado, pelo menos eu 

suponho que seja assim, até onde nos chega, eu penso que estar 

concorrendo em igualdade de condições com você, com outros 
(Informação verbal)97.  

 

[...] Eu particularmente acredito que, pesquisas de cunho social e político, 

elas não são muito valorizadas por essa lógica hoje posta pela pós-

graduação, de desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A gente que 

pesquisa os problemas educacionais, isso não tem um [...] lastro muito grande 

de editais disponíveis [...] você tem um edital do CNPq para educação e as 

ciências sociais, e ai a briga com as grandes universidades fica desigual, 

que possuem pesquisadores nível A no CNPq, e ai como os recursos são 

poucos ele fica concentrado nos pesquisadores já renomados [...] então, eu 

acho que a nossa área nesse aspecto dos editais fica bastante prejudicada 

(Informação verbal)98. 

 

 

Tendo em vista os relatos acima, destacamos a falsa ideia de igualdade de condições nas 

disputas por editais, conforme o (a) professor (a) B. A política de financiamento da pesquisa 

nessa modalidade além de, em alguns casos, cumprir a lógica da transformação do público em 

mercantil, na medida em que o subsídio é fomentado por empresas, segue também a política de 

diferenciação institucional dos programas de pós-graduação stricto sensu. Como identificou o 

(a) professor (a) D, uma vez que os recursos provenientes das universidades para a pesquisa são 

escassos, a boa avaliação na pós-graduação consoante a CAPES e a qualificação do docente 

junto ao CNPq são fundamentais para o estabelecimento de condições objetivas mínimas para 

o estímulo à pesquisa. 

 É nesse aspecto que encontramos um impasse. Conforme a última avaliação da CAPES 

(2010-2013)99, dos 3.337 programas avaliados, apenas 12,2% tiveram uma avaliação excelente 

(6 e 7) enquanto 78% obtiveram notas 3 ou 4, notas mínimas para manutenção dos mesmos.  

Dos 140 centros de excelência avaliados com nota 7, mais de 90% se localizam no eixo Sul-

Sudeste e que fatalmente concentram boa parte das verbas para pesquisa. Portanto, o discurso 

da melhoria do acesso aos recursos para pesquisa por meio de editais oculta uma disputa 

extremamente desigual. Esse conflito reitera a condição de alienação do professor-pesquisador, 

                                                           
97 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
98 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
99 Dados disponíveis em: http://oglobo.globo.com/educacao/consulte-as-notas-dos-cursos-de-pos-graduacao-do-

brasil-11029698 

 

http://oglobo.globo.com/educacao/consulte-as-notas-dos-cursos-de-pos-graduacao-do-brasil-11029698
http://oglobo.globo.com/educacao/consulte-as-notas-dos-cursos-de-pos-graduacao-do-brasil-11029698
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sobretudo com relação aos seus pares genéricos, considerados adversários ou concorrentes 

nesse contexto. 

Além desses aspectos, na concepção do ANDES-SN (2013 f), esse modelo tem 

potencializado, de maneira desigual e desarticulada, as três atividades fins que formam o tripé 

que mantêm a universidade: ensino, pesquisa e extensão. De fato, conforme visualizamos nos 

relatos dos professores, apenas um professor informou que realiza tais atividades de maneira 

articulada. Diante desse quadro, para o ANDES-SN (Idem), a adoção do Padrão Unitário de 

Qualidade para as Universidades Brasileiras pressupõe assegurar as condições materiais 

necessárias para a realização do que foi planejado regionalmente, de maneira articulada com os 

parâmetros e procedimentos aceitos nacional e internacionalmente.  

Destacamos também as relações cotidianas dos docentes fora do ambiente de trabalho, 

pois consideramos que as condições de trabalho (neste caso, subjetivas) também perpassam o 

tempo para o descanso, convívio familiar ou atividades de lazer, além da necessária organização 

política. Constatamos, por meio da maioria dos relatos, como fica claro o quanto as políticas de 

reforma universitária, em especial as concernentes à pós-graduação, ultrapassaram os espaços 

universitários, de modo que leva os professores a problemas de saúde, afastamento da família, 

entre outros. 

 Dos cinco professores, apenas um afirmou ter, regularmente, momentos nos finais de 

semana para o convívio familiar e com amigos. E outro docente costuma realizar outra atividade 

profissional (não remunerada, músico) nas horas em que não está desenvolvendo algum 

trabalho acadêmico:  

 

A única coisa que estou me dando o direito a partir de 2013, é fazer 

exercício físico, então a noite eu dedico ao exercício físico pelo menos 3 

vezes na semana [...] pois um dia na semana eu dou aula e no outro eu me 

dou o direito de fazer outras coisas. Para mim é fundamental porque eu 

tenho muitas dores nas costas por conta da má postura [...] então quem 

está muito tempo na frente do computador, fica o dia todo na frente do 

computador, eu só resisto se tiver fazendo algum exercício físico para a 

parte da coluna, senão eu não suporto a dor. Na verdade é um 

investimento necessário, até para me manter na condição de trabalhar no dia 

seguinte [...] isso em 2013, antes não tinha esse tempo. Entrevistador: e o 

convívio familiar como tem sido? Professor(a): Antes até, durante o 

doutorado e logo depois, eu tive problemas de relacionamento familiar por 

conta da dedicação a universidade [...] Eu passei quatro anos fora, depois 

me envolvi na universidade em vários projetos, no sindicato, e acabou que eu 

adoeci [...] Então, depois disso eu dei uma avaliada nesse processo e vi que 

não era o melhor caminho que deveria seguir [...] por que isso? Porque em 

muitos momentos, em meio essa dedicação quase que exclusiva à 

universidade, eu deixei de acompanhar o desenvolvimento do meu filho, 

deixei de lado a convivência com meu companheiro(a) e me trouxe 
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também alguns problemas, [...] então, quando eu fiquei doente eu tive a 

nítida sensação de que eu estava sozinho(a) e quem estava perto de mim 

naquele momento era minha família [...] eu vi que as relação na universidade 

elas se estabelecem enquanto você é útil, quando você cai doente, não é mais 

útil na universidade, você perde o valor, e nem lembrada é [...] (informação 

verbal)100. 

 
Academia de ginástica não [...] de vez em quando eu caminho, gosto de ir ao 

teatro [...] cinema eu assisto em casa, depois de ficar uma semana inteira 

envolvido com isso (trabalho) um dos lazeres é que eu gosto de sair para jantar 

ou almoçar com minha filhas, ir à praia, visitar minha família que não mora 

aqui, mora no interior, visitar a minha mãe [...] atividades mais esporádicas 

como um aniversário de alguém conhecido. A frequência depende muito das 

demandas, por exemplo no sábado ou no domingo, ai eu posso transferir as 

demandas do sábado para o domingo, e vice-versa. Entrevistador: Qual foi a 

última vez que você teve alguma atividade de lazer? Professor(a): vou fazer 

agora na sexta, uma apresentação de balé de uma das minhas filhas, [...] a 

última vez que sair com elas foi[...], nossa, agora você me pegou [...] eu fui 

no máximo para o mercadinho (informação verbal)101.  

 

A declaração do (a) professor (a) D (informação verbal)102, quanto a praticar ginástica 

com o intuito de reunir condições físicas para se manter trabalhando, (em suas palavras “é um 

investimento necessário”) constitui-se como uma das formas de manifestação do que Antunes 

(2009, p.176) chama de sistema de metabolismo social do capital, no qual o trabalho alienado 

se apropria do tempo fora do trabalho como um tempo de consumo para o capital.  

Dessa forma, a imediaticidade e a superficialidade extensiva que adentram nas relações 

de trabalho fazem com que o professor seja impelido a utilizar os finais de semana, as 

madrugadas e as férias, para que cumpra com suas demandas e recomponha-se fisicamente para 

retornar ao trabalho. Muitas vezes, não há consciência das relações que vinculam essa condição 

à precarização e intensificação de seu trabalho: 

 

Entrevistador: Qual foi a última vez que você teve alguma atividade de lazer? 

Professor(a): vou fazer agora na sexta, uma apresentação de balé de uma das 

minhas filhas, [...] a última vez que sair com elas foi [...], nossa, agora você 

me pegou [...] eu fui no máximo para o mercadinho (informação verbal)103 

professor (a) B.  

 

                                                           
100 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
101 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
102 Idem, 2013, p.09.  
103 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação 
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Por conseguinte, os efeitos são devastadores no que refere à afetividade e à saúde dos 

professores (“[...] eu tive problemas de relacionamento familiar por conta da dedicação a 

universidade”, professor (a) D, informação verbal104). Além disso, essas implicações possuem 

íntima relação com os aspectos cognitivos (nesse caso, com a produção do conhecimento 

científico) como nos sinaliza a Teoria Histórico-Cultural.  

 

4.2.3. Carreira docente 

 

Sobre a satisfação pessoal dos professores com a carreira profissional, encontramos 

outra relevante contradição. Todos os professores entrevistados alegaram que estão realizados 

com a profissão que escolheram, contudo fizeram ressalvas negativas quanto ao ritmo e à 

sobrecarga de trabalho, o que tem tirado o prazer deste.  

Sobre este fenômeno, para Sguissardi e Silva Jr (2009, p.184), por um lado, há quase 

unanimidade na avaliação do processo de deterioração das condições de trabalho e da pressão 

exercida pelas demandas da pós-graduação em que as relações competitivas e a busca por 

alternativas não são veladas. Por outro lado, parece estranho ao observador externo que se 

mantenha certa fidelidade a uma carreira com sinais reveladores de profunda crise. Ascende 

sobre essa contradição a necessidade do compromisso político: 

 

Quando se fala na carreira temos um mundo para discutir [...] a primeira coisa 

é a formação e o reconhecimento e valorização sobre essa formação 
[...]ainda existe na sociedade um imaginário que reconhece muito a 

universidade como um espaço que tem um status, mas na prática, no cotidiano, 

os professores, muitos ainda continuam pensando que tem um grande status, 

por conta desse imaginário que está fora, e incorpora, mas isso não é algo que 

me toca, por exemplo, ser professor hoje é uma função extremamente 

prazerosa pra mim, porque trabalha com a formação humana, mas é 

muito difícil ser professor para quem de fato gosta de ser professor, tem 

que cumprir as funções de ser professor [...] então do ponto de vista da 

carreira a gente não tem as condições de trabalho, a gente não tem a 

valorização que é o um salário digno e justo para o tempo que deveria ser 

dedicado ao trabalho e eu também não concordo com a política 

compensatória que os governos vem criando com a política de bolsas para os 

professores produzirem [...] eu acho que o professores deveriam ter o salário 

e produzir com as devidas condições de trabalho[...] então a carreira docente 

da rede federal de educação superior ela tem sido negligenciada [...] o 

nosso piso salarial ele é baixo e isso interfere diretamente na autoestima das 

pessoas, no modo de ver a educação, no modo de se relacionar com os 

estudantes, então do ponto de vista da carreira agente tem muitas perdas [...] 

                                                           
104 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
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do ponto de vista da necessidade de ter vínculo com a pós, você tem os 

ajustes para chegar a adjunto, professor associado, e toda a progressão, 

então hoje a uma exigência, praticamente, não tem quem não entre na 

universidade que não tenha logo que trabalhar para entrar numa pós [...] 

então isso arrebenta conosco, porque quando eu entrei na universidade, eu 

tinha uma sala para o atendimento aos alunos com mais duas colegas, hoje a 

sala tem 6 birôs, 6 armários, então eu tenho que me retirar, eu não posso 

receber meus alunos, hoje não tem atendimento individual de estudantes, 

então isso acaba atropelando toda a sua vida acadêmica e 

consequentemente a carreira, por uma lógica de produção, de trabalho 

que violenta o ser humano e o próprio trabalho, e os currículos ficam do 

jeito que eles estão. Entrevistador: Você colocou alguns aspectos negativos, 

você poderia colocar alguns aspectos positivos que ainda te fazem permanecer 

na carreira? Professor(a): eu adoro ser professora [...] gosto muito de ser 

professora pra mim é uma das funções mais belas que existe na vida do 

ser humano [...](visivelmente emocionado(a) tanto é que meus filhos agora 

querem ser professores (informação verbal)105. 

 

O relato do (a) professor(a) E traz claramente a relação de ruptura entre o sentido e o 

significado do trabalho docente. A inserção de formas alienadas e alienantes no espaço 

universitário trouxe nova significação para o trabalho educativo. Este, por sua vez, também 

reflete no sentido atribuído pelos professores à sua prática. Há, então, um conflito. 

Conforme relatou o (a) professor (a) E (informação verbal)106, do ponto de vista do 

significado histórico do trabalho docente, há um reconhecimento na carreira e uma forte relação 

afetiva (“[...] ser professor hoje é uma função extremamente prazerosa pra mim, porque 

trabalha com a formação humana [...]”), porém o atual sentido de sua atividade, marcado pelo 

imediatismo, entra em conflito com este significado ([...]isso acaba atropelando toda a sua 

vida acadêmica e consequentemente a carreira, por uma lógica de produção, de trabalho que 

violenta o ser humano e o próprio trabalho [...]). Cabe ressaltar que o fato de ser consciente de 

sua alienação não exclui o fato de se constituir uma atividade alienada. “Um reflexo verdadeiro 

da auto-alienação, por mais verdadeiro que seja não é a autoconsciência de um ser não alienado, 

mas a autoconsciência verdadeira de um ser em estado de alienação” (MÉSZÁROS, 2006, 

p.166-167).  

Quanto à qualificação docente, houve divergências. Dois professores afirmaram que 

possuem o pós-doutorado, um pretende fazer em breve e os outros dois não têm interesse. 

Apesar de ser utilizado como uma alternativa para o aprofundamento teórico (e, 

consequentemente, potencializar a produção científica), impossibilitado muitas vezes pelas 

                                                           
105 Entrevista concedida por E, Professor(a), Entrevista V. [nov.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (54 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
106 Idem, 2013, p.10 – 11. 
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demandas de trabalho, um aspecto negativo levantado foi o afastamento da família, sem resultar 

em ganhos concretos (salariais): 

 
[...] faz parte de minha perspectiva fazer um pós-doc. a curto prazo, mais 

rápido do que eu puder fazer[...] até porque tem um tempo para se fazer, e eu 

já sinto a necessidade. Eu acho que é importante, você dedicar um tempo 

a pesquisa, aprender outras coisas, ler novos livros, aprender outros 

temas, discutir outras questões, repensar sua escrita, sua prática, sua 

carreira, eu acho que é um momento de avaliação, de análise e de muita 

construção (informação verbal)107. 

 

A partir do que penso, acho que o melhor período de qualificação é no 

doutorado mesmo [...] depois quando você entra na lógica, você acaba não 

mais estudando, porque sempre tem algo prático pra fazer [...] e a leitura, 

o estudo ele precisa de uma outro dinâmica, precisa de paciência, de 

disciplina, de tempo, de concentração, de foco exatamente no que o texto está 

dizendo. Entrevistador: você em algum momento depois do doutorado pensou 

em fazer o pós – doc.? Professor(a): Eu não tenho interesse de fazer o pós-

doc., por conta de que ele precisa de um afastamento que eu não quero, 

principalmente me afastar da família. Além do que o pós-doc. não tem 

acréscimo financeiro nenhum, então não quero pagar esse preço 
(informação verbal)108. 

 

 

Conforme já evidenciamos, no cenário de individualismo imediato e superficialidade 

presente na pós-graduação, os prejuízos para a práxis pedagógica são evidentes (“[...] quando 

você entra na lógica, você acaba não mais estudando, porque sempre tem algo prático pra 

fazer [...]”, professor (a) D, informação verbal109). Esses aspectos também se inserem na 

concepção de qualificação de estudantes e professores, que veem o retorno financeiro como 

importante mediador (“Além do que o pós-doc. não tem acréscimo financeiro nenhum, então 

não quero pagar esse preço”, professor (a) D). Para o ANDES-SN (2013 f):  

 

Não se pode aceitar que a carreira docente se entendida como recurso de 

acréscimo salarial, mas como estímulo ao crescimento e desenvolvimento do 

docente. Também não se pode pensar que a carreira tem apenas a função de 

manter a estrutura institucional. Ela deve ser compreendida como instrumento 

de realização profissional e mecanismo de garantia da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, condição necessária à qualificação para a 

universidade em suas relações sociais.    

 

 

                                                           
107 Entrevista concedida por B, Professor(a), Entrevista II. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (83 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
108 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
109 Idem, 2013, p.10 
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Vale destacar também a ação de resistência dos professores-pesquisadores via 

organização sindical. Nessa perspectiva, no ano de 2012, tivemos uma importante mobilização 

universitária que resultou em quase 100 dias de greve e unificou as pautas de docentes, 

servidores e estudantes de quase a totalidade das universidades federais do Brasil. Não obstante, 

observamos que, no que se refere às ações docentes, apesar da paralisação das atividades da 

graduação, alguns programas de pós-graduação não paralisaram, inclusive o PPGED-UFS, sob 

alegação do cumprimento de prazos.  

No que concerne à resistência dos professores (individual ou coletiva), todos 

reconheceram que não há qualquer tipo de organização para se contrapor às ingerências da 

CAPES. Além disso, percebemos a descrença com a organização sindical. Nesse sentido, 

constatamos que poucos educadores participam organicamente das lutas encampadas pelo 

sindicato. Vemos, nesse contexto, não só a dificuldade da participação dos professores-

pesquisadores por conta de suas demandas, mas também reflexos da crise do movimento 

sindical110:  

 

Acho que os professores estão se acomodando a lógica [...] poucos reagem 

contrários, não trabalham na pós, ou saem da pós, são raros os que tem saído 

[...] alguns se manifestam nacionalmente mas não há uma resistência, a 

não ser pelo sindicato, nacionalmente a gente tem discutido isso, tem um 

enfrentamento no sindicato, mas no cotidiano da UFS, por exemplo, não 

há enfrentamento nenhum com isso [...] os professores não se organizam 

e ai o prejuízo recai sobre a graduação na maioria das vezes, e também a 

própria pós-graduação, porque o professor passa a ter menos tempo para 

fazer as atividades que a pós exige, e ai vai tocando [...] acho que a maioria 

está tocando com a barriga a pós-graduação, e o trabalho na educação, 

como um professor universitário [...] não tem sido fácil pra ninguém, eu acho 

que a gente está numa conjuntura complicada, e muita gente nova já percebeu 

que se não fizer isso “se arrebenta” na carreira, então mergulha de cabeça 

[...] não concorda, não gosta, mas faz porque se não “se arrebenta” na 

carreira [...] esse não concordar, alguns ficam até indignados, mas não passa 

da indignação de corredor, essa indignação não é capaz de potencializar uma 

ação concreta contra isso [...] porque quem está lá na CAPES definindo, são 

os colegas nossos, da pós-graduação [...] e as entidades nossas continuam 

                                                           
110 O processo de reestruturação do mundo do trabalho tem alterado o perfil da classe trabalhadora, cada vez mais 

heterogênea. Um dos aspectos centrais de ação tem se dado na precarização das relações de trabalho, por meio da 

terceirização de serviços, contratos temporários e por produção, além do avanço do trabalho informal, sob o 

discurso falacioso do “empreendedorismo”. Este fato, alinhado ao avanço do neoliberalismo, recentemente 

travestido de projeto democrático-popular, entre outros fatores, tem levado a uma crise do movimento sindical. A 

vitória do partido do trabalhadores (PT) nas eleições de 2002, veio acompanhado da cooptação de movimentos 

organizados de vários setores, dos estudantes, trabalhadores do campo e trabalhadores urbanos, como as centrais 

sindicais. Os ideais revolucionários foram saindo de cena, dando lugar a luta por dentro da institucionalidade, e no 

caso dos movimentos sindicais, com pautas corporativistas, sobretudo salariais. A ausência de atividades de 

formação política na maioria dos sindicatos, além de não promover a renovação dos quadros, acaba perpetuando 

uma minoria, seja ela resistente na luta, com sindicalismo combativo ou formado por “carreiristas” ou oportunistas, 

objetivando apenas manter-se o maior tempo possível no aparelho sindical.  
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reforçando isso [...] (informação verbal)111. 

 

[,,,] no momento em que participei das reuniões do colegiado do PPGED [...] 

então, minha avaliação é que não há nenhuma organização para 

reivindicar nada, tanto que deram as aulas, o período aconteceu 

normalmente [...] não há uma organização, não há uma luta, são poucos 

os professores que reclamam, pelo menos entre o professores que convivo 
[...] e também a própria convivência é muito efêmera, a não ser com o 

professor(a) X que nós temos algumas atividades conjuntas [...] no mais, eu 

não vejo qualquer mobilização para buscar melhorias não [...] nem na pós 

e nem no departamento [...] cada um faz o seu e vai embora. Esse é o 

sentimento que tenho hoje [...] se lhe disser que há uma reivindicação coletiva 

de um grupo [...] eu não vejo isso não. A mínima organização que existe é a 

sindical, e é uma minoria [...] e quando há um movimento de greve, e eu já 

fui de comando de greve várias vezes, e já me senti sozinha, porque não 

há uma luta coletiva [...] tanto que agora eu não vou mais pra comando 

[...] cansei[...] eu acho que não existe mais isso, de organização, realmente 

[...] é uma falha muito grande, e eu reconheço que a única forma de se alterar 

alguma coisa é com a organização dos trabalhadores da educação, e no nosso 

caso trabalhadores universitários, o grande problema é que eles nem se 

consideram trabalhadores, se consideram intelectuais [...] e ai a grande 

dificuldade em se organizar um movimento, um dia de luta, e quando eu estava 

no sindicato eu tive a nítida sensação disso, porque eles se consideram 

intelectuais [...] e ai é muito difícil chamar para a luta, para a organização, 

para lutar por algo, a não ser que seja uma coisa pontual, e ai vai para o 

reitor, como fizemos aqui no departamento, chama pra vir aqui e ele nunca 

apareceu [...] (informação verbal)112  

 

Tendo em vista esse depoimento (informação verbal)113, vamos destacar como se 

expressam (ou não) as relações de resistência à precarização e intensificação de trabalho 

docente. 

 Apesar de reconhecer as contradições em que está inserido (a) (“[...]minha avaliação 

é que não há nenhuma organização para reivindicar nada, tanto que deram as aulas, o período 

aconteceu normalmente [...]no mais, eu não vejo qualquer mobilização para buscar melhorias 

não [...]nem na pós e nem no departamento [...] cada um faz o seu e vai embora”) e a 

necessidade da organização dos trabalhadores para a superação dos problemas (“[...]e eu já fui 

de comando de greve várias vezes [...]”), no momento ele (a) não participa de maneira orgânica 

das mobilizações (“[...]e já me senti sozinho(a), porque não há uma luta coletiva [...] tanto que 

agora eu não vou mais pra comando [...] cansei[...] eu acho que não existe mais isso, de 

organização”). Na medida em que um docente nega se organizar com outros para fazer o 

                                                           
111 Entrevista concedida por E, Professor(a), Entrevista V. [nov.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (54 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação.  
112 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
113 Idem, 2013, p.11. 
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enfrentamento, ele também se nega reconhecer o valor dessa luta para a superação dos 

problemas em foco e, por consequência, nega-se a reconhecer o valor da luta para o gênero 

humano. 

Consoante declaramos, Mészáros (2006, p.20) explicita que o terceiro aspecto da 

alienação, expressão nas relações humanas da alienação do trabalhador com o produto de seu 

trabalho e com sua própria atividade, constitui-se pela alienação com relação ao seu ser 

genérico. O trabalho alienado faz: 

 

“[...] do ser genérico do homem, tanto da natureza quanto da faculdade 

genérica espiritual dele, um ser estranho a ele, um meio de sua existência 

individual. Estranha do homem o seu próprio corpo, assim comoa natureza 

fora dele, tal como a sua essência espiritual, a sua essência humana” (MARX, 

2010, p.85, grifo do autor) 

 

  

Em síntese, o individualismo imediato presente nas relações entre os professores os 

impede de se reconhecerem como seres genéricos e, consequentemente, não se reconhecem 

entre os outros docentes, pois atuam no âmbito de sua singularidade, superficialidade extensiva 

(“A mínima organização que existe é a sindical, e é uma minoria [...] e quando há um 

movimento de greve”, professor(a) D, informação verbal)114.  

Cabe ressaltar também que, conforme declaração do professor (a) E (informação 

verbal)115, quando a mobilização acontece, ela se dá muitas vezes mediada (de maneira 

imediata) pela pauta econômica (“[...]a gente está numa conjuntura complicada, e muita gente 

nova já percebeu que se não fizer isso ‘se arrebenta’ na carreira, então mergulha de cabeça 

[...] não concorda, não gosta, mas faz porque se não “se arrebenta” na carreira [...]), que não 

está diretamente vinculada a um projeto histórico de universidade que represente os anseios da 

classe trabalhadora. 

No contexto da “imobilização” dos professores nas ações de resistência, destacamos 

também o problema da consciência de classe.  Conforme aponta Mészáros (2008 b, p.56), tratar 

a consciência de classes como uma mera subjetividade ou como um subproduto da economia 

capitalista é uma caricatura de Marx116. A consciência, em suas variadas manifestações, tem em 

                                                           
114 Idem, Ibidem 
115 Entrevista concedida por D, Professor(a), Entrevista IV. [Dez.2013]. Entrevistador: João Paulo Dória de 

Santana, São Cristóvão. 1 arquivo. Mp3 (63 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 

desta dissertação. 
116 “Esse ponto de vista surge a partir de uma abordagem que substitui o complexo dialético de Marx por um 

modelo determinista mecânico e unilateral. Assim, no final, a consciência é grosseiramente subsumida à economia 

e seu papel se torna ilusório; ela não pode, ativamente, produzir mudanças, uma vez que seria, por si só, o mero 

produto (na verdade, o ‘subproduto’) do desenvolvimento capitalista” (MÉSZÁROS, 2008 b, p.56) 
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sua estrutura uma relativa autonomia que determina as estruturas econômicas da sociedade e, 

reciprocamente, é determinada por elas. 

Dessa forma, o desenvolvimento das forças produtivas implica também em uma maior 

importância da consciência nesse processo, porquanto esta pode estar a serviço da vida alienada 

ou buscar formas de superá-la. Foi a partir dessa lógica que Marx enfatizou a necessidade da 

ruptura das determinações econômicas, sem as quais o mesmo não conseguiria definir nem a 

característica crucial do proletariado como “autoextinção” nem, consequentemente, a 

consciência de classe “[...] como percepção da tarefa histórica de extinção de todas as limitações 

de classe – as limitações da sociedade de classes – no processo de extinção de si mesma 

enquanto classe” (MÉSZÁROS, 2008 b, p.59).  

No centro das múltiplas determinações reciprocas entre classe e consciência de classe, 

o fator político (no caso em questão, a greve) adquire destaque em virtude de sua possibilidade 

efetiva de modificação estrutural da totalidade dos processos sociais. Todavia, surge muitas 

vezes parcialmente, limitando-se a ganhos pontuais em curto prazo (a pauta salarial, por 

exemplo). É fundamental, pois, localizar o movimento parcial em seu contexto global:  

 

Assim, surge a idéia de que o sindicalismo simplesmente não pode se tornar 

uma forma de ação exclusivamente econômica, não importa a intensidade de 

predomínio desse lado de sua natureza, em um período histórico determinado 

[...] Na verdade, a lógica de raciocínio de Marx –considerando-se a maturação 

das forças produtivas sob impacto de greves117 etc. – significa necessariamente 

que quanto mais diretamente o sistema capitalista de produção estiver 

envolvido como um todo em uma dada confrontação, maior será a necessidade 

de fazer sobressair os fatores políticos em um quadro de conflitos e colisões 

verdadeiramente global, quando a impossibilidade de integrar as concessões 

compulsórias se torna particularmente acentuada. E, novamente, os fatores 

políticos não podem ser separados dos fatores socioeconômicos [...] 

(MÉSZÁROS, 2008 b, p. 60-61). 

 

O processo de formação da consciência de classe está inseparável do reconhecimento 

do interesse desta que, por sua vez, toma como base a posição social objetiva das diferentes 

camadas na organização estrutural da sociedade. Apesar do relativo dinamismo social que o 

capitalismo contemporâneo proporciona, setores mais conservadores insistem na tese de que a 

mobilidade social representa uma convergência de classes, negando a existência de conflitos 

                                                           
117 Significado das greves para Marx: não só pela contribuição para o desenvolvimento da consciência da classe 

trabalhadora, mas também pelo seu significado para o desenvolvimento das forças produtivas. “Na Inglaterra, as 

greves regularmente deram lugar a invenção e à aplicação de algumas máquinas novas. Ás máquinas eram, pode-

se dizê-lo, a arma que os capitalistas empregavam para abater o trabalho especial em revolta. [...] Ainda que as 

coalizões e a greves tivessem como efeito voltar contra elas os esforços dos gênios mecânico, sempre exerceram 

uma imensa influência sobre o desenvolvimento da indústria” (MARX, 2009, p.184). Além desses aspectos, o 

desenvolvimento dos potenciais produtivos trazem também um aumento nas contradições próprias do capitalismo.     
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entre as mesmas. Segundo Mészáros (2008 b, p.66), nas ciências sociais com o caráter 

axiologicamente “neutro” e “rigorosamente objetivo e imparcial”, termos como burguesia e 

proletariado caíram em desuso, sendo substituídos por “grupos de renda mais alta e mais baixa”. 

 Da mesma forma, considerou-se falar em capitalismo obsoleto e ideologicamente 

tendencioso, de modo que tal vocábulo foi substituído por “sociedade industrial moderna”, 

“sociedade pós-capitalista”, entre outras. Além desses aspectos, as teorias em foco obscurecem 

uma das contradições antagônicas centrais do capitalismo, a subordinação do trabalho ao 

capital, de sorte que traz consigo rebatimentos políticos. 

Na conjuntura da universidade brasileira, consoante relato do (a) professor (a) E, a pauta 

salarial tem sido o principal mote sindical, além das condições de trabalho. A ação de classe 

parcial ou, conforme Mészáros (2008 b, p.70-71), a atividade de grupo em si mesma, não é 

garantia de uma consciência de classe adequada, pois pode apenas fortalecer uma consciência 

coletiva, caso tal ação seja desprovida de objetivos estrategicamente significativos:  

 

O desenvolvimento da consciência de classe é um processo dialético: é uma 

‘inevitabilidade histórica’ precisamente na medida em que a tarefa é realizada 

através da mediação necessária de uma atuação autoconsciente. Isso requer, 

inevitavelmente, algum tipo de organização – seja a constituição de partidos, 

ou de outras formas de mediação coletiva – estruturada segundo condições 

sócio-históricas específicas que predominam em uma época particular, com o 

objetivo estratégico global de intervenções dinâmicas no curso do 

desenvolvimento social (MÉSZÁROS, 2008 b, p.72, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, é fundamental que a luta sindical, além de afirmar a condição de classe 

(ou ação de grupo), aponte para além de si mesma, para a formação de uma consciência 

revolucionária (consciência para si). “Conceber-se não apenas como um grupo particular com 

interesses próprios dentro da ordem capitalista, mas também se colocar diante da tarefa histórica 

da superação dessa ordem” (IASI, 2011, p. 32).  

Essa incumbência ultrapassa os limites do próprio sindicato e das greves, exige a 

participação em espaços amplos, que unifiquem os trabalhadores das mais variadas características, 

são estes os movimentos sociais, e centralmente, a organização em partidos políticos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Distante de esgotar este debate, apontaremos nossas considerações finais para este 

trabalho. O presente relatório teve como objetivo identificar os nexos e determinações entre a 

autoalienação do trabalho e o trabalho do professor - pesquisador nas IFES do Brasil e, 

especificamente, no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe. 

Para além dos objetivos descritos para essa pesquisa, nosso principal propósito foi 

mostrar a realidade da nova universidade pública brasileira, forjada pelos últimos governos à 

custa da precarização e intensificação do trabalho docente. O que é mais preocupante, com a 

conivência da maior parte destes professores, que segundo Sguissardi e Silva Jr (2009, p.254), 

diante da precarização das relações de trabalho, enriquece seu currículo Lattes para alimentar o 

sistema, cumpre seus deveres de ofício, mas também se fatiga, adoece e “morre” pouco a pouco 

a cada minuto de sua prática universitária. 

Para tanto, buscamos em nossa pesquisa analisar de maneira radical o problema. Em 

nosso primeiro capítulo, buscamos compreender as dimensões ontológicas e históricas do 

trabalho, seus nexos com a educação e sua expressão política na figura do Estado, tendo em 

vista as políticas públicas.  Segundo Mészáros (2006, p.159), o homem, como um ser produtivo, 

transforma-se e altera a natureza à sua volta, mas de maneira específica, esta o caracteriza 

enquanto tal, erguendo uma natureza cultural, forjada historicamente pelo conjunto dos homens. 

Na medida em que os homens estabelecem suas próprias condições de vida sobre a base 

natural, na forma das instituições socioeconômicas e seus produtos, ele se desdobra prática e 

intelectualmente, de modo que constitui os alicerces para contemplar-se em um mundo que ele 

mesmo criou. A submissão do trabalho ao capital faz com que a satisfação das necessidades 

humanas ocorra de maneira alienada e alienante, por meio da sujeição a apetites naturais 

embrutecidos ou pelo culto do “eu” individualizado.  

Nesse contexto, a educação formal torna-se um campo estratégico, não só pela 

constituição de força de trabalho, mas também pelo aspecto ideológico, pela internalização por 

parte dos trabalhadores, na medida em que adotam as metas da expansão do capital como suas. 

Consoante Mészáros (2011, p.188), as mediações de segunda ordem do sistema do capital 

constituem um sistema que subordina todas as formas de reprodução social (como relações de 

gênero, família, produção material e artística) à exigência absoluta de sua própria expansão. 

Quando tais mediações se consolidam num sistema coerente, as reais necessidades humanas 

são colocadas de lado, abrindo espaço para uma necessidade geral (alienada) cada vez mais 
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fortalecida. 

 Tendo em vista o embasamento articulado de capital, trabalho e Estado, os instrumentos 

de influência ideológica que compõem o sistema sociometabólico do capital transcendem os 

espaços formais de educação, de modo que os trabalhadores devem aceitar os princípios 

reprodutivos dominantes no seu dia-a-dia, conforme sua função social. Todavia, defendemos 

que a educação resguarda um papel também revolucionário, pois reflete as contradições da 

sociedade de classes.  

Em nosso segundo capítulo buscamos desvelar como o projeto histórico de 

desenvolvimento e de educação da classe burguesa se insere no plano de ensino superior no 

Brasil. As bases dessa proposta de universidade foram concebidas ainda nas décadas de 50 e 60 

do século XX e ganharam força no período referente à ditadura militar, por meio dos acordos 

MEC-USAID, de forma que alinharam as políticas educacionais do país à tecnocracia norte-

americana. Passado esse período, o processo de reforma universitária retorna com mais 

veemência no governo liberal de Fernando Henrique Cardoso e, mais recentemente, nos 

governos “populares” de Lula e Dilma. Nestes, constatamos que, por trás do debate da 

popularização do ensino superior, havia uma continuidade quanto às políticas de privatização 

(formuladas no governo FHC) e sucateamento das universidades federais.  

Conforme os dados do censo da educação superior 2011, 72,2% das matrículas em 

cursos de graduação presencial concernem ao setor privado. De 2002 a 2011, houve um 

crescimento de 71% no número de inscrições do setor privado contra 51,7% do público. Vale 

mencionar que, de 2002 a 2011, existiu um acrescentamento geral de 2.338% no número de 

registros em cursos de graduação a distância. Contudo, no setor privado, houve um crescimento 

de 12.650%, sendo responsável por 82% das ofertas de vagas. Nesse contexto, convém lembrar 

que as políticas do governo federal de aproveitamento de vagas ociosas das faculdades privadas 

em troca de isenção fiscal seguem com expressividade, sobretudo, por meio do FIES e do 

PROUNI.  

Ao final do período referente ao REUNI, os números ocultam as reais condições das 

universidades. Apesar de os dados do Censo do Ensino Superior 2011 não revelarem esse fato 

(a razão aluno/professor –RAP - correspondeu globalmente a 18,31), a RAP de boa parte das 

universidades, sobretudo no nordeste, já ultrapassa de maneira significativa essa proposta de 

18, contudo sem as devidas condições objetivas. Isso pode ser visto na taxa de conclusão dos 

cursos de graduação (TCG) que atingiu em 2007 o valor de 53,6% e em 2011 o valor de 59,7%, 

um crescimento de aproximadamente 6%, muito distante dos 90% previstos no REUNI.  

No que concerne ao financiamento, observamos que o orçamento destinado ao ensino 
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superior vem sofrendo cortes desde 2012, quando houve uma redução de 55,8%, de 

R$23.230.102.871 em 2011 para R$10.249.053.189 em 2012. Os impactos dos cortes 

orçamentários para a educação superior tem se revertido sobretudo aos gastos com pessoal, com 

as políticas de arrocho salarial, privatização de serviços como limpeza, alimentação e 

segurança, além da redução na contratação de técnicos-administrativos. 

A pós-graduação, por sua vez, vem dando uma importante contribuição na constituição 

da função social da universidade pública brasileira. O amplo processo de privatização e de 

mercantilização do ensino superior aproximou ainda mais o público e o mercantil, de forma que 

trouxe a lógica empresarial para as instituições. Nessa perspectiva, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) teve um papel fundamental na 

transformação da prática universitária de docentes e discentes para construção de uma nova 

universidade, reestruturada e produtivista.  

Diferentemente do perfil nacional da graduação, com ampla maioria da oferta de vagas 

no setor privado, segundo dados divulgados pela Capes/MEC, para um total de 203.717 

matrículas nos cursos, 84,5% (172.026) são de natureza pública (115.001 Federais, 56.094 

Estaduais, 931 Municipais) e 15,5% são privadas. Os grandes centros econômicos também 

detêm a maioria das inscrições. Sabemos que 109.794 (53,9%) matrículas se situam na região 

Sudeste contra 39.091 (19,2%) no Sul, 34.271 (16,8%) no Nordeste, 13.516 (6,6%) no Centro-

Oeste e 7.075 (3,5%) no Norte.  

Esses dados demonstram o quadro da pós-graduação brasileira e da diferenciação 

institucional, conforme metas formuladas ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, com 

o então ministro Bresser Pereira, no qual apontava como principal meta de corte de custos a 

desconstrução das universidades calcadas no tripé ensino, pesquisa e extensão, sendo exclusivo 

de alguns poucos centros de excelência, enquanto as demais universidades deveriam dedicar-

se prioritariamente ou exclusivamente ao ensino. Outro aspecto que corrobora essa tese é que, 

consoante última avaliação da CAPES (2010-2013), uma minoria dos programas de pós-

graduação recebeu uma avaliação excelente (12,2%) enquanto a maioria (78%) luta para atingir 

as notas mínimas de corte (3 e 4). Dos 140 centros de excelência avaliados com nota 7, mais de 

90% se concentram no eixo Sul-Sudeste.  

Diante da ampliação das políticas voltadas para o desenvolvimento e inovação 

tecnológica, cada vez mais a universidade pública tona-se mercantil. Essa lógica se insere no 

cotidiano dos professores por meio dos requisitos avaliativos da Capes segundo os quais, o 

professor-pesquisador inserido na pós-graduação precisa cumprir uma série de exigências que 

irão refletir no exame trienal do respectivo programa. O seu bom rendimento acarretará numa 
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melhor qualificação dos programas. Tal aspecto influencia diretamente as relações cotidianas 

de trabalho dos professores-pesquisadores.  

Por fim, chegamos ao quarto capítulo, no qual buscamos analisar exatamente de que 

maneira as políticas fomentadas para a universidade federais se inserem no cotidiano dos 

professores-pesquisadores, especificamente no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação da UFS. Inicialmente, fizemos um balanço dos dados de relatórios de gestão da 

universidade entre os anos de 2004 a 2012. Constatamos que, para um aumento de 209% no 

número de matrículas totais (graduação presencial, a distância e pós-graduação), tivemos um 

acrescentamento de 76% no quadro docente em exercício. Isso resultou em uma RAP de 25,31, 

acima da média global (18,31) e da média federal (12,59).  

Outros aspectos contemplados foram a redução de 31,6% no número de técnico- 

administrativos por funções docente em exercício e a limitação no financiamento da união para 

a UFS. Esses fatos por si só já revelam o quadro de precarização do trabalho docente nos últimos 

anos. Em seguida, ao analisar os relatos dos professores entrevistados, comprovamos nossa 

hipótese de que a precarização e a intensificação são expressões da alienação do trabalho 

docente e se expressam nas relações dos educadores com as políticas e imposições, no mote em 

questão, as políticas referentes à reforma universitária, em especial o REUNI e as ingerências 

da CAPES.  

As longas jornadas de trabalho que ultrapassam os tempos e espaços institucionais, a 

precarização das condições de trabalho, a ausência de materiais e espaços que, na maioria das 

vezes, são conquistados por financiamento externo, na disputa de editais, além dos conflitos 

internos, mediados por relações de poder ou “status”, são características da especificidade da 

alienação do trabalho docente.  

Cabe destacar também como características a produção do conhecimento visando o 

cumprimento de metas avaliativas e a naturalização das más condições de trabalho na pós-

graduação. Na medida em que a produção científica é tratada sob a lógica da produção de 

mercadorias, o seu valor-de-troca se impõe sobre o seu valor-de-uso (neste caso, a produção do 

conhecimento alinhado às necessidades concretas da sociedade), as características próprias do 

trabalho do professor-pesquisador se reduzem a uma unidade de medida, quantidade de trabalho 

simples, materializada em seu objeto final, nesse caso, quantidade de trabalhos científicos 

publicados, apresentações de trabalho, relatórios finalizados, entre outras atividades. 

 Se para a CAPES, a relação de produtividade é balizada no quantitativo de trabalho 

simples (a complexidade é medida pelo nível de impacto do Qualis, alinhado, sobretudo, ao 

setor econômico) esvazia-se de sentido, em termos de trabalho útil, a produção do 
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conhecimento. 

 Apesar desse quadro de ruptura entre os sentidos e significados do trabalho docente e 

do reconhecimento de seus atores, os mesmos se mantêm fiéis ao sistema, que já dá sinais de 

crise. A não paralisação das ações da pós-graduação no período de greve em 2012 é um reflexo 

disso. Essa fidelidade tem custado caro, sobretudo, para a organização da classe docente e, 

individualmente, à custa da saúde e das relações sociais dos professores.  

A partir de nossa discussão e do presente quadro em que se encontra a universidade 

pública brasileira, apontamos como necessidades: 1º) A luta por uma formação humana 

omnilateral, o que requer uma relação mais íntima entre ensino, pesquisa e extensão; 2º) Defesa 

de um maior financiamento das Universidades Públicas e um gerenciamento coletivo que 

atenda  concretamente as demandas objetivas e subjetivas oriundas do processo do trabalho 

pedagógico; 3º) Defesa e valorização da organização sindical com ferramenta indispensável na 

luta de classes; 4º) Um projeto de universidade pública alinhada às demandas da classe 

trabalhadora, em especial, aquela relativa à elevação da formação científica dos alunos, que 

implica no desenvolvimento da capacidade teórica e da atitude científica que, com efeito, passa 

pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores; 5º) Um projeto histórico de 

sociedade que aponte para o pleno desenvolvimento das capacidades humanas dos 

trabalhadores em que a ciência seja realmente revolucionária. 
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DOCUMENTO

/DATA 

AUTORES CONTEÚDO CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 

FREQUÊNCIA /LOCALIZAÇÃO 

27 /11 /13 

18:13  

Professora A Discussão 

sobre o 

trabalho 

docente, 

condições de 

trabalho e 

carreira 

docente na 

UFS 

Trabalho Docente NESSE ESPAÇO A CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE NA UFS 

 

1.Sobre a relação professor-pesquisador (atividades) “[...] na 

graduação esse semestre eu tenho 5 disciplinas, sendo duas de sala de 

aula e outras de orientação [...] orientação de monografia, orientação 

de pesquisa, é um horário de orientação, com um ou dois alunos, mas 

há uma flexibilidade maior de horários [...]” (p.01) 

 

1.1.Sobre Projetos (Pesquisa e extensão): “No momento venho 

desenvolvendo atividades de PIBIX, que é de extensão, com alunos da 

agronomia [...] no momento tenho encontrado dificuldades para dar 

conta da pesquisa [...] Entrevistador: Sobre os projetos de pesquisa 

que você afirmou que não tem conseguido dar continuidade, por que 

isso tem acontecido?Professor(a): Acho que falta tempo, quando você 

chega em casa você não tem condições de pensar em outra coisa senão 

dormir, apesar de só ter o curso de aperfeiçoamento, mas ele está 

dando um trabalho muito grande, porque é um trabalho de educação a 

distância, as orientações também tem roubado muito tempo, não seria 

bem roubado, mas tem exigido bastante atenção, e ai então fico sem 

tempo, quando vejo a semana já passou e eu não consigo trabalhar, 

porque tem também o projeto da sala verde, tem os livros também [...] 

eu estou saindo de um evento, porque, são coisas que não conta na 

carga horária mas que você faz, então eu estou organizando um livro 

em cima do evento [...] ai tem outro livro do pós-doutorado que eu 

também estou organizando, tem duas revistas [...]” (p.01 - 02).  
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1.2. Orientandos: “[...]com relação a quantidade de orientandos, no 

mestrado estou com 3 que estão finalizando, no doutorado tenho 2, na 

graduação tenho 2 meninas da biologia, 1 menino da pedagogia [...]” 

(p.01) 

 

1.3. Cargo administrativo: Sim  

 

2.Rotina de trabalho: “Então, como eu tenho as disciplinas, eu preciso 

preparar as aulas e corrigir provas [...] mas eu não faço só isso, 

professor universitário ele participa de várias outras coisas, por 

exemplo, eu coordeno um projeto de educação ambiental que o projeto 

sala verde e junto com ele tem um curso de aperfeiçoamento e eu 

também coordeno,  eu tenho também um projeto de pesquisa que está 

ficando um pouco de lado, eu praticamente não peguei, não tenho feito 

pesquisa [...] mas de rotina mesmo, eu tenho que resolver os problemas 

do curso de aperfeiçoamento, preparar as aulas, ministrar as aulas, 

participar das reuniões, porque toda semana tem, ou num canto ou em 

outro, ou de grupo de pesquisa, ou do departamento, então sempre tem 

as reuniões, acho que só [...] e as leituras é claro, eu costumo ler de 

madrugada [...] há, tem as bancas, eu participo de muitas bancas, 

inclusive de outros programas” (p. 01). 

 

2.1Horas de trabalho: “Não é uma boa semana para você me perguntar 

isso, porque na semana passada eu estava na seleção do doutorado 

então eu tive aula, eu cheguei aqui as 7 horas, porque tinha que 

preparar tudo para começar as entrevistas as 8 horas, e nos dias de 

quarta e quinta eu fui embora daqui as 22 horas, porque tenho aula 

noite, então passei praticamente o dia todinho, mas em geral eu 

trabalho 8 horas,[...] eu venho geralmente a tarde e fico até a noite 

quando tenho aula a noite, ou então eu venho de manhã e fico manhã 



170 

 

  

e tarde, mas é lógico que trabalho a noite também [...] com relação as 

finais de semana, eu costumo trabalhar também, mas também eu 

procuro me divertir, então eu tenho tempo para minha família, eu 

busco tempo para sair com meus amigos, e tenho tempo para trabalhar 

[...] eu durmo pouco, em média eu durmo 4 horas por dia, e geralmente 

de madrugada eu reservo para ler, e isso eu faço desde que eu era 

estudante, então eu não consigo ler com alguém passando dentro de 

casa, então eu estudo sempre de manhã, até 6 horas da manhã [...] até 

as 7, ai eu resolvo sair, [...] ler as dissertações, as monografia, os 

trabalhos, tudo isso eu faço de manhã que é o tempo que eu tenho [...]” 

(p.02).  

 

3.Organização do trabalho: “As minhas leituras e a minha organização 

de trabalho é todo feito de madrugada, aqui não tem condições, aqui é 

só para reunir o grupo e discutir, então eu faço os planos e vou discutir 

com o grupo na universidade, então a universidade é mais um espaço 

de discussão, de encontro com as pessoas [...] com relação ao 

planejamento, vamos supor, vai começar o semestre, eu dou uma 

paradinha, vejo que disciplina vou ministrar, o que pretendo fazer, e ai 

eu já elenco tudo, então eu vou fazer isso, isso e isso, e já coloco 

descrito mesmo para que eu não esqueça, agora com o SIGAA está 

beleza, porque a hora que penso eu já vou colocando lá, mas durante 

o semestre se me dar na cabeça, quero trazer alguém pra falar sobre 

um assunto, [...] na minha disciplina, então eu ligo pra alguém ou então 

eu estou precisando de alguém pra falar sobre tal assunto [...] então, 

durante o percurso eu modifico também, não perco o eixo mas vou 

modificando [...] tem um texto para ser discutido em tal dia que pensei 

logo no início, mas se nas minhas leituras eu encontrei um texto 

melhor, eu pego passo para os alunos, é muito dinâmico [...]ai, eu 

tenho 8 horas fixas em sala de aula, então entre as aulas eu marco as 
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orientações, hoje eu tenho uma e amanhã duas, mas no caso amanhã 

de manhã eu tenho uma banca, então eu já marco com certa 

antecedência com pelo menos 15 dias, e peço para que marque as 

bancas pela manhã pois é o horário que tenho livre, porque a tarde 

normalmente eu estou aqui, comprometida com os alunos e com os 

trabalhos [...] no caso de semana passada que estava na seleção do 

doutorado, ai as orientações que estavam pela tarde eu suspendi e 

coloque para outro dia que estivesse livre, mais ou menos isso”(p. 03 

– 04).    

 

4.Rendimento no trabalho: “A produção científica é o que está 

pegando para mim, porque para você escrever você precisa se 

concentrar, não brota de uma hora para outra [...] e pra mim é algo 

preocupante porque é dela que depende o PPGED, mas já estou me 

organizando para deixar algumas coisas para poder me dedicar a 

produção. Entrevistador: Sobre esse fato, como tem se dado essa 

relação da falta de tempo e da necessidade de produção para 

alimentar e manter o próprio programa, como você vê essa 

relação?Professor(a): Eu penso que, se eu estou em um programa, eu 

tento fazer aquele núcleo crescer [...] e se aquele núcleo sofre pressão 

da CAPES na produção, então se eu resolvi ficar eu tenho que me 

sujeitar a isso, então eu tenho que produzir, e o que é que estou 

fazendo, eu vou largar algumas coisas, então eu já anunciei, o curso de 

especialização eu não vou coordenar, o curso de aperfeiçoamento eu 

não vou coordenar, porque eu não tenho mais os meu 20 anos, quando 

eu fazia tudo e sobrava tempo, agora eu chego em casa acabada, então 

eu estou cansada, com 55 anos não tem quem chega lá toda inteira no 

final do dia, então eu já estou tirando algumas coisas, limpando o 

campo para produzir um pouco mais” (p.04). 
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5.Análise políticas para a pós-graduação: “Eu acho que na nossa área, 

na educação, é a grande injustiçada, porque eles estão avaliando o 

rendimento dos programas de maneira igual quando são coisas 

diferentes, então, existe um tipo de produção, existe um tipo de 

elaboração de conhecimento da educação, e da área de humanas que 

diferencia da área de exatas [...] e ai eles buscam mais a questão dos 

números, mas que na verdade, [...] não que as outras áreas não tenham 

qualidade, mas há diferenças, há especificidades em cada área, e isso 

não é avaliado [...] então a nossa área, apesar de já ter acontecido um 

certo avanço, ainda é a grande injustiçada na hora da avaliação, eu vejo 

também que algumas coisas que [...] essa imposição também leva a 

uma desqualificação da produção, então uma coisa que você poderia 

trabalhar [...] esmiuçar mais, se debruçar mais, sobre a pesquisa no 

caso, então o MEC diz que você tem que ter produção [...] então, a pior 

coisa que eu vejo é que nós estamos refém da CAPES e os professores 

que fazem a CAPES não pensaram nisso é sobre o ritmo da pós-

graduação [...] se você reprova um aluno porque ele não tem 

rendimento, a nota do núcleo cai, e ai você fica, e agora? O que é que 

eu faço? Você tem ter o aluno que entra e o aluno que sai, mesmo que 

o aluno que entrou não tenha, por várias razões, não dizendo que o 

aluno seja um incompetente, mas existem questões pessoais, do dia-a-

dia da pessoa, ela não consegui levar a pesquisa do jeito que deveria 

ser e essa pessoa se não sair, leva um prejuízo para o núcleo, havendo 

um prejuízo para o núcleo, baixando a nota, então o núcleo pode ser 

descredenciado o que pode prejudicar muito mais pessoas que queriam 

ter acesso [...] não sei se deu para entender, então nós somos reféns, 

eu tenho clareza disso, pois eles cobram coisas que nos levam a não 

ter um critério mais rígido nas avaliações [...]mas é como eu havia 

falado, nós estamos sem saída, ninguém quer trabalhar num lugar que 

não seja valorizado, então eu tenho que valorizar e tem essas normas, 
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se houver uma forma de denúncia ou de reclamação eu vou participar, 

mas enquanto a CAPES está dando as cartas não vai mudar muita 

coisa” (p.04 – 05). 

 

6.Relações interpessoais: “Eu acredito que é muito boa viu[...] muito 

pelo contrário, acredito que sou muito querida [...] mas lógico, com 

um ou outro a gente tem alguns desentendimentos, mas não é algo que 

prejudique o relacionamento com as pessoas [...] um ou outro aluno 

que fica chateado comigo mas no geral eu sou bem aceita [...] 

Entrevistador: Por exemplo, com relação as cobranças da pós-

graduação, por parte da direção, que agora você faz parte? 

Professor(a): Então, começa agora né [...] então, eu já senti um pouco, 

mas eu ainda não tenho elementos suficientes para dizer ‘eita, que esse 

negócio é chato’, ainda não tenho condições de avaliar. Mas eu já fui 

chefe de uma divisão na pró-reitora de graduação [...] e essa época 

mesmo a minha produção caiu bastante e as relações com as pessoas 

também ficaram bastante tumultuadas, e ai eu passei três anos, mas 

quando chegou no segundo ano eu disse ‘isso não serve para mim’, 

pois está me tirando do eixo, ai eu pedi pra sair, ai a diretora me 

recomendou a ficar até o final da gestão e depois que terminasse sairia 

numa boa, ai eu fiquei, mas realmente eu estava brigando com as 

pessoas, pois o serviço ficava emperrado” (p.05). 

 

 

   Condições de 

Trabalho 

1.Condições objetivas de trabalho oferecidas pela universidade: “Eu 

aprendi desde cedo que na universidade você não pode ficar parada, se 

você quer alguma coisa você tem que correr atrás, e ai eu corri atrás, 

por exemplo, eu quero um armário, eu tenho que está ligando todo dia 

para trazer o armário, mas eu faço isso [...] então, daquilo que eu quero, 

eu tenho as condições, como eu te falei, do transporte, eu quero um 



174 

 

  

transporte para levar os meninos para a serra de Itabaiana, pelas vias 

normais eu não consegui, eu tive que fazer novamente o pedido, eu 

tive que ir lá conversar com o rapaz, explicar porque eu queria o 

transporte para o sábado, e só então assim eu consegui [...] e isso com 

qualquer coisa, se meu computador quebrar, eu vou ‘encher o saco’ 

daquele pessoal mas eles vem concertar [...] agora mesmo, nós 

estamos sem telefone, então já está na minha agenda conseguir uma 

outra linha que não seja dentro dessa linha, que a placa está queimada 

[...] eu não fico quieta, na hora que eu quero eu vou [...] ai quando 

dizem que não tem dinheiro, ai eu tenho que buscar outras formas, um 

projeto, [...] eu sei que é errado, pois a universidade deveria dar todas 

as condições, mas todo mundo sabe que os projetos de pesquisa é que 

ajudam a diminuir as dificuldades dentro da universidade em termos 

de materiais” (p.06). 

 

2.Financiamentos de projetos: Eu tenho a extensão que possui bolsas 

para estudantes [...] e tive outro projeto financiado e o curso de 

aperfeiçoamento que é financiado pela CAPES [...] Com relação ao 

editais, eu acredito que sim, eu mesmo consigo aprovar os meus 

projetos.Entrevistador: Você não acha que seria mais interessante que 

todos tivessem condições de desenvolver suas pesquisas, sem ter que 

se submeter à uma disputa?Professor(a): Sim, com certeza [...] mas, 

volto a frisar é a lógica [...] se quer, tem que se submeter” (p.07). 

 

3.Desenvolvimento de atividade, além do trabalho: “busco pelo menos 

nos finais de semana um horário com amigos, para a família, ou até 

mesmo com os alunos que também se tornam amigos [...] também vou 

a Igreja [...] Entrevistador: Você já precisou sacrificar em algum 

momento esse tempo?Professor(a): Acho que sim [...] todo mundo em 

algum determinado momento, mas mesmo que não tivesse a academia, 
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você também sacrifica [...] por exemplo, eu ia sair esse final de semana 

com alguns amigos, mas ai minha família resolveu ir lá pra casa, ai 

tive que ficar com eles, e ai desmarquei” (p.07). 

 

   Carreira Docente 1.Satisfação com a carreira docente:“Sim, estou satisfeito(a) [...] eu 

iria fazer medicina, e ai de última hora eu fiz biologia [...] minha 

pontuação dava para fazer medicina, mas eu fiz biologia e gostei [...] 

depois eu ainda fiz enfermagem, mas depois eu deixei pra lá e 

permaneci no campo da biologia e ainda mais no campo da educação 

[...] tive oportunidade de ser bióloga mesmo, bacharel, mas me voltei 

para a educação e gostei [...] Entrevistador: você poderia colocar 

alguns aspectos negativos e positivos da carreira, dialogando com 

atual forma de organização da carreira docente na 

universidade?Professor(a): Negativos é tudo aquilo que eu falei [...] a 

questão da pressão que sofremos e o corre – corre, e positivos, eu gosto 

muito do contato com as pessoas, não com público porque eu sou 

tímida, tanto é que não aceito muito participar de mesa redonda, mas 

no contato individual eu acho ótimo, é o ponto mais positivo [...] ver 

um aluno crescer, ver o aluno que entre e o aluno que sai, e ver que 

participei dessa formação [...] pode ser até um pedantismo de minha 

parte, uma pretensão, mas eu me sinto bem quando vejo um aluno que 

passou e agora tem autonomia” (p.07).  

 

2.Qualificação docente: “Eu fiz um pós-doc. ano passado, voltei do 

doutorado em 2004 e em 2011 fui para Portugal fiz o pós-doc. [...] e 

minha formação continuada tem se dado em eventos, e que na verdade, 

eu promovo mais a formação do que participo delas, pois a demanda é 

muito grande, como eu trabalho com formação de professores, para ir 

para o interior, fazer os cursos aqui [...] então, ainda não tive muito 

tempo para investir em mim, mas estou tentando uma licença 
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capacitação para também investir em uma língua estrangeira. 

Entrevistador: Como foi o processo de liberação para o pós-

doc.?Professor(a): Na verdade tudo começa um ano antes [...] porque 

ai você já pede para se afastar, quando chega no semestre você já pede 

para não colocar na oferta do próximo ano, e ai tudo isso já está 

acontecendo, e ai já tem uma prova aqui, outra ali, vá até o reitor, vai 

para a CAPES, na CAPES você precisa entrar com 4 meses de 

antecedência pra sair o resultado [...] e ai foi mais ou menos isso. A 

aprovação no meu caso não foi da primeira vez, só foi na segunda que 

o projeto foi aprovado [...]” (p.08). 

 

3.Greve (contradições graduação x pós-graduação): “O que eu notei é 

que todo mundo quer dar aula na pós [...] então, você tem 8 horas na 

graduação e 4 horas na pós, mas nem sempre isso é possível, mas os 

professores mesmo tendo uma carga horária maior na graduação ainda 

pegam a disciplina na pós-graduação, e acho que não fazem por 

obrigação não [...] é uma experiência que eles querem e que eles 

gostam de fazer, eu mesmo só dou uma disciplina por ano na pós-

graduação, mas eu quero dar aula, por gostar do tipo de trabalho [...] e 

tem a questão do status também né [...] então, se você dar aula na pós-

graduação você tem outro status na universidade e dentro do sistema 

educacional, queira ou não isso influencia. Entrevistador: E na sua 

avaliação, como o sindicato nacionalmente e aqui na UFS vem 

fazendo o enfrentamento a esse problema, a separação da graduação 

frente a pós-graduação, por conta das demandas?Professor(a): A 

própria Capes ela tem exigido que a gente faça essa ponte [...] que 

agente não separe a graduação da pós-graduação, então ela pede isso 

pra nós, tanto é que temos que atuar em tudo que é canto [...] e nós 

estamos entendendo mesmo, que o que nos dá o emprego é a 

graduação, então nós não podemos largar mão da graduação, então, se 
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você tem 12 horas para dar aula, você tem que dar as 12 horas, e se 

você vai dar mais uma hora na pós é opção sua, você não está 

ganhando nada a mais para trabalhar lá, você está lá porque quer, não 

porque estão lhe obrigando, então é uma opção sua [...] Entrevistador: 

E o que te levou para pós-graduação?Professor(a): satisfação pessoal, 

o fato de fazer diferente e ocupar espaços diferentes na universidade, 

então se você fica só na graduação você não tem uma visibilidade [...] 

e você quer ter sucesso profissional, e o sucesso profissional tem muito 

a ver com a pós-graduação e a pós muito a ver com o sucesso 

profissional, então eu acho que passou por ai [...] tipo , eu vou para o 

mestrado, ai a pouco eu não me contento só com o mestrado, eu já 

quero o doutorado, e a satisfação pessoal passa pelo sucesso 

profissional [...] então eu fui para pós, e vou fazer com que o núcleo 

fique bem, porque ele ficando bem eu fico bem, eu tenho claro isso, 

assim como qualquer outro professor, a pós-graduação é uma opção, 

não é uma obrigação, agora, estando lá  ai você tem que fazer valer 

[...] Entrevistador: Mas dentro dessa lógica, não acaba sendo uma 

quase obrigação?Professor(a): Caso você queira ter sucesso 

profissional [...]Entrevistador: Mas quem não quer ter sucesso 

profissional? R: é [...] mas tive um professor que ele não foi para pós, 

já é falecido [...] ele dizia ‘eu sou professor, eu não quero ir para pós-

graduação’ [...] não fez nem doutorado [...] Entrevistador: Os mais 

antigos, geralmente os que não estão inseridos nessa lógica de 

formação, que não passaram em um mestrado e doutorado sob essa 

lógica de produção, acabaram que não deram tanta atenção a pós-

graduação.Professor(a): é [...] acho que é isso” (p.08-09).          
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DOCUMENTO

/DATA 

AUTORES CONTEÚDO CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 

FREQUÊNCIA /LOCALIZAÇÃO 

11 /12 /13 

14:23 

Professor(a) 

B 

Discussão 

sobre o 

trabalho 

docente, 

condições de 

trabalho e 

carreira 

docente na 

UFS 

Trabalho 

Docente 
NESSE ESPAÇO A CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE NA UFS 

 

1. Sobre a relação professor-pesquisador (atividades): “[...]então eu 

ministro tanto no primeiro quanto no segundo semestre, na 

graduação, [...], leciono disciplina escolhida pela chefia do 

departamento, pode ser [...] sempre no primeiro semestre eu fico 

com duas disciplinas, e a monografia, I e II, que todos os professores 

tem obrigação de fazer, então na verdade a gente acaba ficando com 

4 disciplinas [...] fora isso, tem disciplina na pós-graduação. 

Entrevistador: No caso é intercalando no semestre não é? 

Professor(a): Depende [...] por exemplo, eu ministrei disciplina no 

semestre antepassado, ministrei disciplina nesse semestre, que é 

uma optativa que ofereço, mas eu estava pensando em deixar o 

próximo semestre, para ter mais liberdade, mas acabei sendo 

convidada por uma colega para ministrar uma disciplina no 

doutorado, e como é uma disciplina ligada à pesquisa, eu acabei 

cedendo, [...] resultado, três semestres seguidos ofertando disciplina 

na pós-graduação [...]” (p.01). 

 

1.1. Sobre Projetos (Pesquisa e extensão): “sobre projetos, eu 

desenvolvi o PIIC, e outra pesquisa que desenvolvi, só está faltando 

a universidade publicar, que foi uma pesquisa sobre a história da 

Universidade Federal de Sergipe,[...] mas na verdade nós não temos 

um estudo sobre a história dessa universidade, que procurasse dar 

conta das chamadas escolas isoladas [...]e eu elaborei outro projeto 

em que eu já estou desenvolvendo, já tenho alunos trabalhando 

nisso, não na graduação, mas na pós-graduação, um projeto em que 

estou trabalhando os reitores da UFS, porque na realização da 

pesquisa sobre a história da UFS, uma das dificuldades que tive foi 
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de construir e obter informações sobre os nossos reitores no passado, 

[...] sobre projetos de extensão no momento não desenvolvo[...] é 

uma experiência que preciso ter aqui na UFS, eu ainda não realizei 

porque desde que ingressei na UFS, e antes quando estava nua 

instituição particular, eu trabalhei quase duas décadas, e ai eu fui me 

envolvendo com a pesquisa, logo que entrei aqui fui convidada a 

desenvolver essa pesquisa sobre a história da UFS, e fui me 

envolvendo com esse trabalho e com a dimensão dele, porque ele 

requeria pesquisas constantes, acompanhamento constante dos 

alunos, como acabei de lhe dizer, era um grupo de pedagogia, e o 

próprio grupo por estar trabalhado com história da educação 

precisava de minha presença, de meu acompanhamento, então é um 

projeto que faz parte de minhas perspectivas, trabalhar com a 

extensão, mas por enquanto eu não posso lhe dizer que tenho 

realizado um trabalho de extensão. Entrevistador: O que tem sido o 

maior impedimento da realização da extensão? Professor(a): o que 

tem impedido mesmo é meu envolvimento com a pesquisa, com a 

sala de aula, tanto a prática pedagógica quanto as pesquisas que eu 

venho realizando, então isso tem me tomado tempo, até porque, 

assim como outros professores, eu sou orientadora de graduação e 

de pós-graduação, então não tenho tido tempo[...]” (p.01-02).  

 

1.2.Orientandos: “Eu tenho duas orientandas na graduação que estão 

realizando duas monografias que serão defendidas no final desse 

semestre, [...] eu tenho duas orientandas de mestrado, e também terei 

mais um orientando de doutorado no próximo semestre, então vou 

ficar com 5 orientandos”. (p.03)  

 

1.3.Cargo administrativo: Não 

 

2. Rotina de trabalho: “Normalmente, pela manhã, se não estiver 

ministrando aulas aqui na pós, eu estou em casa preparando aulas, 
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escrevendo algum texto, fazendo leitura de textos de meus alunos 

das monografias ou dissertações, enfim, estou dedicada ao trabalho 

acadêmico, pela manhã e pela tarde, e as vezes, dependendo da 

necessidade eu entro pela noite, e as outras horas eu estou 

ministrando aulas, que é uma coisa que gosto demais de fazer” 

(p.03). 

 

2.1.Horas de trabalho: “Eu trabalho mais de 8 horas por dia, todos os 

dias, inclusive nos finas de semana, [...] essa rotina de trabalho 

começou quando eu ministrava aula pela manhã no município, pela 

tarde no Estado, e a noite numa universidade particular [...]hoje eu 

deixo o sábado para um descanso, a depender das demandas, porque 

pode ser que num sábado de manhã eu resolva fazer alguma 

orientação no sábado pela manhã, então eu estou trabalhando, não 

estou trabalhando aqui, mas eu recebi meu aluno em casa, e no 

domingo normalmente eu trabalho, então faz parte, eu não posso 

dizer que foi a UFS que me fez trabalhar nos finais de semana, eu já 

tinha essa rotina que permaneceu, tanto é que minha família 

reclama, minha filha reclama porque meu trabalho ocupa muito 

tempo. Entrevistador: E com relação as férias?Professor(a): Para 

mim virou novidade, Entrevistador: há quanto tempo você não tira 

férias?Professor(a): Eu não me lembro [...] se você me perguntasse, 

quando foi que você teve férias, que ficou um mês descansando, sem 

preparar uma aula, sem ter que ler um livro obrigatoriamente [...] eu 

não me lembro mais, se transformou nisso [...] pronto, vou lhe dizer 

quando tive uma vida mais regrada, no doutorado, porque fui fazer 

o doutorado em São Paulo, então, eu ainda estava na educação 

básica e na universidade particular, então pedi demissão da 

particular, e pedir licença do Estado e do Município e fui embora, 

fazer o doutorado, já tinha feito algo semelhante no mestrado, pedi 

demissão da particular, e quando terminei retornei, mesma coisa no 

doutorado, até ser aprovada  no concurso da UFS” (p. 03-04) 
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3. Organização do trabalho (planejamento): “Eu pesquiso em livros, na 

internet  [...] eu leio bastante, gosto de adquirir livros, estou lendo 

um texto e na bibliografia aparece um livro que me chama a atenção 

eu procuro adquirir [...] eu preparo as aulas, e mesmo que um 

determinado assunto eu já tenha domínio eu releio, não tem como, 

eu tenho certa insatisfação no que faço, eu sempre acho que posso 

fazer melhor, e as turmas são diferentes, e isso é um aspecto 

importante, as cobranças das turmas, as perguntas são diferentes, 

porque os alunos são diferentes , o que pese ele esteja no primeiro 

período de pedagogia ou no quinto, ou no primeiro semestre do 

mestrado, ou no ultimo do mestrado, são pessoas diferentes e 

questionamentos diferentes, e a sala de aula é algo  extremamente 

motivador e importante, eu considero [...]eu acho que é um processo 

de construção de conhecimento e de fortalecimento psicológico,  eu 

tenho a clareza da importância que é você chegar bem na sala de 

aula, chegar bem não só ter lido o texto que você vai trabalhar na 

sala de aula, é mais do que isso [...] é você está bem humorada, todos 

nós temos problemas, mas precisamos exercitar a atividade de 

deixar os problemas [...] agente não deixa os problemas atrás da 

porta, o problemas vão conosco, apenas fazer o exercício de que ele 

não me atrapalhe na hora que estou fazendo minha aula. Então, eu 

entendo que a prática pedagógica ela não é só conhecimento, e o 

aborrecimento que você teve na escola por uma questão burocrática, 

ou por uma questão que faltou algum material que você queria, ou 

um problema familiar, então você precisa se desprender desses fatos 

e que você precisa ir para sala de aula ministrar aula, porque o aluno 

não tem culpa disso [...] então, eu acho que o processo de ser 

professor ele tem muita profundidade e muita responsabilidade,  

porque nós estamos formando pessoas, nós estamos preparando 

pessoas, e penso que nós não temos dimensão do que fazemos” (p. 

04-05). 
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3.1.Demandas (graduação x pós-graduação): “Nós ficamos divididas, 

agente busca fazer uma divisão bem racional de nosso tempo, [...] 

eu  preparo a aula, muitas vezes já preparo com antecedência, e 

separo determinados dias da semana para pesquisar e escrever, e ai 

no meio da história entra os sábados e domingos, porque, só pra você 

ter uma ideia, e estou na segunda-feira aqui, na terça aqui, na quarta 

porque as vezes eu tenho reunião de conselho, e a tarde eu tenho 

orientações, na quinta no final eu tenho aula, e ai tenho durante o 

dia para escrever ou ler, e ai só me sobre a sexta, o sábado e o 

domingo, [...] mas ai eu tenho um texto para entregar que é urgente, 

eu vou ter que sacrificar as noites, as madrugadas [...] eu penso 

também que meus colegas  fazem isso, que eu não sou a única, 

imagino que sim, isso deve ser o ‘normal’”(p.05) 

 

4. Rendimento no trabalho: “Com minhas atividades de aula sim, estou 

satisfeita, mas me cobro muito ter mais tempo para produzir mais, 

escrever mais, produzir mais pesquisas, mais artigos, ultimamente, 

quando agente acabar esse período, eu pretendo escrever projetos, 

escrever artigos, aproveitar quando eu estou de férias, para dar conta 

disso. Eu me cobro porque não tem limite para a produção, qual o 

limite? Nenhum [...] quanto mais você produz, e sua produção é 

qualificada, ela é coerente com aquilo que você pesquisa, é um texto 

de qualidade, não tem limite para isso, [...] se um sujeito escreveu 

dois artigos está bom? Claro que não está bom, porque esses 

trabalhos são novos hoje mas amanhã estão defasados, então não 

tem limite [...] o limite é o esgotamento físico, é você dizer, não vou 

fazer porque não tenho tempo (p.05 – 06) 

 

5. Análise políticas para a pós-graduação: “Olhe [...] a realidade é que 

existe um sistema que nos cobra uma produtividade nossa [...] cobra 

produção em quantidade e em qualidade, se eu disser que não vou 
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fazer, eu vou me desqualificar na pós-graduação, e desqualifico 

também a pós-graduação [...] o que poderia ser feito, outros 

parâmetros, mas os outros parâmetros não foram feitos, e o que 

existem são esses e eu tenho que obedecê-los, e eu tenho procurado 

obedecê-los, é o que eu acabei de dizer, não existe limite, o limite é 

nosso esgotamento, o meu e de todos os colegas, de produzir a 

quantidade, se você produzir 10 artigos, que beleza, mas que tal você 

produzir mais uns três livros?  E ai, entra em discussão a qualidade 

das produções, é lógico que, se você tem mais tempo para maturar 

um texto, ele vai sair mais bem elaborado, nem sempre nós temos 

tempo de ficar 5 anos ou mais como um Rousseau passou para 

escrever um livro, imagine, quem passa dentro da universidade, [...] 

5, 6, 10 anos para produzir, é lógico que aqui não tem nenhum 

Rousseau. Entrevistador: Mas será que não é por conta disso, dos 

tempos cada vez mais curtos e as cobranças maiores, que não temos 

mais grandes teóricos? Professor(a) :E nós temos mais informações 

do que na época dele, e nós temos a cobrança, o que mais qualifica 

os cursos de pós-graduação, e você sabe, não é mistério, é a 

produção dos docentes e dos alunos, e foi isso que foi estabelecido 

pela CAPES e pelo CNPq, e nós temos duas saídas: ou produz ou 

você para e diz ‘não vou obedecer’, mas se não obedecer você corre 

o risco de ser desligado da pós-graduação, e desqualificar também 

seus colegas, porque você não está produzindo, você está brincando 

aqui dentro [...] eu não produzo, mas meu colega produz, eu me 

revoltei, mas meu colega vai continuar produzindo, e ele vai me 

questionar: “sim, e o que é que você quer?”, então tem uma 

engrenagem na qual nós estamos ligados, ou produz e continua ou 

não produz, não paramos para fazermos uma avaliação sobre os 

parâmetros que a capes estabeleceu, questionarmos, quais deveriam 

ser os critérios de avaliação dos cursos.  Entrevistador :O que 

representa para você está na pós-graduação?Professor(a): Acho 

que para todo mundo é projeção, significa você ter mais espaço de 
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fala, você ter mais espaço de ação, ser mais conhecido, produzir 

mais, preparar mais pessoas, ter uma raio de ação maior do que 

quem está somente na graduação, e a satisfação pessoal, eu penso 

que o fato de ser um professor de pós-graduação há uma atração, 

não sei se posso usar essa expressão, status, [...] veja dentro da 

população quantos doutores tem?,  quantos conseguem entrar na 

universidade? quantos conseguem terminar os cursos? Porque a 

questão não é só entrar, é também permanecer e conseguir terminar. 

Além disso, é você contribuir para formar pessoas, profissionais, eu 

estou formando na graduação futuros professores e professoras que 

vão estar na base da educação sergipana, na pós-graduação eu estou 

formando professores, tem uma relação com o país, esse país precisa 

de pessoas qualificadas [...]” (p.06 – 07) 

 

5.1.Políticas para a pós (atende especificidade educação): “Depende do 

que você produz, da qualidade do que você produz, ou você pode 

fazer um texto burocrático para “cumprir tabela”, produzir por 

produzir, tanto é que tem um monte de produções que não são 

significativas, que não atendem ao nossos interesses, que foi 

produzido por mera necessidade, para atender a ideia do 

‘produtivismo’ [...] eu acho que depende muito de quem produz, do 

tema que escolheu para escrever, de que forma produziu” (p.08). 

 

6. Relações interpessoais: “Eu procuro ter relações profissionais com 

meus colegas [...] eu não sei se posso dizer que a universidade é um 

lugar de construir amigos, eu sei que tenho uma relação tranquila 

[...] evidentemente existem os choques de interesses, as discussões, 

os debates, as disputas, é um campo, como diz Bourdieu, de disputa 

de conflito, quem produziu mais, quem orientou mais, quem 

escreveu mais, isso está aqui dentro, até fora, eu sei que eu vivo num 

campo de disputa, de conflito, de interesse, de vaidade, isso não me 

é desconhecido, e procuro lhe dar com isso de maneira que não entre 
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em conflito com meu colega, ele é meu colega de profissão e eu 

quero ter uma boa relação com ele, sabe por que? Porque ainda vou 

passar muitos anos aqui dentro, então é melhor que eu tenha uma 

boa relação com todos, é lógico que vai ter àquela hora que alguém 

vai me dizer alguma coisa e que eu não vou gostar e eu vou dizer 

algo que alguém possa não gostar, que isso existe é verdade, as 

relações em que todo mundo é ‘amiguinho’? é claro que não [...] é 

interessante, porque eu acho que construí mais amizades quando eu 

era professora do município e do estado, do que como professora 

universitária. Entrevistador: E você deve isso a quê?Professor(a): 

Eu acho que as disputas, [...]elas nos afastam, os interesses [...] 

(p.07).    

 

 

   Condições de 

Trabalho 

1.Condições objetivas de trabalho oferecidas pela universidade: 

“Existem possibilidades de projetos serem financiados, eu não tenho 

nenhum [...] o projeto sobre a história da UFS eu tinha bolsistas, e tinha 

material para trabalhar, esse projeto eu tinha financiamento. Eu penso 

que nós na educação, e da própria área de humanas, nós precisamos 

correr mais atrás de projetos, de financiamento, se você for entrevistar 

um professor da área de física, de química, de medicina, tem gente que 

tem projetos de milhões de reais, e nós ficamos muito felizes quando 

conseguimos financiamento de um projeto de 10 mil reais, de 20, de 30 

mil reais, então eu acho que a gente precisa ter essa dimensão, de que é 

necessário a gente elaborar projetos que possa fornecer bolsas para meu 

estudante, eu gosto da ideia de que meu estudante possa ser remunerado, 

ele trabalhando e sendo remunerado, a remuneração não é grande mas 

já dá pra ele pagar a xerox, acho que já é uma ajuda, e contribui, mas 

acho que a gente tem que pensar maior, e correr atrás de financiamento, 

conhecer mais esse âmbito, o que fazer para conhecer isso? eu acho que 

a gente conhece pouco os meios para conseguir, qual o caminho das 

pedras, eu acho que algo que nós precisamos aprender [...] e a gente 
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precisa de instrumentos para aulas, de data show, para não ficar para 

isso e para baixo, data show pessoal, eu comprei um pra mim, logo que 

ingressei, porque precisava e não tinha, eu comprei, agora passou a ter 

um para todos os professores. Então, eu acho que isso é necessário, são 

elementos necessário para facilitar nossa vida, um das coisas que foi 

feita e tem nos ajudado bastante, nós trabalhávamos em salas muito 

quentes, hoje já temos ar condicionados, que dá uma condição melhor 

de trabalho. Então, eu acho que as condições de trabalho são razoáveis, 

elas precisam melhorar, eu acho que precisa mais cobrança de nossa 

parte, dos estudantes, dos gestores, para atender nossa necessidade mais 

de perto” (p. 08 – 09). 

 

2. Financiamentos de projetos: “Eu acho que é a saída porque ele é 

democrático, mas, se bem que o jogo de cartas marcadas é algo bem 

complicado [...] acho que precisamos ter mais editais, abrir novas 

possibilidades para que os financiamentos eles não se concentrem 

somente nas áreas das exatas, mas que tenha também para as áreas das 

humanas, porque ampliaria mais as nossas possibilidades, mas eu não 

sou contra os editais não, acho que é uma forma mais democrática que 

nós temos de selecionar, vai vencer o projeto mais elaborado, pelo 

menos eu suponho que seja assim, até onde nos chega, eu penso que 

estar concorrendo em igualdade de condições com você, com outros” 

(p.09)   

 

3.Desenvolvimento de atividade, além do trabalho: “Academia de 

ginástica não [...] de vez em quando eu caminho, gosto de ir ao teatro 

[...] cinema eu assisto em casa, depois de ficar uma semana inteira 

envolvido com isso um dos lazeres eu gosto de sair para jantar ou 

almoçar com minha filhas, ir à praia, visitar minha família que não mora 

aqui, mora no interior, visitar a minha mãe [...] atividades mais 

esporádicas como um aniversário de alguém conhecido. A frequência 

depende muito das demandas, por exemplo no sábado ou no domingo, 
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ai eu posso transferir as demandas do sábado para o domingo, e vice-

versa. Entrevistador: Qual foi a última vez que você teve alguma 

atividade de lazer?Professor(a): vou fazer agora na sexta, uma 

apresentação de balé de uma das minhas filhas, [...] a última vez que sair 

com elas foi [...]nossa agora você me pegou [...] eu sair no máximo para 

mercadinho” (p. 09 – 10)   

   Carreira 

Docente 

1.Satisfação com a carreira docente: “Vou lhe responder isso de duas 

formas: primeiro, eu gosto de ser professora, gosto de ser pesquisadora, 

gosto de orientar, adoro ir para as bancas ler os trabalhos das outras 

pessoas, participar das qualificações, gosto demais [...] agora se você 

me perguntar se eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria [...] mas eu gosto 

muito do que eu faço, eu não saberia fazer outra coisa. Entrevistador: 

Em alguns momentos o trabalho chegou a lhe causar algum 

desprazer?Professor(a): já [...] tem dias que você vai pra casa chateada, 

que você se pergunta porque eu escolhi essa profissão, e olhar para atrás 

e ver quanto tempo que já estou fazendo isso, são coisas que acontecem, 

[...] não muitas vezes, mas acontecem, [...] e quando acontece eu fico 

muito triste porque eu acho que 90% de minha vida é ligado ao trabalho, 

então eu preciso estar bem, eu preciso estar fazendo coisas que eu gosto, 

eu preciso estar me relacionando bem com meu colega, com minha 

turma, com os orientando, porque eu faço isso a semana toda, então nós 

precisamos estar bem, porque minha vida está muito liga nisso, então é 

preciso que eu esteja minimamente satisfeita com que faço” (p.10)  

 

2.Qualificação docente: “Faz parte de minha perspectiva fazer um pós-

doc. à curto prazo, mais rápido do que eu puder fazer[...] até porque tem 

um tempo para se fazer, e eu já sinto a necessidade. Eu acho que é 

importante, você dedicar um tempo a pesquisa, aprender outras coisas, 

ler novos livros, aprender outros temas, discutir outras questões, 

repensar sua escrita, sua prática, sua carreira, eu acho que é um 

momento de avaliação, de análise e de muita construção” (p.10). 
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3.Greve (contradições graduação x pós-graduação): “Na medida em que 

a gente não participa da paralização a gente enfraquece o movimento, 

por outro lado, o paralisar significava comprometer, na minha visão, 

alguns aspectos, a CAPES não está interessada em saber porque foi que 

o aluno bolsista não defendeu dentro dos 24 meses, ele ia atingir os 

alunos bolsistas, ia comprometer a avaliação do programa, eu não fiquei 

satisfeita com o 4 que nós ganhamos, mas mantivemos o 4, mas queria 

que fosse 5 [...] é uma contradição que nós vivemos, eu tenho clareza 

que quando nós não paralisamos enfraquecemos, mas eu tenho certeza 

que se paralisarmos outras questões nos prejudicariam [...] eu fico 

pensando, eu passei a minha vida toda fazendo greve, tem dias que eu 

pergunto se não tínhamos outra forma de resolver sem fazer as greves, 

e não encontro resposta, [...] porque é o único instrumento que nós 

temos para reivindicar, para fazer a sociedade prestar a atenção, mas ele 

resolve algumas coisa e atrapalha outras [...]então eu fico pensando, e 

lembro de uma música de Milton Nascimento, ‘de muito usada a faca já 

não corta’, então é uma contradição que nós vivemos, e que deve ser 

discutida pela categoria, eu não tenho a resposta, temos nossos anseios 

de modificação, de qualificação, de melhoria das condições de trabalho, 

de melhoria de ganhos, e sei que na hora que deveria estar todos 

somados isso não acontece [...] porque ousamos parar na graduação mas 

não paramos na pós-graduação, a minha parte que cabe nesse lado eu 

assumo, porque realmente a gente se enfraquece, mais por outro lado eu 

acho a greve corrosiva, destruidora, ela desorganiza nossas vidas, dos 

professores, dos alunos [...]” (p. 10 - 11). 
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DOCUMENTO

/DATA 

AUTORES CONTEÚDO CATEGORIA

S 

DE ANÁLISE 

FREQUÊNCIA /LOCALIZAÇÃO 

28 /11 /13 

09:46 

Professor(a) 

C 

Discussão 

sobre o 

trabalho 

docente, 

condições de 

trabalho e 

carreira 

docente na 

UFS 

Trabalho 

Docente 
NESSE ESPAÇO A CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE NA UFS 

 

1. Sobre a relação professor-pesquisador (atividades): “[...] então, no 

momento eu não sei dizer a minha carga horária, mas é muito mais do 

que o normal, mas em termos de disciplinas, eu tenho 2 disciplinas, 

uma na graduação e uma na pós-graduação, eu fiz uma acordo com o 

chefe de departamento que como gestor eu posso pegar pelo menos 

uma disciplina [...]” (p.01) 

 

1.1. Sobre projetos (pesquisa e extensão): “[...] Com relação aos projetos, 

eu só faço PIBIC, inclusive hoje eu considero o PIBIC como o centro 

onde eu escolho os meu orientandos de mestrado [...] tenho sempre uma 

ou duas bolsas de iniciação científica, trabalho também com 

pesquisadores voluntários, no mínimo trabalho com 2 orientandos todo 

o ano [...] meu envolvimento com a graduação é isso [...] TCC eu 

oriento pouco, não acho relevante TCC hoje em dia, nas licenciaturas 

é dispensável, muita gente defende mais eu acho que mobiliza o 

departamento demais, com muitos alunos para defender, acho que o 

PIBIC existe para isso, e no caso, para isso como agente é de letras, nós 

temos disciplinas que substituem o TCC, mas eu acho desnecessário, 

justamente porque o trabalho docente não é remunerado [...] se fosse 

numa universidade particular, cada trabalho de TCC você ganha mais, 

então já é um incentivo para a orientação, mas aqui, TCC não conta 

nada nem para o Lattes, não conta absolutamente nada, é simplesmente 

uma atividade de graduação, uma disciplina como outra qualquer, é 

muito melhor você investir na iniciação científica, iniciação à docência, 
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extensão do que ficar com TCC. No momento não desenvolvo 

nenhuma atividade de extensão” (p.02) 

 

1.2.Orientandos: “[...] atualmente, tenho dois orientandos de iniciação 

científica, um bolsista e um voluntário, tenho um orientando de 

mestrado em letras, tenho três orientandos de mestrado em educação, 

de turmas diferentes, e um orientando de doutorado, então no total são 

sete orientando, incluindo os de iniciação científica” (p.02) 

 

1.3 Cargo administrativo: “Além da chefia do [...], eu faço parte de outros 

conselhos, além de conselho departamental que é obrigatório, embora 

alguns professores não participem, eu faço parte da COMPIBIC e da 

COMPQ, então eu sou coordenador de área da COMPIBIC, que é a 

comissão da UFS que cuida do PIBIC e do COMPQ, que é a comissão 

que cria os editais de pesquisa” (p.02). 

 

2. Rotina de trabalho: “minha rotina de trabalho é a seguinte, eu acordo 

muito cedo pois meu trabalho é pela manhã, só trabalho a tarde por 

obrigação, e a noite eu me dou o lucho de não trabalhar, pois eu sou 

músico na horas vagas, eu toco, então eu vou para internet, eu prefiro 

ficar com minha esposa, [...] meu trabalho produtivo mesmo é pela 

manhã tanto nas disciplinas como em termos de pesquisa e produção 

de artigos, então eu acordo por volta das 5 horas da manhã, é o horário 

que entro no computado pra responder e-mails, checo as redes sociais, 

e venho para universidade [...] aqui eu tenho as questões de despacho 

de cargo administrativo, e tem também a produção de artigos, mandar 

resumos, coisas já prontas, porque eu acredito no seguinte, o 

pesquisador ele tem o tempo da pesquisa e o tempo da divulgação da 

pesquisa, eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo, fiz pós-doc. 

recentemente, então, final de semana eu tiro pra fazer um artigo, mas 



191 

 

  

tudo que eu produzo vem de uma pesquisa anterior, então não começa 

do zero [...] como eu estava afastado estudando, então agora para retirar 

algo já pronto pra mandar para uma revista, um livro [...] então, eu não 

tenho uma rotina muito certa de produção, eu tenho fazes de produção, 

eu paro de fazer tudo e começo a produzir, um texto grande e desse 

texto sai muita coisa [...] agora, eu tenho também as produções com 

orientandos, com um trabalho de orientando está bom eu assino com 

ele, já assinei mais hoje assino menos [...] mas é isso, ministrar as aulas, 

quando estou na universidades estou mais dando aula, mas estou numa 

situação peculiar, eu não estou como professor, estou como gestor [...] 

e ai estou mais prezo ás questões de gestão, totalmente, me tira o sono, 

por várias questões, processo seletivo” (p.02-03).   

 

2.1.Horas de trabalho: “Eu trabalho em média, sinceramente falando, [...] 

aqui na UFS eu começo as 7 horas, estou vindo agora todos os dias pela 

manhã, quase todos os dias, na sexta feira não porque é reunião do 

grupo de pesquisa [...] mas acredito que tenho uma média diária de 6 

horas de docência e administração, mas colocaria mais umas 2 ou 3 

horas para leituras em casa [...] na universidade eu não paço de 6 horas, 

[...]6 horas aqui eu acho o suficiente, mais do que isso eu fico 

improdutivo, mas eu sou obrigado a ficar por conta de reuniões e 

também as aulas na pós-graduação que funciona a tarde 

[...]Entrevistador: Mas porque especificamente você não fica mais de 

6 horas na universidade? não há condições de você desenvolver suas 

atividades aqui? Professor(a): Sim, são condições físicas né, porque, 

por exemplo, não mais de 6 horas quando eu não sou obrigado, mas por 

cansaço físico, pelas condições da universidade, por exemplo eu tenho 

um problema sério de saúde ao usar o papel higiênico daqui, se eu ficar 

o dia inteiro eu vou ser obrigado a fazer minhas necessidades nesse 

banheiro, e eu tenho problema sério, já fui em um especialista e tudo 
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mais, então, eu evito usar o banheiro aqui, mas sou obrigado a usar, 

então, as condições da instituição não ajudam muito [...] almoço 

melhorou bastante por conta dos restaurantes, mas antigamente era 

muito ruim almoçar aqui, [...]Entrevistador: Leva trabalho para casa 

? Professor(a): Trabalho, nunca para né [...] é uma coisa doentia, 

inclusive nos tira a saúde, não acredito que a academia tira a saúde, o 

pesquisador ele é pesquisador por amor ao ofício, o problema que tira 

a saúde é mais a administração, é o contato com os colegas, é a pressão 

que a gente sofre de aluno, de colega, [...] como eu estou com a esposa 

grávida em casa eu busco não trabalhar nos finais de semana, mas não 

tem jeito, tem prazo para cumprir [...] as vezes você está tranquilo, e ai 

telefona um amigo seu para você participar de uma banca de 

qualificação de mestrado ou doutorado na UNIT ou aqui na UFS, ai 

você não tem como negar não é, porque você chama as pessoas, então 

é uma questão de troca, e ai o que acontece, final de semana você tira 

para descansar ai você ganha um texto de 100 páginas, 200 páginas 

para ler [...]”(p.03 – 04) 

 

3. Organização do trabalho: “Eu só trabalho em cima de uma pesquisa, 

atualmente eu tenho uma pesquisa financiada pelo CNPq [...] é um o 

projeto que está locado na área de Letras mas ele dialoga muito com a 

Educação, já tive um projeto anterior da área de Educação que 

dialogava com Letras, mas como eu estou num meio caminho entre as 

duas, meu doutorado é em História da Educação, mas minha principal 

formação é em Letras, tanto na graduação quanto no mestrado, então 

eu tenho que transitar nas duas áreas, eu trabalho só num projeto, e 

partir dele eu tiro as orientações, porque eu tenho um grupo de pesquisa 

com reuniões periódicas, com orientações pessoais, que as vezes 

acontecem lá em casa, as vezes aqui, depende da intimidade que eu 

tenho com meus orientandos, e também pode ser domingo, pode ser 
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sábado, mas a maneira que eu me organizo, é geralmente em momentos 

em que eu não estou  na rotina da universidade, como eu trabalho em 

cima da pesquisa, essa pesquisa eu formulei logo após ao pós-doc., e 

depois do pós-doc. eu estava fazendo um livro, então eu tenho um livro 

pronto, mas desse livro já saíram vários artigos, para evento, para 

revista, [...]o ideal é que o professor-pesquisador no momento da aula 

você também mobilize o que você está pesquisando, o problema é que 

os departamentos não entendem o que o professor faz na pesquisa, 

porque ele dá aulas de uma coisa e faz na pesquisa algo completamente 

diferente, eu não tenho esse problema, eu vou fazer 20 anos de docência 

na UFS no próximo ano, e minha atividade na graduação hoje é 

totalmente vinculada com a pesquisa [...]” (p.04 -05)  

 

4. Rendimento no trabalho: “Não, nunca estou satisfeito [...] eu sempre 

acho que tenho que melhorar algumas coisa [...] com a produção eu não 

posso fazer mais do que isso, com relação as orientações eu estou 

sempre experimentando coisas novas, mas não estou satisfeito porque 

você acaba que não conhece seu orientando, pois as vezes ele muda, já 

peguei alunos da graduação, mestrado, quando ele vira Mestre ele 

muda, então você acaba que não consegue acompanhar o processo, e 

muda a própria personalidade, você não conhece as pessoas, o ideal é 

que as pessoas mudem de orientando depois do doutorado, mas elas já 

estão mudando antes [...] então no geral eu não estou satisfeito, com 

orientações principalmente, porque as vezes tenho orientandos muito 

independentes ou muito dependentes” (p.05 – 06). 

 

 

5. Análise políticas para a pós-graduação: “Existem aspectos negativos, 

mas existem aspectos positivos [...]mas hoje em dia, o que a CAPES 

vem pedindo dos programas é muito mais qualidade do que quantidade, 
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então é muito mais compensando você publicar pouco e numa revista 

A, por exemplo, do que você ter 20 numa revista C ou D, então, o que 

se pede hoje é qualidade na produção, mas agora, exige que o professor 

seja doente, pois como é que você vai produzir [...] até é possível, se 

você não quiser abarcar o mundo, se você quiser participar de um 

evento, que na verdade não é mais pontuado na área de educação, mas 

se você vai para um ou dois eventos importantes, um artigo publicado 

durante o ano já é suficiente, [...]acho que tudo depende de 

planejamento, o difícil de se adequar a avaliação é quando o programa 

já é desestruturado, o ideal é que o programa seja síntese de um grupo 

de professores, de um departamento ou de vários departamentos que 

possuem projetos comuns, amadurecidos coletivamente, mas nunca vai 

deixar de ser concorrencial porque a gente é mais vaidoso do que 

artista, o mundo acadêmico tem mais estrela do que do que o mundo 

artístico, se você for assim no meio de cantores e atores tem menos 

competitividade do que no meio de pesquisadores, todo mundo muito 

“pavão”, quer aparecer, quer produzir, quer publicar, que ser o bom [...] 

mesmo quando dar uma de modesto, mas no fundo no fundo quer ser a 

pessoa, que ser o pesquisador. Entrevistador: Seria algo também 

voltado para o status?Professor(a): Isso, o status, todo mundo quer ter 

o status de ser da pós-graduação, e ser da pós-graduação não ganha 

mais para ser da pós-graduação, só é mais trabalho, agora para manter 

o status tem alguns sacrifícios [...]” (p.06-07) 

 

5.1.Políticas para a pós-graduação (atende especificidade educação?): 

“Não [... ] não atende especificidade nenhuma, porque a produção do 

mestrado é muito curta, 2 anos é um tempo muito curto, pois você passa 

um ano fazendo disciplinas, meio ano para fazer o texto da qualificação 

e meio ano para defender, geralmente as pessoas qualificam 2 meses 

antes de defender, então o tempo é muito curto, não dá tempo, [...] o 
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conhecimento modificou muito, as pessoas estão se concentrando em 

pequenos, micro assuntos, você não vê mais nenhum trabalho que 

busque contemplar, refletir, algo mais reflexivo do ponto de vista da 

teoria educacional [...]tem alguns trabalhos muito bons, algumas 

exceções, mas a grande massa de trabalhos é repetitiva, inclusive com 

a mesma bibliografia, com mesmas citações, agora, cada um tem sua 

contribuição em seu papel, a pessoa vê o mesmo fenômeno em Sergipe, 

a outra em Alagoas, nos demais campo que venho acompanhando, no 

campo do currículo, políticas públicas, não tenho participado de 

bancas, também não leio os trabalhos para saber, eu ouço falar, em 

conversar com colegas, nos comitês, é que em todas as áreas há uma 

baixa do nível, [...]por falta de tempo, no doutorado ainda tem tempo, 

mesmo assim, hoje em dia as pessoas trabalham também , aqui todos 

os estudantes do doutorado trabalham, então eu fico me imaginando 

como é fazer isso, porque eu fui privilegiado, porque eu já era 

professor, então eu fui afastado durante o mestrado por dois anos e 

meio, depois sai quatro anos para o doutorado, depois sai um ano para 

o pós-doc., então eu aproveitei tudo da universidade, porque eu sou 

relativamente antigo aqui [...] mas eu fiz só o doutorado, eu só lia, eu 

só refletia, entendeu? Eu não tinha outra preocupação, eu recebia bolsa, 

eu recebia salário [...] e tive liberação total[...]” (p.07-08)  

 

6. Relações interpessoais: “Agora é um pouco pior, porque é uma relação 

de poder não é ? tudo que envolve poder é complicado, quando você é 

só colega você tem seus amigos, um grupo de amigos, ninguém é unido 

não é, todo departamento tem brigas, todos os departamentos tem 

grupos, no nosso programa eu não vejo tanta briga, tem rachas, tem 

desafetos, como em todos, mas aqui não é tão visível, você não tem 

notícias de uma briga feias no colegiado [...] como já tive no programa 

de Letras, então, eu acho que é bem diferente você ser colega, você ter 
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uma relação de se servir da universidade, você vai dar aula, volta pra 

casa, orienta, então você se sente na posição de cobrar da universidade, 

quando você é chefe de departamento, você é o provedor daquilo, então 

você já não pode dizer “olha isso aqui é ruim”, você estará lá, e para 

servir bem você sofrerá as cobranças de seus colegas, tanto que a 

postura de um professor que já foi chefe é diferente, ele é mais 

maleável, mais tolerante, ele houve [...]” (p.07)  

 

 

   Condições de 

Trabalho 

(objetivas e 

subjetivas)  

1.Condições objetivas de trabalho oferecidas pela universidade: “Espaço 

físico eu acredito que temos pouco [...] está crescendo agora por conta do 

REUNI, que trouxe prós e contras, houve uma polêmica do REUNI, mas o 

fato é que a universidade tem crescido, mas não vem comportando esse 

crescimento, hoje nós temos meio corredor para cada departamento, isso é 

um absurdo, cada departamento deveria ter o seu prédio, as vezes o 

departamento é uma sala só [...] aqui por exemplo a pós da educação é 

bastante grande, a gente tem 3 salas, podemos dizer que somos os mais 

“ricos” daqui [...] espaços físicos para grupos de pesquisa não existe, eu 

tenho uma sala para meu grupo de pesquisa, mas foi uma reivindicação 

minha em 2008, quando eu ganhei uma edital CNPq [...] então eu fiz um 

ofício solicitando ao CCSH, e na época eu era chefe de departamento, então 

contou muito a minha influência pessoal também [...] mas também teve 

muita oposição, é uma briga para ter uma sala de grupo de pesquisa, era 

preciso que a universidade criasse critérios, um grupo que traz muita verba 

para a universidade tem direito a ter, já um grupo que é inativo, que não 

traz verba, que não traz lucro para a universidade, eu acho que esse grupo 

não precisa ter sala, [...] (p.08-09) 
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2. Financiamentos de projetos por meio de editais: “A competividade é 

algo inerente ao próprio capitalismo, eu não gosto da palavra competição, 

eu uso a palavra emulação, porque a competição geralmente tem um 

sentido negativo, de destruir o adversário, você quer que seu adversário se 

dê mal, mas a palavra emulação ela tem um sentido de suscitar a vontade 

de você querer fazer, esses critérios de seleção são cruéis, mas é a única 

maneira [...]se tiver um jeito melhor eu gostaria de conhecer, mas o jeito 

que está é melhor do que tinha antes, que na verdade não tinha, e agora a 

gente já tem. Antigamente era muito diferente, tinha alguns editais do 

CNPq mas não tinha muito edital público não, na época de FHC, até 2002, 

veja a quantidade de editais públicos, não tinha editais públicos, mal 

tínhamos universidades” (p.09). 

 

3. Desenvolvimento de atividade, além do trabalho: “Como eu também sou 

músico, que em parte é um trabalho, eu tive até um problema jurídico. 

Como eu sou dedicação exclusiva, as pessoas me perguntavam como eu 

poderia ganhar dinheiro com música sendo DE, eu não posso ganhar 

dinheiro sendo músico, mas posso ganhar dinheiro com minha produção 

artística, então, como eu componho, eu posso ganhar dinheiro com direitos 

autorais [...]” (p.10) 

   Carreira 

Docente 

1.Satisfação com a carreira docente: “Eu faço o que gosto, por amor, eu 

faço o que gosto [...] agora, o desafio da gestão foi uma ambição pessoal, 

é uma “cachaça” que quando você começa a lhe dar com gestão [...] não é 

o fascínio pelo poder, porque você não tem tanto poder nesse cargo, você 

tem um certo poder mas você é mais questionado, você não tem uma 

vantagem financeira grande [...]Então, tirando essa parte que nos tira a 

saúde que é a coordenação, que é muita responsabilidade, é desgastante, 

inclusive nas relações interpessoais, porque você precisa ser paciente, você 

não pode “chutar o balde”, e ai você guarda tudo para dentro. Além dessa 

questão, outros aspectos negativos, a questão das relações interpessoais, 
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essa questão da competitividade pelo status de ser mais famoso, quem é 

melhor do que quem, [...] é uma coisa chata” (p.10).  

 

2. Qualificação docente: “Fiz o pós-doc ano passado [...] Entrevistador: 

Como foi o processo de liberação das demandas?Professor(a): Negociação 

com o departamento, [...] e é uma negociação política [...] eu tive três 

afastamentos, no mestrado eu precisei e ninguém me barrou, no doutorado, 

algumas pessoas encrencaram porque eu era de letras e queria fazer na 

Educação, e ai eu disse que não, que iria servir ao mestrado em educação 

da universidade, eu estou servindo a UFS, na época não tínhamos 

mestrado, então eu estava servindo a UFS, e ai ganhei a liberação, porque 

na época de FHC tinha uma vantagem porque tinha muitos substitutos, 

então você saia tinha um substituto para te substituir, já no pós-doutorado, 

nós já estávamos nessa situação, mas eu tive a sorte de estar chefe de 

departamento, e ai falei com meu vice, eu pedi incialmente 6 meses, ele 

ficou até “pê da vida” comigo, mas no final ele topou, ele topando, os 

outros professores vão falar o que? o vice assumiu, como eu era chefe eu 

só tinha uma disciplina, pós-graduação a gente não tem vínculo, você não 

dá satisfação a coordenador, eu sou coordenador pedagógico nas coisas que 

dizem respeito ao programa, mas se ele quiser se afastar ele vai falar com 

o chefe dele [...]” (p.11) 

 

3. Greve (contradições graduação x pós-graduação: O perfil dos 

professores da pós-graduação não de engajamento em sindicato, esse é o 

perfil básico [...] a gente aqui não, nós temos linhas de pesquisas fortes, 

alguns professores se aproximam, inclusive em seus objetos de pesquisa, 

seus orientandos também são engajados [...] Agora, na condição de 

coordenador que estou hoje, se aparecesse uma greve daquela, eu só 

tomaria uma posição junto com os outros coordenadores, se os outros 

coordenadores decidissem ficar eu ficaria, porque depois ninguém vai 
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garantir a avaliação, e ai quem vai sofrer sou eu, a última greve eu apoiei 

porque a maioria apoiou, mas eu não gostei [...]nós cometemos um erro 

fatal que foi desconsiderar a questão do estudante, a gente foi, naquele 

momento o mais corporativista que já vi, não só porque o DCE não estava 

envolvido, mas porque realmente ninguém pensou no semestre, foi um 

queda de braço com o governo Dilma e o sindicato resolveu bancar e que 

as outras seções resolveram abraçar, mas eu não achei interessante, a pauta 

de reivindicação inclusive, foi muito confusa, porque o governo cedeu 

refez, as pessoas explicavam uns cálculos muito “malucos” que ninguém 

entendia nada, enfim, achei que foi muito desgastado, o discurso de 

assembleia está muito repetitivo, muito desgastado, as assembleias só 

enchiam de gente no momento que era para decidir se voltariam ou não, 

ninguém estava preocupado com pauta de reivindicação nenhuma,  estava 

preocupado se voltaria ou não [...]mas a gente, a nossa maneira de lutas é 

prejudicando os alunos, acho que a gente tem que repensar isso, 

principalmente porque os alunos não apoiaram a greve, não teve um apoio, 

teve um grupo de estudantes que fazia oposição ao DCE e que participou 

da greve, [...] mas no final a greve virou um clube, você ia para a 

assembleia tinha 15 pessoas [...] a pós não parou, alguns professores 

pararam e foram respeitados por isso, eu também parei, mas parei só no 

último momento, a contragosto, mas parei [...](p.12 -13).  

 

 

 



200 

 

  

DOCUMENTO

/DATA 

AUTORES CONTEÚDO CATEGORIA

S 

DE ANÁLISE 

FREQUÊNCIA /LOCALIZAÇÃO 

11\12\13  

17:40  

Professor D Discussão 

sobre o 

trabalho 

docente, 

condições de 

trabalho e 

carreira 

docente na 

UFS 

Trabalho 

Docente 
NESSE ESPAÇO A CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE NA UFS 

 

1. Sobre a relação professor-pesquisador (atividades): “Isso é uma prática 

já determinada pela universidade, é obrigatório duas disciplinas na 

graduação, de 60 horas cada por ser semestre, e uma disciplina na pós, no 

caso mais 60 horas” (p.01) 

 

1.1. Sobre projetos: (Extensão e pesquisa): “Em relação aos projetos, de 

extensão não e nem pibic, por conta de alguns questionamentos que 

desenvolvi sobre o programa PIBIC, por conta de um problema que 

aconteceu há alguns anos atrás comigo, mas eu discordei da forma como 

foi dividida as cotas de bolsas, a forma que foi avaliado o projeto, não 

concordei com os critérios de avaliação, e que ficou claro que os critérios 

foram ideológicos, inclusive o trabalho que estava propondo pra estudar na 

época era sobre as condições do trabalho docente na UFS, e o PIBIC 

rejeitou, porque de fato eu não me dei conta que um trabalho desse teor 

jamais seria aceito dentro da universidade [...] possuo um projeto de 

pesquisa desenvolvido em parceria com outras universidades” (p.01).  

 

1.2.Orientandos: “Atualmente, 5 orientando no mestrado, 3 no doutorado, 

e 5 na graduação, totalizando 13 orientandos. Na graduação é monografia 

I e II, estou também com a disciplina monografia, porque aqui no curso de 

pedagogia a disciplina é oferecida por professor, então cada professor, 

quando tem orientando, deve ofertar essa disciplina [...] (p.01) 

 

1.3.Cargo Administrativo: Não 
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2. Rotina de trabalho: “[...] na parte da manhã eu dedico para fazer 

questões organizativas, preparar as aulas, as orientações, as leituras, 

organizar os programas das disciplinas, ler os trabalhos dos estudantes, 

essas questões mais internas, pela tarde eu tenho as aulas, e um dia a 

noite eu também tenho aulas. Então nesse processo, agora mesmo 

estamos participando da seleção da pós, então o trabalho intensifica, 

tem reuniões extras, inclusive tem um monte de recursos que teve, 

tivemos reuniões dia de sábado para analisar os recursos, então as vezes 

depende do momento [...] tem momentos que é mais sobrecarregado, e 

outros não, por exemplo no meio do semestre é menos sobrecarregado, 

porque você já fez toda a preparação no início, e ai no decorrer você 

vai materializando essa construção pedagógica, e no final acarreta 

novamente a sobrecarga por conta do fim do semestre, avaliação, 

atendimento a aluno, e ai aumenta muito” (p.01-02)   

 

 

2.1.Horas de trabalho: “Olha, tem momentos que a gente trabalha três 

turnos, tem dias que você trabalha dois turnos, então diria que são em 

média 8 horas, mas com variações que podem chegar até 12 horas, que 

tem sido muito recorrente [...] fora que, aquilo que eu disse, quando 

tem entrega de algum relatório de pesquisa, preparar aula para a 

graduação e mestrado, isso exige certa intensificação do trabalho. 

Entrevistador: Geralmente os trabalhos são realizados na 

Universidade ou em casa?Professor(a): então, essa é uma rotina que 

foi modificando durante os anos que estou aqui, estou a 23 anos na UFS 

e é uma rotina que se alterou, inclusive observando a vida cotidiana dos 

colegas, com a expansão da universidade por meio da política do Reuni, 

houve uma ampliação de tudo, de trabalho, de alunos, de turmas, e com 

certeza houveram novos concursos, o que levou também a um aumento 

de professores [...]então, o que acontece é que a maioria dos 

professores, a grande maioria, acho que só fica quem tem cargo 

administrativo, que vem e fica as 8 horas todos os dias [...] fora eventos, 
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fora as aulas, todo o processo de acompanhamento, de planejamento 

via on-line, isso tudo é feito em casa por conta da falta de estrutura que 

não permite que você fique muito tempo aqui não. A noite mesmo, aqui 

começa a ficar perigoso, a gente vem trabalhar porque tem que vir [...] 

muitos insetos também, a questão da segurança também é precário [...] 

então, ela não é nada acolhedora para que você permaneça nela por 

muito tempo, é o tipo de universidade que você vem, cumpre a sua 

tarefa e vai embora, isso, eu avalio que seja um prejuízo muito grande 

para os estudantes, porque as vezes eles procuram a gente fora do 

horário de sala de aula, e não vai encontrar a grande maioria dos 

professores. Entrevistador: trabalha a noite e nos finais de 

semana?Professor(a): Uma coisa ruim do trabalho acadêmico que já 

falei pra algumas pessoa, que eu não gostaria de ter isso na minha vida, 

essa falta de divisão entre as horas de lazer e a hora de trabalho, como 

você não tem uma certa obrigatoriedade de fazer certas atividades em 

determinados horários, foras as aulas, acaba levando a desenvolve-las 

nos finas de semanas, e em períodos de férias também, porque o 

processo de orientação, da pós-graduação principalmente, ela não tem 

interrupção, ela é continua, então mesmo você estando de férias você 

acaba não sentindo, não tendo a noção que está de férias, as vezes as 

férias começam e terminam e você nem percebe, porque o trabalho é 

continuo, você não vai deixar de orientar um aluno porque está de 

férias, não vai deixar de participar de uma banca de outros colegas, que 

marcam durante as férias, mas você tem que vim, então, quando o 

trabalho tem que acontecer ele acontece independente de tempos, e ai 

ele fica muito misturado, os tempos do final de semana, entre o trabalho 

e o lazer, isso é uma coisa que a gente deveria ter esse espaço, que 

agente fecha a sala do trabalho na sexta e só abre na segunda de manhã, 

esse é meu sonho de consumo, porque o professor não pode parar [...]Se 

você deixar se envolver por ele, se você não colocar um limite, que eu 

já peguei muitas vezes nessa situação, acaba deixando a família de lado, 

marido de lado, e isso muitas vezes causa conflito, há um grande 
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percentual de professores que se separam durante o doutorado, porque 

é um período em que exige uma dedicação exclusiva para o estudo e 

você acaba negligenciando outros setores de sua vida, como a família, 

e acaba respingando em problemas psicológicos, porque dificulta a 

relação com seu filho, acarreta em separação com marido ou esposa, 

por conta dessa loucura de trabalho, então ninguém fica da mesma 

forma depois de alguns traumas, eu mesmo tive um problema pessoal 

durante meu doutorado e sou reflexo desse problema até hoje, e isso 

muitas vezes me impossibilita de ter uma prática mais efetiva, com 

mais qualidade, porque são reflexos que acaba interferindo na sua 

personalidade [...]Entrevistador: Você lembra a última vez que você 

teve férias?  Professor(a): Não sei [...] acho que um período bom que a 

gente se dá é  no natal, nesse recesso, que acho até que tem um efeito 

mais efetivo na vida do professor, para o lado do ócio, do descanso, 

acho que o natal é o período que te permite uma parada, que é uns dias 

que você organiza a casa, faz uma faxina na casa [...] acho que esse 

período é muito bom pra organizar a vida porque o período de férias 

durante o ano eu não sei quando é, porque começa e termina a gente 

nem percebe,[...]” (p.02-04)  

 

3. Organização do trabalho:“Essa é uma questão que tem destacar na 

especificidade do trabalho docente, o que é até chegarmos ao produto 

final. Ele é um processo que precisa ser pensado, é um processo 

criativo, ele exige uma consulta, estudos, leituras, até que você chegue 

na elaboração de uma aula ou num planejamento do semestre, você 

precisa muitas horas de dedicação. Quando a repetição de disciplinas, 

o planejamento é mais reduzido, mas como um professor como eu, em 

nenhum semestre repete a mesma coisa do semestre anterior, sempre 

elementos da disciplina passada serve de reflexão, de sugestões, para 

uma alteração no semestre seguinte, e isso exige uma preparação maior, 

exige que você avalie o semestre anterior, chegue a conclusão das 

lacunas do semestre, análise e conclusão para o próximo semestre. 
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Então, isso não é um processo rápido, ele exige esse preparação, então 

a demanda de você elaborar tanto um programa de ensino quanto um 

parecer de uma tese, isso exige horas de estudo, porque você nunca está 

formado o suficiente para poder responder algo, eu defendo a ideia de 

que a gente sempre pode fazer melhor daquilo que nós temos naquele 

momento. Então, nesse momento eu tenho uma formação X, mas eu 

posso quando for solicitada melhorar o que eu tenho hoje. Então, eu 

posso buscar em livros, em artigos, em atualizações, e isso demanda 

tempo [...] é um processo lento e exigente, precisa de disciplina, de 

tempo, e de dedicação [...] então, essa é uma especificidade do trabalho 

docente que diferencia de outros trabalhos eminentemente técnicos” 

(p.04).    

 

3.1 Demandas (graduação x pós-graduação): “uma coisa que eu acho 

importante é que a gente tem que valorizar muito a graduação. Eu não 

diria que dou mais atenção a um do que para outro, eu procuro dar o 

que tenho de melhor naquele momento, então tanto na graduação tanto 

na pós eu dedico o melhor de mim, então, como eu tenho feito, como 

no mestrado, no momento eu tenho 8 orientandos, eu procuro estudar 

um pouco do objeto de cada um, porque para você conseguir entrar em 

8 trabalhos diferentes, pois cada um tem um tipo de pesquisa, você 

precisa de apropriar antes de chegar para a orientação, eu sempre 

brinco, eu preciso entrar no trabalho do orientando para poder dar a 

contribuição, então esse processo é bastante exigente, por isso vou 

atendendo as demandas na medida em que vou sendo solicitada e a 

partir das minhas possibilidades. Como eu disse, nós somos uma 

pessoas só e as vezes o professor tem algumas questões que tem que 

enfrentar, e que nem sempre dar para ser aquele professor que atenda 

todos da mesma forma” (p.05)  

 

4. Rendimento no trabalho: “não estou satisfeito(a) [...]O que temos visto 

na universidade é o professor correndo de um lado para o outro 
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tentando dar conta de tantas demandas, porque o professor tem que ser 

professor, pesquisador, coordenador de projetos de extensão, tem que 

ter uma boa produção, tem que participar de congresso, tem que 

aprovar os trabalhos em congresso, a demandas técnicas, que com o 

advento da informática aumentou o trabalho do professor porque a 

secretária não auxilia mais em nada, antigamente recebíamos a 

caderneta dentro de uma pastinha já tudo arrumado, hoje se o professor 

quer ter acesso a lista de presença, ele tem que acessar o sigaa pra ai 

sim conseguir tirar a lista. Então, ai ele tem que tirar em casa, descobri 

como funciona o sigaa, eu tenho algumas restrições à esse programa, 

tenho dificuldades, mas ninguém quer saber disso, você tem que “se 

virar” sozinho. Não estou feliz com essas demandas, é uma exigência 

do trabalho do professor que está sendo ampliada, e que vem causando 

prejuízos em nosso trabalho, pois eu poderia está trabalhando de uma 

maneira mais qualitativa seu tivesse menos coisas para fazer. Por 

exemplo, há 10 anos atrás, eu tinha 20 alunos no máximo em cada 

turma, hoje eu tenho 55, então, eu começo e termino o semestre sem 

saber o nome de todos os alunos. Eu acho isso péssimo porque num 

processo pedagógico uma questão muito importante é estabelecer a 

relação professor-aluno numa perspectiva de construir um 

conhecimento, e com uma quantidade exagerada de alunos você não 

consegue nem chegar perto, você não sabe quem é esse aluno, quais as 

problemáticas que ele traz, se você estivesse mais perto você poderia 

compreender porque que ele sai mais cedo, porque que ele faltou, e 

dessa forma você não tem condição de saber. Muitas pessoas as vezes 

ficam doentes, tem problemas familiares, e você não compreende 

porque não tem espaço para ser colocado”(p.05-06).    

 

5. Análise políticas para a pós-graduação: “Esses órgãos que moldam a 

política da pós-graduação, alinhados aos ministério da educação, eles 

seguem uma política ditada pelos organismos internacionais. O que 

vale para a formação de pós-graduação no Brasil e na América Latina 
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é a produção desqualificada e aligeirada, isso está na política de 

redução do tempo de mestrado, onde você tem 2 anos para fazer uma 

dissertação, no doutorado ainda conta com seus 4 anos, ainda é um 

período que lhe permite certo aprofundamento. Fora isso, as exigências 

para os programas também são muito grandes, para manter notas 4 ou 

5, que tem sido uma média entre a maioria dos programas, os 

programas com maiores notas são os centros de excelência, que 

possuem maior financiamento, melhores condições de trabalho, eu vi 

agora, o curso de antropologia da UNB, a professora disse que os 

professores tem integralidade de seu tempo para a pós-graduação, coisa 

que não temos na nossa realidade, nós temos que nos dividir entre mil 

coisa na universidade, nós não temos tempo exclusivo para a pós-

graduação, não temos financiamento, temos dificuldade para participar 

de congresso com financiamento da universidade, pra você ir é por 

conta própria, de seu bolso [...] até existe esse financiamento, mas é na 

forma de seleção curricular para obter recursos, você tem que entregar 

um currículo e um carta de aceite do trabalho e praticamente se 

humilhar para comissão para conseguir financiamento. No final, só vai 

quem tem melhor currículo, ou seja, só viaja que já viajou” (p.06).      

 

5.1.Politicas para a pós-graduação (atende especificidade educação?): “a 

nossa avaliação, minha e de alguns colegas, é que ao longo do tempo a 

qualidade tem sido cada vez mais deixada de lado [...] a gente tem uma 

lógica de quantidade de trabalhos, mas em termos qualitativos 

avaliamos que o programa tem deixado a deseja. Acredito que os 

critérios na hora da defesa deveriam ser mais rigorosos [...] acontece 

que essa lógica avaliativa não está sendo positiva, pois a qualidade ao 

longo do tempo vem caindo” (p.07).  

 

 

6. Relações interpessoais: “[...]então a relação passa a ser bem 

prejudicada em função disso, a partir da própria função de 
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universidade. Tem professores que concordam com essa lógica, do 

professor alocador de recursos para a universidade, além das atividades 

docentes, pois só assim você será reconhecido diante de seus pares. Eu 

tenho discordância dessa perspectiva porque a gente sabe que o que 

tem sido aprovado são os projetos dentro da lógica dominante. E a 

gente acaba se distanciando das pessoas a partir da própria concepção 

de mundo, em educação, de universidade [...] certos colegas que a gente 

sabe que pensa de determinada maneira a gente acaba se afastando. E 

quando essa pessoa ocupa um cargo de chefia, essa relação piora muito, 

que foi o caso do último ano da pós-graduação onde estamos inseridos 

[...] foi muito difícil trabalhar no curso, onde lógica de defesa da pós-

graduação é como se fosse a sétima maravilhas do mundo[...] Em 

nenhum momento conseguir perceber as lacunas, os problemas, as 

fragmentação que há no curso. [...](p.07)      

 

   Condições de 

Trabalho 

1.Condições objetivas de trabalho oferecidas pela universidade: “O 

professor hoje ele tem acesso a tudo isso se ele for o alocador de recursos 

[...] por exemplo, eu corri atrás de uma sala para instalar o núcleo de 

pesquisa, nunca consegui [...] ai quando eu aprovei o projeto junto ao 

ministério dos esportes com financiamento de 100 mil reais, ai eles me 

ofereceram sala, mas na época eu estava no comando de greve e ai o reitor 

devolveu o dinheiro, foi uma forma de me retaliar enquanto eu estava no 

movimento de greve [...] e com a desculpa de que houve falta de exiguidade 

temporal, mas em nenhum momento eu fui informada de que tinha que 

fazer as licitações bem antes [...] como eu estava no movimento de greve, 

nem me toquei disso [...] então eu perdi todo o dinheiro, deixei de montar 

um laboratório, de dar bolsa pra estudante e muita coisa foi deixada de lado 

por conta da devolução desse dinheiro. Eu avalio que a universidade não 

oferece boas condições, a não ser que você busque, caso você mesmo traga 

o dinheiro [...] a gente que é das ciências humanas fica muito prejudicado 

porque a maioria dos editais são para ciências exatas, tecnológicas, e a 

gente das humanas, até nos editais da CNPq é complicado. Hoje quem tem 
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condições aqui conseguiu por conta própria, não é política da universidade 

oferecer condições para todos” (p.08) 

 

2. Financiamentos de projetos: “Não possuo [...] Eu particularmente 

acredito que, pesquisas de cunho social e político, elas não são muito 

valorizadas por essa lógica hoje posta pela pós-graduação, de 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A gente que pesquisa os 

problemas educacionais, isso não tem um [...] lastro muito grande de editais 

disponíveis [...] você tem um edital do CNPq para educação e as ciências 

sociais, e ai a briga com as grandes universidade fica desigual, que 

possuem pesquisadores nível A no CNPq, e ai como os recursos são poucos 

ele fica concentrado nos pesquisadores já renomados [...] então, eu acho 

que a nossa área nesse aspecto dos editais fica bastante prejudicada” (p.08). 

 

 

3. Desenvolvimento de atividade, além do trabalho: “a única coisa que 

estou me dando o direito a partir de 2013, é fazer exercício físico, então a 

noite eu dedico ao exercício físico pelo menos 3 vezes na semana [...] pois 

um dia na semana eu dou aula e no outro eu me dou o direito de fazer outras 

coisas. Para mim é fundamental porque eu tenho muitas dores nas costas 

por conta da má postura [...] então quem está muito tempo na frente do 

computador, fica o dia todo na frente do computador, eu só resisto se tiver 

fazendo algum exercício físico para a parte da coluna, senão eu não suporto 

a dor. Na verdade é um investimento necessário, até para me manter na 

condição de trabalhar no dia seguinte [...] isso em 2013, antes não tinha 

esse tempo. Entrevistador: e o convívio familiar como tem 

sido?Professor(a): Antes até, durante o doutorado e logo depois, eu tive 

problemas de relacionamento familiar por conta da dedicação a 

universidade [...] Eu passei quatro anos fora, depois me envolvi na 

universidade em vários projetos, no sindicato, e acabou que eu adoeci [...] 

Então, depois disso eu dei uma avaliada nesse processo e vi que não era o 

melhor caminho que deveria seguir [...] por que isso? Porque em muitos 
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momentos, em meio essa dedicação quase que exclusiva à universidade, eu 

deixei de acompanhar o desenvolvimento do meu filho, deixei de lado a 

convivência com meu companheiro(a) e me trouxe também alguns 

problemas, [...] então, quando eu fiquei doente eu tive a nítida sensação de 

que eu estava sozinha e quem estava perto de mim naquele momento era 

minha família [...] eu vi que as relação na universidade elas se estabelecem 

enquanto você é útil, quando você cai doente, não é mais útil na 

universidade, você perde o valor, e nem lembrada é [...]” (p.09)  

   Carreira 

Docente 

1.Satisfação com a carreira docente: “eu gosto muito do que eu faço [...] 

gosto muito [...] acho que era o que eu deveria fazer enquanto profissão 

[...] agora, o que eu não gosto é essa corrida a dar satisfação a quantidade. 

Por exemplo, ter que ter muitos orientandos, ter que ter muito trabalho, dar 

muita aula [...] é muito tudo [...] acho que para o professor realmente ficar 

mais realizado em seu trabalho, acho que ele deveria ter uma exigência 

maior na qualidade, e nem tanto na quantidade, por que a gente faz muita 

coisa e de má qualidade. Eu mesmo faço uma autocrítica ao meu trabalho 

neste sentido, eu acho que eu poderia fazer as coisas bem melhor se tivesse 

tempo para fazer cada uma ao seu tempo [...]tem algumas coisas que me 

machucam, me estressa. Você consegue fazer algumas coisas, você fica 

feliz, mas sempre estará faltando outras. E essa falta de conclusão das 

atividade é que acaba nos desanimando, inclusive para as próximas 

atividades [...] você se sente preso ao anterior, você se sente culpada, você 

sente-se como que “puxada pela orelha” pra fazer o anterior, mas você já 

tem que fazer o seguinte” (p.09-10)  

 

2. Qualificação docente: “A partir do que penso, acho que o melhor período 

de qualificação é no doutorado mesmo [...] depois quando você entra na 

lógica, você acaba não mais estudando, porque sempre tem algo prático pra 

fazer [...] e a leitura, o estudo ele precisa de uma outro dinâmica, precisa 

de paciência, de disciplina, de tempo, de concentração, de foco exatamente 

no que o texto está dizendo. Entrevistador: você em algum momento depois 

do doutorado pensou em fazer o pós – doc.? Professor(a): Eu não tenho 
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interesse de fazer o pós-doc., por conta de que ele precisa de um 

afastamento que eu não quero, principalmente me afastar da família. Além 

do que o pós-doc. não tem acréscimo financeiro nenhum, então não quero 

pagar esse preço (p.10).  

3. Greve (contradições graduação x pós-graduação): “No momento em que 

participei das reuniões do colegiado do PPGED [...] então, minha avaliação 

é que não há nenhuma organização para reivindicar nada, tanto que deram 

as aulas, o período aconteceu normalmente [...] não há uma organização, 

não há uma luta, são poucos os professores que reclamam, pelo menos 

entre o professores que convivo [...] e também a própria convivência é 

muito efêmera, a não ser com o professor X que nós temos algumas 

atividades conjuntas [...] no mais, eu não vejo qualquer mobilização para 

buscar melhorias não [...] nem na pós e nem no departamento [...] cada um 

faz o seu e vai embora. Esse é o sentimento que tenho hoje [...] se lhe disser 

que há uma reivindicação coletiva de um grupo [...] eu não vejo isso não. 

A mínima organização que existe é a sindical, e é uma minoria [...] e 

quando há um movimento de greve, e eu já fui de comando de greve várias 

vezes, e já me senti sozinha, porque não há uma luta coletiva [...] tanto que 

agora eu não vou mais pra comando [...] cansei[...] eu acho que não existe 

mais isso, de organização, realmente [...] é uma falha muito grande, e eu 

reconheço que a única forma de se alterar alguma coisa é com a 

organização dos trabalhadores da educação, e no nosso caso trabalhadores 

universitários, o grande problema é que eles nem se consideram 

trabalhadores, se consideram intelectuais [...] e ai a grande dificuldade em 

se organizar um movimento, um dia de luta, e quando eu estava no 

sindicato eu tive a nítida sensação disso, porque eles se consideram 

intelectuais [...] e ai é muito difícil chamar para a luta, para a organização, 

para lutar por algo, a não ser que seja uma coisa pontual, e ai vai para o 

reitor, como fizemos aqui no departamento, chama pra vir aqui e ele nunca 

apareceu [...] eu sinceramente não entendo o que se passa na cabeça dos 

colegas quando se separa a graduação da pós-graduação, na minha cabeça 
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a universidade é uma, os problemas são os mesmos, tem falta de recursos, 

os responsáveis são os mesmos, a política é a mesma, de exigência, de 

formação, o professor tem que se responsabilizar individualmente por tudo 

[...] eu realmente não entendo o que se passa na cabeça dos professores que 

estão naquele grupo, porque de 20 ou 30 só 3 fizeram greve” (p.11).     

 

 

DOCUMENTO

/DATA 

AUTORES CONTEÚDO CATEGORIA

S 

DE ANÁLISE 

FREQUÊNCIA /LOCALIZAÇÃO 

21\11\13 

14:45 

Professor E Discussão 

sobre o 

trabalho 

docente, 

condições de 

trabalho e 

carreira 

docente na 

UFS 

Trabalho 

Docente 

(Professor-

pesquisador)  

NESSE ESPAÇO A CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE NA UFS 

 

1. Sobre a relação professor-pesquisador (atividades): “Estou com 4 

disciplinas, 3 na graduação (uma de monografia) e uma na pós [...]” 

(p.01) 

 

1.1  Sobre projetos: (Extensão e pesquisa): “tenho um projeto de 

pesquisa que tem a participação de estudantes [...] tenho 

desenvolvido também outras atividades de extensão, mas o de 

extensão não tem estudantes inserido porque não tem bolsa, tem 

indiretamente via [...], que é um projeto de extensão que 

concorremos a um edital para fazer oficinas de comunicação com 

[...] mais não foi aprovado por conta do sistema, ele não chegou 

nem a ser avaliado, teve problemas com o sistema, o sigaa, então 

ele não chegou a ser encaminhado a tempo, mas eu venho 

desenvolvendo pesquisa, extensão e o ensino normalmente 

[...]”(p.01) 

 

1.2.Orientandos: “Eu tenho em média 12 a 15 orientandos por período, 

entre a pós e a graduação [...] esse semestre que passou, mas eu já tive 
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mais de 20, 25 orientandos [...] na pós-graduação eu tenho no máximo 

8 [...]” 

 

 

1.3. Cargo administrativo: Não  

 

 

2. Rotina de trabalho: “Minha rotina da semana é inicialmente ler as 

mensagens de e-mail, porque hoje em dia administrativamente, tudo se 

resolve por e-mail [...] preparar as aulas e ministra-las, as reuniões, dos 

conselhos que fazemos parte pela universidade ou de colegiado de 

departamento, mas isso não é todo dia [...] orientar [...] mas eu não 

tenho uma rotina igual todos os dias, eu também viajo muito para 

trabalho de campo, essa rotina varia, como também a quantidade de 

horas e dias [...] mas geralmente minha rotina começa às cinco horas 

da manhã e termina meia noite, uma da manhã do outro dia [...] além 

disso eu também faço as viagens, e como eu não tenho apoio 

institucional, eu dirijo também para as pesquisas de campo, trabalho lá, 

tenho que fazer os registros e tenho que alimentar o sistema [...] então, 

fora isso é orientação, e tem sobrado pouco tempo para a escrita, para 

a leitura, porque é impossível dar conta disso tudo, tanto é que eu tenho 

pesquisas concluídas e não publicadas porque eu ainda não tive 

condições de fazer a reflexão, o aprofundamento necessário para poder 

publicar [...] agora mesmo eu estou de licença pela primeira vez após 

muitos anos de magistério, eu devo me aposentar com no máximo 4 

anos, é a primeira vez que eu peguei uma licença para capacitação, e 

até o momento estou usando a licença para atualizar relatórios e o que 

está no sistema que precisa ser organizado” (p.01-02) 

 

3. Horas de trabalho: “Eu trabalho em média de 14 a 16 horas por dia [...] 

nunca menos que 10 horas [...] incluindo os horários que estou na frente 

do computador [...] não é só na sala de aula e também não só fazendo 
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pesquisa [...] na universidade normalmente eu passo umas 10 horas, e 

levo trabalho para casa, amanheço com ele, levanto e vou para o 

computador e quando chego do trabalho vou para o computador [...] 

também trabalho nos finais de semana, tanto trabalho para fazer a 

pesquisa e a extensão, porque eu trabalho com as comunidades, como 

também levo trabalho pra casa, hoje mesmo já tenho uma dissertação 

para eu ler [...] com relação à férias, estou a 22 anos sem ter férias, eu 

assino, mas não consigo descansar, gozar as férias” (p.02).   

 

 

4. Organização do trabalho: “No caso das aulas, eu atualizo minhas 

leituras, na medida do possível, todo semestre, eu nunca repito o 

mesmo programa, eu tenho uma ementa eu vou atualizando essa 

discussão e faço muito isso porque as disciplinas que eu trabalho eu 

tenho o dever de atualizar, elas tem que estar colada com a realidade 

que eu estou desenvolvendo, por exemplo, sociologia da educação, 

política em educação, educação do campo, as monografias também que 

são disciplinas, porque quando eu falo 4 disciplinas, uma é de 

monografia, então, eu tenho que ter um ritmo de leitura rápido, e da 

leitura do cotidiano, do dia-a-dia, eu não posso ler os clássicos e ir dar 

aula, eu tenho que comprar jornal toda a semana, eu no mínimo tenho 

que passar rápido o jornal e olhar a parte de educação e ver se tem 

alguma coisa, tenho que acompanhar as pesquisas, meu trabalho eu 

faço muito com levantamento de dados, inclusive de censos, dos 

indicadores, de tudo isso que tem saído, e na medida que vai saindo eu 

vou atualizando, e também eu sistematizo, na medida do possível, esses 

dados em alguns campos, [...]” (p.03) 

 

4.1 Demandas (graduação x pós-graduação): “Eu não me sinto 

pressionada, já me senti, mas eu já trabalhei psicologicamente pra não 

me deixar me levar por essa pressão, então, para mim, a exigência da 

pós-graduação é consequência do que eu faço [...] se der para cumprir 
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o que a pós-graduação exige, deu, se não deu, dane-se [...] eu resolvi 

isso nos últimos 5 anos [...] porque se não eu ia enlouquecer, entrar 

nessa lógica da produção, produção, produção, e eu iria explorar os 

meu orientandos para produzir inclusive, para que eu possa ter 

produção, e eu não acho isso justo, porque os estudantes devem estar 

vinculados a um tipo de projeto de pesquisa que a gente desenvolve, 

mas eles não devem produzir para mim, eu que tenho que produzir com 

eles, então eu tenho uma lógica de relação na produção neste sentido, 

de trabalho coletivo, então essa é uma forma de organização, [...] a 

segunda é que, quando eu percebo que, em algumas circunstâncias, tem 

uma publicação que é muito importante, então eu dou um gás nela, viro 

a noite, pego um final de semana inteiro e faço, e cumpro aquilo, mas 

não é o meu foco principal [...] e uma coisa que eu tenho preocupação, 

e que diferencia dos outros, talvez da maior parte dos meus colegas, e 

que isso também influencia na pós, é porque, quando vamos fazer o 

relatório da pós-graduação, eu acho que eu sou uma das raras 

professoras da pós que tem extensão, foco no ensino e na pesquisa, e 

relações inclusive com outras universidades de outros estados e de fora 

país [...] então, isso também pesa na avaliação do programa da pós, 

então, de certo modo, o que eu faço também tem uma reverberação, 

porque não é só quantos livros você pública, quantos artigos, não é só 

isso [...] como eu estou numa pós-graduação que em educação e eu 

conheço o projeto da pós, no projeto, quando ele foi aprovado, ele tem 

uma relação com a educação básica, e tem uma relação com a sociedade 

como um todo, a pós-graduação tem que estar a serviço disso, embora 

ela não esteja [...]Entrevistador: na sua avaliação, porque a extensão 

tem sido pouco trabalhada ?Professor(a).: na verdade ela sempre foi 

colocada em último plano, mas nos últimos anos, inclusive, algo 

completamente contraditório, o fato da pesquisa passar a ser mais 

importante por conta do aumento dos programas de pós-graduação não 

alavancou a extensão, muito pelo contrário, criou um foço enorme, 

maior ainda, e não só criou um foço como continuou com o 
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preconceito, se você é “extencionista”, o termo que usam é esse, você 

não sabe fazer pesquisa, você não é pesquisador [...] e eu desafio isso 

porque, na minha área, principalmente na área de humanas, na área da 

saúde, em boa parte dela, e em muitas áreas sociais e humanas, é muito 

complicado você formular pesquisa distante daquilo que está no campo 

da extensão, então eu penso que a UFS continua com o foço, que existe 

também em outras universidades na minha avaliação, ela prioriza o 

cumprimento de metas porque a pós-graduação está dentro da lógica 

da reformas da universidade que foi feita pelos governos, e não pelas 

reformas que nós exigíamos e que nós construímos, e hoje, boa parte 

das pesquisa são voltadas, não é caso da educação necessariamente, 

embora tem algumas pesquisas que elas são produzidas para atender a 

demanda de política de governo, mais a maior parte das pesquisas estão 

voltadas para as empresas privadas em várias áreas, [...]teve momentos 

em que pessoas da  pós-graduação queriam publicar 5 trabalhos nos 

eventos organizados pela UFS para entrar numa pós, sempre achei isso 

ridículo, absurdo, mas isso é entrar numa lógica da produtividade a 

partir de um indicador numérico, a partir de um indicador que vai 

tornando a educação, e ai não é só que está na escola privada, na 

universidade particular, que a educação é mercadorias, aqui também é 

mercadoria na hora que você entra numa lógica, que é a lógica do 

capital, que é produzir dentro de um conceito numérico, de uma ideia 

de acumulo temporário, pois por exemplo, o que você produz hoje só 

vale até três anos no máximo [...] então a sua vida, tudo que você 

escreveu está tudo no lixo, você começa do zero a cada três anos na 

avaliação da pós, é um movimento sem fim [...]outros professores 

podem dizer que também tem pouco tempo para reflexão porque eles 

tem um ritmo de trabalho que exige deles um tempo maior para o ler 

um trabalho, para preparar uma aula, que deveria ser o nosso tempo 

mesmo, e eles não estão errados, e esse tempo tem sido cada vez mais 

comprimido em função da quantidade de estudantes em sala de aula, 

da quantidade de orientandos, do quantitativo, de número de horas que 
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você tem que ter para poder dar conta dessas leituras, antes você tinha 

uma turma de prática do ensino de 20 alunos na graduação, hoje são 50 

[...] então, qual é a prática que você pode acompanhar ? qual o estágio 

supervisionado que você pode acompanhar ? Não existe [...] E ai a 

graduação vai sendo cada vez mais desqualificada, e ai você recebe 

estudantes no Mestrado que não sabem ler e escrever, isso é um fato 

em qualquer pós-graduação no país, e ai você, além do estudante ter 

que se dedicar a uma leitura que ele não tenha base, ele tem que 

aprender a ler e a escrever a toque de caixa, porque ele só tem 2 anos 

que na verdade não são 2 anos[...]” (p.03-06) 

 

5. Rendimento no trabalho: “Não estou satisfeita, porque para dar conta 

minimamente daquilo que eu acredito, que eu penso que deve ser o 

nosso trabalho, eu estou me violentando todos os dias [...] porque eu 

não dou conta mais da minha saúde, eu não dou conta mais de 

alimentação, e eu não acho isso justo com nenhuma pessoa, nenhum 

ser humano, muito menos com um profissional [...] eu não defendo 

isso, se eu entrasse na universidade hoje, eu não faria o que eu já fiz 

nessa universidade e eu entendo porque muito dos professores mais 

jovens não querem determinadas coisas para eles, e eles tem razão, 

porque a universidade que está aqui hoje não é uma universidade que 

prima pela produção do conhecimento para atender as demandas da 

sociedade, da classe trabalhadora [...] nunca foi, não é e está longe de 

ser [...] eu não estou satisfeita [...] tanto é que eu penso muito, eu nunca 

imaginei que eu teria tanta vontade de me aposentar, e hoje eu tenho 

muita vontade de me aposentar para continuar produzindo em outro 

nível, contribuindo, porque eu não preciso estar aqui para produzir, mas 

isso não quer dizer que eu não goste do que eu faço, eu gosto, agora, 

eu gostaria de ter outra condição de trabalho” (p.06) 
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6. Análise políticas para a pós-graduação: “O Estado investe 

minimamente, a meu ver, na produção de conhecimento, tanto é que a 

política de editais foi criada, porque como não investe recursos para a 

produção de conhecimento, criou-se o edital para as pessoas ficarem 

“se matando”, para concorrer um edital para ganhar uma bolsa para ter 

os recursos para desenvolver a pesquisa [...] a política de edital para 

mim é uma política privatista da produção do conhecimento, e eu não 

vejo que a universidade brasileira tem foco na produção do 

conhecimento, o foco dela é a prestação de serviços, inclusive ela está 

pautada em seus projetos, inclusive a nossa, na fala dos dirigentes, é 

uma universidade para prestar serviços, e prestar serviços para quem? 

Para atender a quem? E isso tem influenciado diretamente os currículos 

dos próprios cursos, seja em cursos de licenciatura ao demais cursos de 

graduação que existe na universidade [...] então, essa política, como é 

pensada por fora, para nós, estamos funcionando numa condição 

precária que não atende nem o que é pensado por fora, pelo o que é 

produzido por fora [...] na verdade, você tem profissionais que saem da 

universidade, apesar de o sistema de avaliação avaliar os cursos como 

muito bom, mas qual é a lógica da avaliação ? Eu sou contra ao 

ENADE, eu não sou contra a avaliação, mas sou contra está avaliação, 

porque eu não acho que a avaliação do estudantes deva ser tomada para 

avaliar a universidade como um todo [...] acho que a universidade tem 

que ser avaliada por nós, pela comunidade universitária, e pode 

também ser via externamente, mas tem que ser uma avaliação que seja 

construída a partir de outros princípios, porque essa só atende aos 

indicadores e a regulação de quem entra e quem sai e a regulamentação 

do mercado, para atender as demandas do mercado [...] e a pós- 

graduação, está na mesma lógica da produção da quantidade,  hoje se 

produz tudo que se imagina, de qualquer jeito, com qualidade duvidosa 

em âmbito nacional, um excesso de publicações sem critérios 

definidos, e o critérios usado de publicação de maior peso é se a 

publicação é feita por empresas, não pela universidade [...] quais são 
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os livros que tem uma qualificação melhor, são os livros de editoras 

grandes [...~] se você publica muito pelas editoras das instituições que 

tem uma circulação no âmbito acadêmico não tem muito valor como 

das editoras comerciais” (p.07).         

 

6.2.Políticas para a pós-graduação (atende especificidade da educação?): 

“Não atende [...] mas hoje existe financiamento, temos o sistema de 

bolsas, aqui e acolá tem um edital, e pra educação agora a gente tem no 

observatório da educação, não é fácil concorrer, pois tem que ter a 

média, então elas não atendem as nossas necessidades. Ela atende a 

uma política instituída pelo próprio governo federal, daquilo que quer 

que seja pesquisado, analisado, para atender a outros objetivos, as 

vezes para acomodar um pouco as demandas de alguns grupos sociais” 

(p.09) 

 

 

7. Relações interpessoais: “Minhas relações são de respeito pelos meus 

colegas de trabalho [...] e o  trabalho que tem uma relação de 

acompanhamento das coisas que eu faço, quando eu os procuro é para 

saber onde eles podem contribuir, técnicos, professores, principalmente 

técnicos, os professores são poucos que eu construo coletivamente 

alguma coisa, porque é muito difícil em uma universidade onde as 

pessoas se inserem numa competitividade você construir coletivamente 

com os outros [...] e eu acho que ai o conhecimento acaba caindo numa 

lógica muito mesquinha e você perde muito, tanto é que, desde que eu 

entrei na universidade eu chamo muita gente para construir, mais eu 

tenho um ritmo de trabalho que a maioria das pessoas não conseguem 

lhe dar com ele por conta desse universo que eu milito, mas não é só 

isso, é porque elas também tem uma sobrecarga, e como a gente 

trabalha com algo que exige muito, elas não tem condição de fazer, 

mesmo as que desejam não tem condições de dar conta daquilo, e de 

fato elas tem razão, o que elas já assumem aqui já é muita coisa, pelo 
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menos uma parte daquelas que eu convivo mais de perto, os demais, 

em relação a pós-graduação por exemplo, nós não temos socialização 

das pesquisas, nós não temos debates públicos sobre a produção do 

conhecimento, isso pra mim é uma problemas grave para uma pós-

graduação, eu estou acostumada em fazer diálogos públicos com 

pensadores, professores, com especialistas ou não de diferentes 

concepções, o que não significa que vai sair dali e um vai matar o outro, 

não é isso, você vai para uma mesa e cada um coloca o ponto de vista, 

aquilo que defende e entra no debate [...] isso não existe, então para 

mim, a pós-graduação na UFS ela é extremamente fechada, pequena, 

do ponto de vista do que ela poderia ser, porque eu acho que há uma 

mentalidade, não é só uma questão produzida pelo sistema, que pelas 

políticas que incentivam a universidade financeiramente e em termos 

de concepção, mas tem algo a ver com a construção das pessoas [...]” 

(p.08).  

 

   Condições de 

Trabalho 

1. Condições objetivas de trabalho oferecidas pela universidade: 

“Nenhuma, nada [...] até essa sala pra manter eu tenho que comprar tinta e 

pintar [...] não tenho equipamentos, não tenho computadores, todos os que 

tenho foram comprados com recursos que capitei. Aliás, essa é outra coisa 

importante de ser pesquisada, eu tenho vontade de desenvolver essa 

pesquisa, para ver em Sergipe, quanto os professores captam por ano para 

dentro da universidade para eles conseguirem trabalhar, não é pouco 

dinheiro aquilo que nos captamos para conseguir desenvolver o trabalho 

de ensino, pesquisa e extensão”. (p.09) 

2. Financiamentos de projetos: “Possuo um projeto de pesquisa[...] e agora 

estou concorrendo à outros editais [...] com outras universidades também 

[...], nós vamos trabalhar em várias regiões do país [...] sobre o 

aproveitamento de recursos, eu avalio que no caso da educação não [...] 

nós deveríamos ter mais recursos, e o edital é contraditório, ele inviabiliza, 

porque tem pesquisa no âmbito da arte e da literatura que não tem edital 
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para isso [...] para educação também não [...] porque ultimamente os editais 

estão mais para as áreas de tecnologia, de saúde, para algumas doenças 

endêmicas [...] até porque a política de editais que o MEC publica a maior 

parte do dinheiro não é do próprio MEC, é de outros ministérios, alguns do 

próprio Banco Mundial, que vai para o ministério já com um edital já 

construído pelos ministérios para atender a uma especificidade”(p.09).  

 

 

3. Desenvolvimento de atividade, além do trabalho: “Eu tento pelo menos 

[...] atualmente faço hidroginástica e agora estou querendo voltar a estudar 

música, mas eu tento [...] mas eu tenho que me organizar muito pra 

conseguir fazer [...] eu até fazia regularmente, cheguei a fazer durante 2 

anos, mas eu fiquei muito doente, e vou fazer 3 meses que não faço nenhum 

exercício físico, estou me recuperando essa semana, para ver se na próxima 

semana eu volto, mas eu gosto de tirar um tempo. (p.10) 

   Carreira 

Docente 

1.Satisfação com a carreira docente: “Quando se fala na carreira temos um 

mundo para discutir [...] a primeira coisa é a formação e o reconhecimento 

e valorização sobre essa formação [...]ainda existe na sociedade um 

imaginário que reconhece muito a universidade como um espaço que tem 

um status, mas na prática, no cotidiano, os professores, muitos ainda 

continuam pensando que tem um grande status, por conta desse imaginário 

que está fora, e incorpora, mas isso não é algo que me toca, por exemplo, 

ser professor hoje é uma função extremamente prazerosa pra mim, porque 

trabalha com a formação humana, mas é muito difícil ser professor para 

quem de fato gosta de ser professor, tem que cumprir as funções de ser 

professor [...] então do ponto de vista da carreira a gente não tem as 

condições de trabalho, a gente não tem a valorização que é o um salário 

digno e justo para o tempo que deveria ser dedicado ao trabalho e eu 

também não concordo com a política compensatória que os governos vem 

criando com a política de bolsas para os professores produzirem [...] eu 

acho que o professores deveriam ter o salário e produzir com as devidas 

condições de trabalho[...] então a carreira docente da rede federal de 
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educação superior ela tem sido negligenciada [...] o nosso piso salarial ele 

é baixo e isso interfere diretamente na autoestima das pessoas, no modo de 

ver a educação, no modo de se relacionar com os estudantes, então do ponto 

de vista da carreira agente tem muitas perdas [...] do ponto de vista da 

necessidade de ter vínculo com a pós, você tem os ajustes para chegar a 

adjunto, professor associado, e toda a progressão, então hoje a uma 

exigência, praticamente, não tem quem não entre na universidade que não 

tenha logo que trabalhar para entrar numa pós [...] então isso arrebenta 

conosco, porque quando eu entrei na universidade, eu tinha uma sala para 

o atendimento aos alunos com mais duas colegas, hoje a sala tem 6 birôs, 

6 armários, então eu tenho que me retirar, eu não posso receber meus 

alunos, hoje não tem atendimento individual de estudantes, então isso 

acaba atropelando toda a sua vida acadêmica e consequentemente a 

carreira, por uma lógica de produção, de trabalho que violenta o ser 

humano e o próprio trabalho, e os currículos ficam do jeito que eles estão. 

Entrevistador: Você colocou alguns aspectos negativos, você poderia 

colocar alguns aspectos positivos que ainda te fazem permanecer na 

carreira?Professor(a): eu adoro ser professor(a) [...] gosto muito de ser 

professor(a), pra mim é uma das funções mais belas que existe na vida do 

ser humano [...] (longo intervalo) tanto é que meus filhos agora querem ser 

professores (p.10-11).  

 

 

2. Qualificação docente: “Minha qualificação tem sido no dia –a – dia, nas 

lutas e na construção com outras universidades [...] eu não fiz pós- 

doutorado e nem quero fazer não desejo fazer [...] a minha qualificação tem 

se dado no dia-a-dia, nas lutas [...] eu não me vejo entrando na universidade 

para os pós-doc. [...] eu tenho vontade de passar por exemplo 3 meses com 

um professor que trabalha com sociologia do trabalho, [...], já comecei a 

fazer esse caminho, de levar a pesquisa que eu estou construindo para 

dialogar com ele, e ai, lógico, para eu fazer isso eu tenho que me matricular 

num curso, tenho que fazer institucionalmente, mas eu não tenho vontade 
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de fazer [...] eu fiz doutorado, estudei fora do país, e tenho muita vivencia, 

trabalho muito com pessoas de outras lugares, então a minha formação vai 

se dando assim [...]” (p.11)  

3. Greve (contradições graduação x pós-graduação): “Acho que os 

professores estão se acomodando a lógica [...] poucos reagem contrários, 

não trabalham na pós, ou saem da pós, são raros os que tem saído [...] 

alguns se manifestam nacionalmente mas não há uma resistência, a não ser 

pelo sindicato, nacionalmente a gente tem discutido isso, tem um 

enfrentamento no sindicato, mas no cotidiano da UFS, por exemplo, não 

há enfrentamento nenhum com isso [...] os professores não se organizam e 

ai o prejuízo recai sobre a graduação na maioria das vezes, e também a 

própria pós-graduação, porque o professor passa a ter menos tempo para 

fazer as atividades que a pós exige, e ai vai tocando [...] acho que a maioria 

está tocando com a barriga a pós-graduação, e o trabalho de educação, 

como um professor universitário [...] não tem sido fácil pra ninguém, eu 

acho que agente está numa conjuntura complicada, e muita gente nova já 

percebeu que se não fizer isso se arrebenta na carreira, então mergulha de 

cabeça [...] não concorda, não gosta, mas faz porque se não se arrebenta na 

carreira [...] esse não concordar, alguns ficam até indignados, mas não 

passa da indignação de corredor, essa indignação não é capaz de 

potencializar uma ação concreta contra isso [...] porque quem estálá na 

capes definindo, são os colegas nossos, da pós-graduação [...] e as 

entidades nossas continuam reforçando isso, eu não vejo as entidades, você 

vê num grupo de trabalho por exemplo, num encontro da ANPED, está 

discutindo a precarização do trabalho docente, essa questão da pós, mas a 

maioria está produzindo, produzindo, produzindo em vários âmbitos [...] e 

sempre discutiu isso [...] e a greve nosso mostrou aqui mostrou uma 

indignação, mas depois da greve todo mundo voltou a trabalhar da mesma 

maneira que antes [...]”(p.12-13).  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Solicitamos seu consentimento para participar como voluntário da pesquisa 

“Autoalienaçãodo trabalho e o trabalho docente em pós – graduação stricto sensu no 

PPGED\UFS”. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não acarretará ônus de qualquer 

espécie. Inclusive, você não precisará pagar nada e assim como nada lhe será pago por 

sua participação. A proposta deste estudo é identificaros nexos e determinações entre a 

autoalienação do trabalho e o trabalho docente do professor - pesquisador na pós-

graduação stricto sensu(especificamente, no Programa de Pós-graduação em Educação - 

PPGED) na Universidade Federal de Sergipe. A coleta de dados será feita através de uma 

entrevista semi- estruturada por meio de um roteiro dom perguntas abertas e fechadas, 

divididas em três seções: Trabalho docente, Condições de trabalho, Carreira docente. 

Farão parte da amostra 5 (cinco) professores, do Programa de Pós - graduação em 

Educação, vinculados ao corpo docente do Mestrado e Doutorado, além de estar 

regularmente vinculado à graduação. Os dados originários desta coleta serão utilizados 

para elaboração e apresentação de relatório de pesquisa, do curso de Mestrado em 

Educação da UFS, além da elaboração de trabalhos científicos. No entanto, o sigilo 

individual de cada voluntário será preservado. Quaisquer dúvidas relacionadas com os 

procedimentos e com os dados obtidos na avaliação podem e devem ser esclarecidas, a 

qualquer momento, com os pesquisadores responsáveis. 

 

Após ler e compreender os propósitos e os procedimentos apresentados, eu 

____________________________________________________________, consinto em 

participar como voluntário desta pesquisa 

 

_____________________________      

Acad. João Paulo Doria de Santana – Mat. 201211001442 - PPGED 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr(a) Solange Lacks  – PPGED, DED, Orientador (a) 

 

Contatos: João Paulo – (79)8822-7623Solange Lacks – (79)9982-6607 
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Roteiro de Entrevista 
 

Categorias de análise: 

 

Trabalho docente (professor-pesquisador) 

 

1. No que se refere às atividades docentes, atualmente você leciona em quantas disciplinas 

(pós - graduação e graduação)? Vem desenvolvendo projetos com os estudantes (PIBID, 

projetos de extensão, PIBIC) (sim ou não, por que)? Possui quantos orientandos em geral 

(mestrado, doutorado e graduação)? Possui algum cargo administrativo?  

 

2. Você poderia descrever sua rotina de trabalho durante o dia?  

 

3. Em média, você trabalha quantas horas por dia? Você consegue desenvolver todas as suas 

atividades na universidades ou leva trabalho para casa, durante a noite, finais de semana, 

férias?  

 

4.  Descreva qual processo de elaboração de aula (programa de ensino, planejamento da 

disciplina), de um parecer, de uma orientação, dos projetos de pesquisa (como definir um 

objeto)? 

 

5. Como você se organiza frente as suas exigências (produção científica, orientações, 

participação em bancas de qualificação e defesas, participação e organização em eventos 

científicos) referente à pós-graduação, sem sacrificar atividades de extensão e ensino? 

 

6. Você está satisfeito de maneira geral com seu rendimento no trabalho, em termos 

produção científica, elaboração de aulas, orientações? (sim ou não, por que) 

 

7. Na sua análise, um professor-pesquisador de uma universidade federal, como você 

percebe as políticas públicas para o ensino superior, na sua opinião quais são os pontos 

positivos e negativos destas políticas, sobretudo as fomentadas para a pós-graduação pela 

CAPES ? 

 

8. Dentro desse contexto, como são suas as relações interpessoais com estudantes, 

orientandos, professores, técnico-administrativos, gestores no seu campo de trabalho.  

 

9. No seu ponto de vista, a partir da atual lógica de produção científica implementada pela 

CAPES, a produção do conhecimento no âmbito da educação atende suas especificidades 

(no que concerne a teoria educacional e a teoria pedagógica)? 

 

Condições de trabalho (objetivas e subjetivas) 

 

1. A UFS lhe oferece as condições objetivas (materiais didáticos, estruturais, apoio técnico, 

financiamento de projetos) necessárias para o exercício do seu trabalho (descreva sobre 

os seus espaços, locais e implementos, tecnologias, materiais de trabalho)? 

 

2. Você possui projetos de pesquisa financiados? Pra você, sistema de disputa de editais 

garante um bom aproveitamento de recursos para pesquisa? Explique porque?    
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3. Você costuma desenvolver outras atividades não relacionadas com seu trabalho em seu 

dia-a-dia (exercícios físicos, cinema, teatro)? Caso sim, qual a frequência? 

 

Carreira docente  

 

1. No que se refere a carreira docente, você está satisfeito com seu trabalho? Quais são os 

aspectos positivos, negativos e o que poderia ser melhorado? 

 

2. Depois do doutorado, e sua entrada na pós-graduação, como tem sido sua qualificação 

docente neste período? 

 

3. Ano passado tivemos uma greve de mais de 3 meses e algumas questões ficaram bem 

escancaradas para a sociedade, sobretudo as questões referentes as condições de trabalho 

e plano de carreira. Mas percebemos que a maioria dos cursos de pós-graduação as 

atividades não foram paralisadas. Como os professores de maneira coletiva (sindicato) 

vêm reagindo, e especificamente você reage a essa contradição?



 

 

  

 


