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sua vontade, mas investigar o seu poder, os 
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RESUMO  

PAZ, Suelaynne Lima da Paz. Políticas para educação superior e suas implicações no trabalho, 
profissão e profissionalização em unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
2016. 244 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2016.  
 
 
Esta pesquisa insere-se na linha Estado, Políticas e História da Educação do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás e objetiva levantar, analisar e 
compreender as bases da profissão e profissionalização docente na UFG e suas relações com as 
políticas públicas de educação superior a partir de 1990, especificamente as políticas de 
expansão e de regulação do trabalho docente no magistério superior. Para tanto, foram 
realizadas pesquisas bibliográficas em periódicos nacionais e indexados pela Capes como 
Qualis A e no GT11 da Anped no período de 2005-2014 e consultas no portal de dissertação e 
teses da Capes. Também foram analisadas as produções da Rede Universitas/Br, e feita a coleta 
e análise de documentos nacionais sobre as políticas públicas de educação superior e de 
documentos institucionais da UFG. Na pesquisa empírica, privilegiaram-se as entrevistas com 
gestores acadêmicos e pesquisadores de programas de pós-graduação stricto sensu da UFG, 
pertencentes a três unidades acadêmicas, representativas das áreas de conhecimento de Ciências 
Exatas e da Terra, Ciências Biológicas e Humanas. O atual contexto de mudança para o regime 
de acumulação flexível, a busca por novos nichos de acumulação de capital e a reforma do 
Estado vem desdobrando-se no âmbito da universidade pública na sua imbricação com o setor 
produtivo, por meio de uma reforma realizada ao longo das últimas décadas. Os impactos dessa 
reforma têm ocasionado processos de intensificação e flexibilização do trabalho docente que 
repercutem na profissão e na profissionalização do professor desse nível de ensino. As 
principais políticas que dão sustentabilidade a esses processos nas universidades federais 
referem-se à política de expansão promovida pelo Reuni e a de regulação da produção 
acadêmico-cientifica realizada pela Capes. Essas políticas são analisadas no contexto da UFG 
e mostram-se impregnadas no cotidiano do trabalho docente, conferindo de fato novos 
contornos para a profissão docente no magistério superior, com a fragilização das condições 
subjetivas de trabalho e embates em relação à progressão na carreira, e provocando certa 
desagregação sindical. Contudo, a pesquisa mostra que, embora existam aspectos que 
influenciam o trabalho docente a estar mais alinhado com as exigências do campo produtivo e 
que tornam a bases da profissão e profissionalização frágeis, há certa manutenção, na cultura 
acadêmica docente, de traços de uma sociabilidade que integra a coletividade como 
fundamental. Tal processo é possível sobretudo pela natureza imaterial do trabalho docente, 
que possibilita as trocas simbólicas entre os professores, reforçando a construção da docência 
como coletividade.  
 

Palavras-chave: profissão e profissionalização docente, trabalho docente, políticas públicas de 
educação superior.  
 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT  

PAZ, Suelaynne Lima Paz. Policies for higher education and its implications for the work in 
the profession and professionalization at the Federal University of Goiás 2016. 244 f. Doctoral 
dissertation (Program of Graduate Studies in Education) - College of Education, Federal 
University of Goiás, Goiânia, 2016. 
 
This research is part of the State, Policies and History of Education of the Graduate Program in 
Education at the Federal University of Goiás and aims to raise, analyse and understand the 
foundations of the profession and professionalisation lecturer at UFG and its 
relations with the public policies of higher education from 1990, specifically the expansion and 
regulatory policies of teaching in university teaching. Therefore, it was conducted literature 
searches in national and journals indexed by CAPES as Qualis A and GT11 of Anped in the 
period 2005-2014 and consultations on the portal of dissertations and theses of  Capes. Also the 
Universitas / Br Network productions were analyzed and made the collection and analysis of 
national documents on public policies for higher education and institutional documents of UFG. 
In empirical research, favored up interviews with managers and academic researchers stricto 
sensu graduate programs at UFG, belonging to three academic units, representative of Exact 
Sciences knowledge areas and Earth, Life Sciences and Humanities. The current context of 
change for the flexible accumulation regime, the search for new niches of accumulation of 
capital and the State reform comes in the context of the unfolding public University in 
its overlap with the productive sector, through a reform carried out over the past decades. The 
impacts of this 
reform have raised flexibilisation and intensification processes ofteaching work that impact on 
the profession and on teacher professionalization of this level of education. The main policies 
that give sustainability to these processes in the federal universities relate to the expansion 
policy promoted by Reuni and the regulation of academic and scientific production conducted 
by Capes. These policies are analyzed in the context of the UFG and are impregnated in the 
daily teaching work, fact giving new contours for the teaching profession in university teaching, 
with the weakening of the subjective conditions of work and struggles in relation to career 
development, and causing some union breakdown. However, research shows that, although 
there are aspects that influence the teaching work to be more aligned with the requirements of 
productive field and make the foundations of the profession and professionalisation fragile, 
there is some maintenance, on teaching academic culture, traces of a sociability that integrates 
the collective as fundamental. Such process is possible especially for the intangible nature of 
teaching, which enables symbolic exchanges between teachers, strengthening the construction 
of teaching as a collectivity. 
 
Keywords: profession and professionalization, teaching work, public policies for higher 
education. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de construção e compreensão de um objeto de pesquisa é repleto de 

descobertas, contradições e desafios. Trata-se de um movimento em busca de respostas que não 

estão dadas a priori e que quase sempre suscitam questões que vão possibilitando definir 

contornos mais nítidos de investigação, em uma constante reconstrução da pesquisa.  

Nesse sentido, enfatiza-se o entendimento da pesquisa como construção, e é desse 

princípio que se parte para a discussão do objeto profissão e profissionalização docente no 

magistério superior. Para elucidar a temática, realiza-se o debate sobre as políticas públicas de 

educação para esse nível de ensino, tendo em vista a diversidade de forças que refletem 

interesses e disputas relacionadas à área.   

Partindo desse debate, pretende-se problematizar os condicionantes econômicos, 

políticos e culturais da profissão docente no magistério superior. Para tanto, chama-se a atenção 

para sua configuração em tempos de regulação do trabalho docente, bem como de conversão 

do conhecimento em produto, com a venda de serviços acadêmicos, tais como cursos de pós-

graduação lato sensu e outras ações, que têm recebido fortes críticas de estudiosos como 

Coelho, I. (2006); Mancebo, Maués e Chaves (2006); Maués (2010); Sguissardi (2000); 

Sguissardi e Silva Júnior (2009), dentre outros. Tais ações provocam mudanças no campo 

universitário que impactam a cultura acadêmica, considerada como aspecto central para a 

construção de bases comuns da profissão docente.  

Com papel preponderante na construção da profissão docente, a cultura profissional 

permite a apreensão das circunstâncias e interações sociais que fazem de uma ocupação, com a 

devida licença, se constituir como profissão (ALMEIDA, 2010). Ou seja, os traços culturais do 

campo universitário, as tendências no modo de interação entre os professores universitários, 

permeadas por diversas forças e disputas entre os agentes desse campo, permitem que se atribua 

o status de profissão ao magistério superior (LIMA, J., 2000).  

Nesse sentido, a profissionalização docente é evidenciada, por buscar justamente a 

construção de uma cultura profissional, por meio de um estatuto que congrega os seguintes 

elementos: qualificação2 profissional para a atuação no magistério; condições de trabalho;

                                                             
2 A opção pelo termo qualificação, em vez de formação, demarca que neste trabalho fala-se de uma qualificação 
necessária ao trabalhador para o posto de trabalho, e não de uma formação que reduz a profissão a um conjunto de 
competências (OLIVEIRA, D., 2010). 
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remuneração compatível com a complexidade do trabalho; e autonomia do docente, o que 

requer associativismo docente (GUIMARÃES, 2009; OLIVEIRA, D., 2010)3. 

 A profissionalização é abordada como um movimento que busca o reconhecimento 

social e econômico da docência como profissão, tendo como ponto central a autonomia para a 

constituição de uma cultura profissional docente (GUIMARÃES, 2009; OLIVEIRA, D., 2003). 

Por isso, a regulação do trabalho docente no magistério superior é problematizada nas 

discussões empreendidas, uma vez que retira dos professores universitários justamente o 

controle sobre seu trabalho, ou, dito de outra forma, sua autonomia.  

É com base nos aspectos levantados que a discussão sobre os desafios, embates e 

perspectivas da profissão e profissionalização docente no magistério superior é realizada. Para 

tanto, as políticas públicas expansionistas4 e de regulação para a educação superior da década 

de 1990 e seus desdobramentos na dinâmica e nos processos do trabalho docente no magistério 

superior são evidenciadas.  

Nesta tese, elegeu-se o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) para discutir a expansão da educação superior pública no país.  

O Reuni é um programa de expansão e reestruturação das universidades federais implantado 

em 2007 e que tem como característica a exigência de um contrato de gestão5 dessas instituições 

de ensino com o Ministério da Educação (MEC).  

Para o debate sobre a regulação do trabalho docente, empreende-se a análise das ações 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que construiu 

historicamente um processo de normatização da produção acadêmico-científica na educação 

superior brasileira, por meio de um modelo de avaliação com viés quantitativista, que via de 

regra se desdobra no produtivismo acadêmico. Essas duas frentes foram reiteradamente 

enfatizadas, durante as entrevistas realizadas com professores da UFG, como flagrantes 

intervenções no cotidiano do campo universitário. 

Diante do exposto, tem-se como questão central: como se configura a profissão e a 

profissionalização docente no magistério superior na Universidade Federal de Goiás (UFG), 

                                                             
3 Ressalta-se que se parte dessas reflexões por considerá-las pertinentes a qualquer discussão sobre a docência e 
suas bases profissionais. 
4 A expansão da educação superior é um movimento observado nas políticas para esse nível de ensino desde 1990, 
potencializado nos anos 2000 com o Programa Universidade para Todos (ProUni), destinado às instituições 
privadas, e pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 
para as universidades públicas federais. 
5 O contrato de gestão é uma característica do modelo gerencialista que desde 1990 vem sendo consolidado nas 
instituições públicas brasileiras. Constitui um princípio da reforma administrativa do Estado, em que a otimização 
dos processos busca fortalecer “os laços entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado” 
(AZEVEDO, 2004, p. XI).   
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em face da expansão universitária e da regulação do trabalho docente após a reforma da 

educação superior de 1990? Outras questões fizeram-se necessárias para guiar as reflexões 

empreendidas, quais sejam: como o trabalho docente de magistério superior tem se estruturado 

no contexto capitalista desde 1990? Quais são as bases teórico-políticas do debate sobre 

profissão e profissionalização docente? Quais são as perspectivas e contradições da proposta 

do Reuni que impactam o trabalho e a profissão docente no magistério superior? Como a 

regulação instaurada pelo modelo Capes de avaliação desdobra-se na produção acadêmico-

científica? Quais embates se materializam no trabalho e na profissão docente no âmbito de 

gestores acadêmicos e pesquisadores em programas de pós-graduação da UFG? 

Com base nessas questões objetiva-se levantar, analisar e compreender as características 

constitutivas da profissão e da profissionalização docente na UFG e suas relações com as 

políticas públicas de educação superior a partir de 1990. No âmbito dessas políticas, focalizam-

se os desdobramentos da expansão realizada pelo Reuni e os novos processos e mecanismos de 

regulação da Capes. Nessa linha de pensamento, pretende-se: a)  discutir a configuração do 

trabalho docente no magistério superior em face do regime de acumulação flexível capitalista; 

b)  entender os conflitos, consentimentos e contradições que atingem a profissão e a 

profissionalização docente no magistério superior; c) debater a expansão das universidades 

públicas federais e seus aspectos contraditórios; d) analisar os mecanismos e processos para a 

regulação do trabalho docente no magistério superior; e) apreender e analisar os sentidos 

atribuídos ao trabalho e ao processo de profissionalização docente no campo universitário.  

A hipótese que subjaz ao recorte desta pesquisa é a de que as políticas de expansão e de 

regulação do trabalho docente no magistério superior, alinhadas às novas exigências do 

capitalismo, vêm alterando as bases da profissão e da profissionalização docente. Assim, são 

realizadas intervenções no trabalho dos docentes universitários que se materializam em uma 

nova sociabilidade, a sociabilidade produtiva (MAUÉS, 2010; SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2009).  Trata-se de uma sociabilidade permeada por novas exigências, ajustamentos, 

resistências e contradições que alteram substancialmente as bases da profissão e da 

profissionalização docente no magistério superior.    

 

Concepções balizares   

Tendo em vista a temática em foco, é importante esclarecer as principais concepções 

que permeiam esta tese, no sentido de explicitar abordagens e posicionamentos assumidos. Por 

isso, realiza-se uma breve digressão para tratar das concepções de trabalho docente, políticas 

públicas educacionais, sistema de educação superior, reforma da educação superior, expansão 
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e democratização da educação, regulação, accountability, gerencialismo e produtivismo 

acadêmico. 

Inicialmente, esclarece-se que a discussão sobre o trabalho docente tem como 

referência a categoria marxista de trabalho6, na perspectiva de sua contribuição para a criação 

do homem.  Nesse sentido, o trabalho é discutido nesta tese como espaço-tempo de construção 

do ser professor, o que envolve as contradições inerentes à natureza imaterial do exercício da 

profissão, que envolve “ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades”, ou 

seja, é no trabalho, que tem como base os conhecimentos7 , que o professor se constitui 

(SAVIANI, 2012, p. 12).   

A característica de imaterialidade do trabalho docente possibilita agregar aspectos 

variados na sua constituição, que sofre influências diversas, tal como a das políticas públicas 

educacionais, que interferem diretamente nos seus processos e organização. Compreende-se as 

políticas públicas como reflexo de disputas por interesses e negociações entre as instituições do 

Estado e da sociedade civil (AZEVEDO, 2004). No caso da educação superior, elas são 

formuladas e implementadas “sob a coordenação do Estado e de suas agências, para produzir 

determinados impactos no sistema ou em setor específico da educação superior ou diretamente 

no modus operandi das instituições-parte” (GOMES, OLIVEIRA, 2012, p. 17, grifos nossos).  

Assim, as políticas públicas constituem-se em espaços de embates entre agentes, atores que 

expressam disputas políticas por projetos de sociedade, e são mediadas e informadas por 

valores, símbolos, normas do universo sócio-histórico, constituindo-se como discurso de 

intencionalidades que se materializa nas relações sociais das instituições-parte do sistema de 

educação superior.  

Nesse sentido, as políticas públicas educacionais influenciam o sistema de educação 

superior, aqui entendido como uma sociedade específica “que articula a diversidade de relações 

solidárias ou contraditórias que caracterizam a educação superior” (GOMES; OLIVEIRA, 

2012, p. 14). As instituições-parte que compõem esse sistema são faculdades isoladas, centros 

universitários, universidades e, ainda, agências estatais ou governamentais8. 

Destaca-se que as políticas públicas de educação superior podem objetivar um 

ajustamento do sistema a problemas encontrados ou a realização de uma reforma, esta última, 

no que diz respeito a mudanças nas “relações institucionais características, da estrutura e dos 

                                                             
6 A categoria trabalho é fundamental nesta tese, por isso será discutida de forma detida no capítulo 1.   
7 Para aprofundar na leitura sobre trabalho imaterial, ver: Saviani (2012).    
8 A título de esclarecimento, para Gomes e Oliveira (2012), o sistema de educação superior é constituído também 
por agências como a Capes e o Conselho Nacional de Educação (CNE). 
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modos de organização e funcionamento da educação superior” (GOMES; OLIVEIRA, 2012). 

Uma reforma busca, portanto, transformar o sistema, reconfigurando os processos e a forma de 

organização das instituições, para o atendimento de novas metas, valores e normas regulatórias.  

Compreende-se que, nas últimas décadas, as políticas públicas para a educação 

superior vêm promovendo uma reforma, também chamada de contra-reforma por não atender 

as reinvindicações dos educadores. Tal reforma tem seu eixo estruturante na expansão 

exponencial do sistema de educação superior, sobretudo, na iniciativa privada, em uma 

imbricada relação com o projeto de Estado nacional. Tal projeto encontra-se alinhado a medidas 

de âmbito global de reestruturação flexível do capitalismo, o que tem exigido novos arranjos 

políticos e econômicos, tendo em vista a manutenção do economicismo como princípio 

fundamental (HARVEY, 2012).   

No que concerne ao debate sobre a expansão da educação superior, é importante 

destacar a conflituosa relação público-privada que permeia esse processo. Esclarece-se, ainda, 

que expansão e democratização são termos distintos e que, muito embora sejam processos que 

se interconectam, também se diferenciam, sobretudo, pela dimensão política da 

democratização. Para melhor entendimento, recorre-se a Almeida et al. (2012), que demarcam 

que expansão se refere ao crescimento da oferta de vagas para a educação superior, portanto, 

diz respeito ao acesso. Nesses termos, o ingresso na educação superior (matrículas) é a variável 

considerada para explicar o movimento de crescimento desse sistema. Já a democratização 

amplia o olhar sobre o acesso, ao considerar a permanência e a conclusão do curso superior.  A 

qualidade da formação e a socialização dos estudantes, a inclusão de grupos minoritários, como 

o de mulheres, e as ações para a assistência a estudantes são consideradas na discussão sobre a 

democratização.  

Por isso, a compreensão das condições, desafios e caminhos dos estratos sociais menos 

favorecidos na educação superior brasileira, refletida em baixos índices de conclusão de cursos, 

tem demonstrado que a “expansão foi necessária, mas não suficiente para a democratização” 

(ALMEIDA et al., 2012, p. 915). É importante pontuar, ainda, que a democratização é uma 

ideia orientadora da educação pública como justiça social, que envolve a formação crítica de 

sujeitos para o exercício cotidiano de ação coletiva na perspectiva da mudança social. Ou seja, 

a formação do sujeito sócio-histórico, crítico, é central na perspectiva de democratização.   

Outro conceito importante nesta tese é o de regulação, que possibilita esclarecer a 

dimensão multifacetada das políticas públicas educacionais considerando sua dinamicidade 

como um processo regulatório que envolve ressignificações em meio às relações sociais. Tal 

conceito ganhou notório desenvolvimento com a teoria dos sistemas (físico ou social), que 
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permite ao sistema, através de seus órgãos reguladores, identificar as perturbações, 
analisar tratar as informações relativas a um estado de desequilíbrio e transmitir um 
conjunto de ordens coerentes a um ou vários dos seus órgãos executores. (BARROSO, 
2005, p. 728) 

 

As regulações têm um caráter de manutenção de equilíbrios dos sistemas, pois são 

ferramentas poderosas de controle. No entanto, ao buscarem a reprodução, muitas vezes 

desdobram-se em transformações, sobretudo, em sistemas que envolvem seres humanos, como 

o de educação superior. Trata-se de uma abordagem que considera o sistema como de 

regulações que associa diferentes grupos e atores sociais, reservando ao Estado o papel mais 

geral de orientador da ação pública (BARROSO, 2005).  

Desse modo, a regulação do sistema de educação superior só pode ser pensada 

considerando sua característica de sistema social, com contradições que são inerentes à 

apropriação e ressignificação de regras e valores que permeiam o campo universitário. Por isso, 

reflete “modos como são produzidas e aplicadas as regras que orientam a acção do actores; os 

modos como esses mesmos actores se apropriam delas e as transformam” (BARROSO, 2006, 

p. 26). Trata-se de uma percepção das políticas públicas educacionais como uma construção 

sócio-histórica.  

 O accountability é outro conceito importante para o debate proposto, e se refere aos 

processos de avaliação, prestação de contas e responsabilização, que em grande parte das 

abordagens das políticas públicas educacionais têm uma perspectiva neoconservadora, 

explicitando um processo “hierárquico-burocrático ou tecnocrática e gerencialista de prestação 

de contas” (AFONSO, 2012, p. 472, grifos do autor). É nessa perspectiva, com desdobramentos 

punitivos para o professorado, que se problematiza ao longo desta tese a planificação de um 

modelo de accountability nas políticas públicas de educação superior desde 1990.  

Esclarece-se que, embora se faça a crítica ao accountability recorrente nas políticas 

públicas de educação superior, compreende-se a necessidade de regulação e transparência da 

ação pública, mas baseada em fundamentos democráticos. Por isso, recorre-se às reflexões de 

Afonso (2012,), que demonstram uma perspectiva do accountability a partir de bases 

democráticas, na perspectiva da transparência de ações e da necessária prestação de contas, e 

que é baseado em “procedimentos e instrumentos de avaliação múltiplos, mais sofisticados e 

diversificados” (p. 477), que propiciem a inclusão de práticas democráticas, como os grupos de 

discussão no processo avaliativo.  Assim, a prestação de contas comporia um quadro de 

informação e justificação realista-propositivo, baseado no coletivo, de modo que a dimensão 
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culpabilizadora da responsabilização seria substituída pelo conceito de responsabilidade. Este 

é considerado por Young (2011 apud AFONSO, 2012) como um ato do coletivo, imerso nas 

interações contextualizadas e partilhadas. Essa abordagem do accountability é alternativa e 

crítica, mostrando-se mais apropriada aos fundamentos democráticos nos quais se baseia este 

trabalho.  

Em estreita relação com o accountability, o gerencialismo é outro conceito pertinente 

ao objeto desta pesquisa, pela sua influência no atual contexto de reforma da educação superior. 

Trata-se de uma reengenharia das instituições públicas, com vistas à criação de uma cultura 

empresarial competitiva, que promove mudanças de organização e responsabiliza os sujeitos 

pelo desenvolvimento institucional. Cabe ressaltar que a reorganização das instituições públicas 

busca recompor o lucro do capitalismo, que se encontra em queda desde 1970 e tem na reforma 

do Estado nacional sua matriz política e ideológica para reformar as demais instituições. Esse 

conceito está diretamente ligado à ideia de performance, que emprega julgamentos de 

desempenho a sujeitos em sua individualidade, com caráter promocional. Trata-se da 

instauração da competitividade entre os sujeitos, para atenderem o que previamente é 

determinado como eficiente na perspectiva do mercado (BALL, 2005). 

 Na educação superior, é possível observar o movimento de reengenharia das 

universidades federais, em especial quando os professores são responsabilizados pela captação 

de recursos para a pesquisa, por meio dos editais de fomento, gerando-se o movimento do 

empreendedorismo acadêmico.  Esse movimento é o que leva os professores a se assumirem 

como novos empresários de si mesmos na busca de recursos para suas pesquisas, que por sua 

vez são materializados em produtos tecnológicos e inovadores (MANCEBO; SILVA JÚNIOR, 

2012). 

Por último, mas não menos importante, destaca-se o conceito de produtivismo 

acadêmico, que é um fenômeno que tem alterado a dinâmica do trabalho do professor da 

educação superior, em especial na pós-graduação, instaurando novas bases para a produção 

acadêmico-científica, tendo em vista as exigências de produtividade exigida pelas agências de 

fomento. O produtivismo acadêmico tem sido observado na educação superior brasileira por 

meio de um aumento expressivo das produções acadêmico-científicas, muitas vezes de 

qualidade duvidosa, mas que atendem os altos escores de produtividade. Essas produções são 

submetidas ao crivo do modelo Capes de avaliação, instituído com nitidez a partir de 1997/1998 

(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009).  

Muito embora seja um fenômeno recente na educação superior brasileira, cuja efetiva 

institucionalização foi construída historicamente até ser consolidada na década de 1990, por meio 
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de mudanças na política avaliativa da Capes. Sguissardi (2010) enfatiza que, nos Estados 

Unidos, o produtivismo acadêmico remonta à década de 1950, quando as publicações estavam 

relacionadas à vitalidade da vida acadêmica, e seu contrário, o definhamento. No Brasil, caso 

os escores de produção definidos pelas agências de fomento não sejam atingidos, levanta-se 

suspeita quanto à competência do professor, que pode ser excluído do acesso a fomentos 

futuros. Estes significam, efetivamente, melhores condições de trabalho dentro da universidade 

pública federal, que tem diminuído os investimentos em infraestrutura9.  

Diante das considerações tecidas, evidencia-se a complexidade dos processos e 

perspectivas em torno da temática da educação superior. Observa-se, ainda, a relação das 

concepções abordadas, o que requer ponderar que a discussão proposta mostra-se desafiadora 

e salutar para se compreender o atual contexto que envolve a profissão e a profissionalização 

docente no magistério superior.  

 

Contextualização do fenômeno social investigado 

Para se compreender as bases do magistério superior na atualidade, faz-se necessário 

considerar a estreita relação da educação com os processos sociais mais amplos de produção e 

reprodução da sociedade capitalista. Por isso, é necessário contextualizá-la no cenário sócio-

histórico de reestruturação produtiva do capitalismo, iniciado nos grandes centros de poder 

econômico e político por volta de 1970. 

O movimento de reestruturação produtiva é caracterizado por Harvey (2012) como uma 

mudança profunda no capitalismo, em que o regime de acumulação fordista é superado10 pelo 

regime de acumulação flexível, representando a superação de mais uma crise cíclica do 

capitalismo11. Para o autor, a característica do novo regime é a flexibilidade, que pode ser 

comprovada ao se observar um conjunto de ações nos campos econômico, político e social, tal 

como a ênfase ao capital financeiro, à organização mais flexível do mundo do trabalho pelo 

toyotismo 12  e aos valores individualistas, que cria uma nova sociabilidade. Todos esses 

                                                             
9 Sobre os recursos destinados às universidades públicas federais, ver: Amaral (2008). 
10  Essa superação é considerada parcial, na medida em que o próprio fordismo não se tornou hegemônico, 
convivendo com antigas formas de acumulação de capital. 
11 As crises do capitalismo são definidas por Marx (2013) como uma tendência histórica desse sistema em busca 
de acumulação de mais capital. Por isso, a reestruturação produtiva de 1970, com a instauração do regime de 
acumulação flexível, é compreendida como o resultado de um processo constituinte do capitalismo (MÉSZÁROS, 
2011).   
12 O toyotismo é um modelo de produção japonês conhecido como sistema de produção enxuto. Essa forma de 
produção está vinculada à indústria de carros Toyota e tem como características a descentralização do sistema de 
produção, a partir de pequenas empresas fornecedoras; a organização da produção em grupos de trabalho (células 
de produção); a eliminação de desperdícios; o forte controle de qualidade; e a sincronização da produção (just in 
time) pelo incremento de tecnologias. Para saber mais sobre o toyotismo, ver: Heloani (2011).  
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elementos, articulados a uma ampla reforma do Estado-nação que privatizou os bens sociais, 

destituem o Estado do bem-estar social13 na Europa em 1970. 

No Brasil, esse processo chegou por volta de 1990, com uma ampla reforma do Estado, 

que se alinhou às políticas denominadas neoliberais 14 . Houve então uma diminuição do 

intervencionismo estatal no mercado, melhor dizendo, uma intervenção a favor da iniciativa 

privada e da privatização de bens sociais, tais como saúde e educação, e a perda de direitos no 

mundo do trabalho (ANTUNES, 1999; HARVEY, 2012).  

Nessa nova conjuntura, a busca por novos nichos de acumulação tem o conhecimento 

científico como chamariz para criar novas tecnologias, desdobrando-se em intervenções e 

sujeição do campo educacional, sobretudo, da educação superior ao campo econômico. Para 

Harvey (2012, p. 151),  
 
o próprio saber se torna uma mercadoria-chave a ser produzida e vendida a quem 
pagar mais, sob condições que são elas mesmas cada vez mais organizadas em bases 
competitivas (...). A produção organizada de conhecimento passou por notável 
expansão nas últimas décadas, ao mesmo tempo que assumiu cada vez mais um cunho 
comercial (como o provam as incômodas transições de muitos sistemas universitários 
do mundo capitalista avançado de guardiões do conhecimento e de sabedoria para 
produtores subordinados de conhecimento a soldo do capital corporativo). 

 

Destacam-se, no âmbito educacional, os desdobramentos da reestruturação produtiva 

em duas perspectivas: a) na abordagem da educação como serviço, e não como direito social, o 

que a torna produto comercializável, mercadoria, que amplia os lucros do capitalismo; b) na 

mudança no fundamento do trabalho docente de formação do aluno como cidadão político, para 

uma ideia de formação para competências individuais, profissionalizantes. Essas mudanças 

ganham forma e força pelo campo das políticas públicas educacionais, que buscam moldar o 

trabalho docente para atender às novas exigências formativas. Para tanto, a incorporação de 

concepções como a meritocracia constitui estratégia de controle e adequação ao capitalismo 

(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

No campo das profissões, Rodrigues, M. (2006) destaca que surgem novas exigências, 

em consonância com a reestruturação produtiva, mediante a constituição de processos e 

mecanismos gerencialistas para o controle do trabalho. Trata-se de um novo modelo de gestão 

                                                             
13 Estado do bem-estar social é uma forma de organização política ocorrida sobretudo na Europa e que coloca o 
Estado como provedor de bens sociais, como saúde, educação, seguridade, e outros direitos sociais, com um papel 
forte do Estado-nação para a manutenção dos direitos para toda a sociedade. Para outras informações, ver: Fiori 
(1997).  
14  Pode-se dizer que o neoliberalismo é uma doutrina que exerce o papel de sustentação ideológica da 
reestruturação produtiva ou acumulação flexível, defendendo a absoluta liberdade do mercado. Para Boito Júnior 
(1999), a ideologia neoliberal estrutura-se no livre comércio, que assume o papel de mediador do capital e de novas 
conjecturas societais. 
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que se traduz “na criação de mecanismos de controle e limitação de autonomia dos 

profissionais, submetendo-os às lógicas organizacionais ou econômicas” (RODRIGUES, M., 

2006, p. 274). Essa é a realidade, sobretudo, de profissões como as de médico e cientista, que 

desenvolvem atividades em grandes e complexas organizações, como hospitais e universidades. 

Ou seja, pode-se dizer que o controle e a regulação do trabalho docente são uma tendência no 

mundo do trabalho, em um movimento que desvela a crise das profissões. Tal crise assenta-se 

na desconfiança da sociedade com grupos profissionais em pleno “crescimento e 

diversificação”, o que dificulta o cumprimento, pelas categorias profissionais, das regras e 

condutas inerentes a cada profissão.  

Esse cenário atinge diretamente os estatutos das profissões e tem se desdobrado em um 

processo de desprofissionalização, com a perda de autonomia e a precarização das condições 

de trabalho. Trata-se de desafios que envolvem as profissões e que têm consolidado bases 

alinhadas ao ímpeto capitalista para o exercício profissional de uma forma geral, inclusive, da 

profissão docente. 

Tendo em vista os aspectos elencados, a discussão sobre a regulação do trabalho docente 

no magistério superior realizada por estudiosos renomados do campo educacional, tais como 

Mancebo e Silva Júnior (2012), Maués (2010) e Sguissardi e Silva Júnior (2009), é abordada 

na perspectiva de problematizar suas repercussões na profissão e na profissionalização docente 

na educação superior.  

Esse direcionamento mostra-se apropriado para apreender, analisar e realizar a 

discussão proposta, abarcando os diversos aspectos que envolvem o objeto de estudo. Portanto, 

discutir a regulação do trabalho docente, as atuais bases da gestão acadêmica e a produção 

acadêmico-científica e seus recentes vínculos com o campo produtivo mostra-se pertinente para 

se compreender os novos valores e práticas que são ressignificados e incorporados à profissão 

no magistério superior no contexto atual, sobretudo, na universidade pública15.  

Assim, a imersão investigativa volta-se para os movimentos, ajustamentos, contradições 

e desafios da profissão e da profissionalização docente, em um processo repleto de disputas, 

dissensos e consensos entre os agentes do campo universitário16 ou científico17.  

 

                                                             
15 Neste trabalho o termo universidade pública se refere a universidade pública federal.  
16  Opta-se, nesta tese, pelo termo campo universitário por referir-se às universidades como um conjunto de 
instituições com características peculiares em relação a outras instituições que integram o campo universitário, tais 
como as faculdades isoladas e os centros universitários (OLIVEIRA; CATANI, 2011).    
17 Bourdieu (1968) usa, sobretudo, a categoria campo científico, mas também campo universitário, para se referir 
ao universo de instituições de ensino superior com seus diversos agentes e disputas.  
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Modo de investigação e de exposição da pesquisa 

Para apreender os aspectos concernentes à pesquisa, a dimensão qualitativa foi 

privilegiada por trazer elementos que desvelam a dinamicidade dos processos que envolvem o 

magistério superior.  Nesse sentido, o caminho a ser percorrido para a apreensão, compreensão 

e análise dialética das contradições que envolvem a profissão e a profissionalização docente 

constituiu-se ao longo da realização do plano de investigação. 

Muito embora tenha-se assumido o materialismo histórico e dialético como método de 

investigação, por possibilitar a apreensão do objeto de pesquisa com mais acuidade, dada a 

abordagem das condições materiais que interferem na organização e nos processos de trabalho, 

assinala-se que existem aspectos que escapam a predefinições das categorias teóricas, tornando 

a imersão investigativa um processo de contínua descoberta.  

Nessa perspectiva, e durante o processo de imersão teórica e empírica, a abertura para 

problematizar, criar nexos entre vozes destoantes e lançar questionamentos permitiu um 

exercício intelectual para a construção de inter-relações entre os dados da pesquisa, trazendo 

elementos pertinentes para a construção desta tese. Desse modo, o processo de pesquisa 

significou “aprimorar a percepção, refinar a sensibilidade, ampliar horizontes de compreensão, 

comover-se diante de práticas, pequeninas na sua forma, calorosas e desprendidas no seu 

íntimo” (OLIVEIRA, 2001, p. 19).  

Trata-se de uma procura pela definição do objeto de pesquisa que se desdobra na busca 

pelo próprio sujeito pesquisador, que se constitui em meio a indagações e elucubrações próprias 

dos seres humanos. Partindo desse princípio, a discussão proposta foi organizada conforme as 

seguintes categorias analíticas: a) trabalho e profissão docente, suas bases teórico-políticas; b) 

políticas públicas da educação superior: a expansão universitária e a regulação do trabalho 

docente; c) a profissão docente no campo universitário, conformações e resistências.  

Assim, o debate aqui empreendido evidencia aspectos que se mostraram pertinentes à 

realidade da Universidade Federal de Goiás (UFG), lócus da pesquisa e instituição que está 

imersa no sistema de educação superior. Ou seja, a universidade possui características e 

peculiaridades específicas, mas compõe o universo da educação superior, que por sua vez 

comporta outras instituições, tais como faculdades isoladas e centros universitários.  

A opção pela UFG ocorreu por estar a instituição situada no sistema de educação 

superior brasileiro e compor o quadro das universidades públicas federais. Foram considerados, 

ainda, outros dois aspectos: a) ser uma universidade com mais de cinquenta anos de existência 

e que vivenciou interferências na sua organização ao longo da história que refletem projetos e 

demandas que redefinem sua identidade institucional (FERREIRA, S., 2009; RODRIGUES, 
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A., 2011); b) congregar, há algumas décadas, professores concursados que vivenciaram a 

realização do trabalho docente antes da reforma da educação superior pelas políticas públicas 

de 1990, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002). 

Trata-se, portanto, de um estudo sobre a profissão e a profissionalização docente na 

UFG, instituição que compõe o campo da educação superior com características específicas, 

mas que possibilita uma relação com o todo do universo acadêmico (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). Nesse sentido, o plano de investigação foi elaborado com uma abordagem inicial mais 

geral, com caráter exploratório da UFG e suas reconfigurações nas últimas décadas.  

No decorrer da pesquisa teórica e empírica, a discussão sobre o Reuni e as novas bases 

de regulação da Capes  que acirram, junto com outras instituições, o produtivismo acadêmico 

 mostraram-se pertinentes, pelo marco expansionista e regulatório das ações empreendidas, 

que alteraram substancialmente a organização e os processos do trabalho docente. Avançou-se 

no afunilamento da pesquisa sobre as consequências desses processos na constituição de 

caminhos profissionais na UFG, de modo que a especificidade da abordagem foi se constituindo 

no desenrolar de suas fases (BOGDAN; BIKLEN, 1994), trazendo, inclusive, a necessidade de 

incorporação de outros sujeitos colaboradores na pesquisa, como os jovens doutores que atuam 

na UFG18, especialmente os que ingressaram a partir do governo Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010).   

A primeira etapa da pesquisa consistiu na revisão da literatura, com constante 

atualização das produções que versam sobre a temática profissão e profissionalização docente 

no magistério superior. Em levantamento das produções científicas em educação sobre a UFG19, 

foram encontradas cinco dissertações de mestrado com reflexões sobre fenômenos como a 

representação social de alunos, a docência e a estrutura do trabalho docente na UFG. Com 

relação às teses, foram encontradas quatro, cujas temáticas estão voltadas para a identidade 

política dos professores, a contextualização da instituição na reforma da educação superior, a 

modalidade da educação a distância e o debate sobre a condição socioeconômica de jovens e 

adultos na instituição. Essas produções afiançam dizer que esta pesquisa traz um olhar atento e 

singular sobre a profissão docente na UFG, colaborando com o leque das produções já 

existentes.  

                                                             
18 Foram entrevistados três grupos de professores da UFG: a) grupo 1 de professores experientes que atuam na 
graduação; b) grupo 2 de professores experientes que atuam na pós-graduação; c) grupo 3 de professores que 
ingressaram recentemente na instituição e atuam na pós-graduação. O grupo 3 foi definido após a inserção na 
pesquisa de campo.  
19 Optou-se por produções do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), por esta pesquisa fazer parte 
dele, mas produções sobre a UFG foram realizadas em outros programas, como a tese de Oliveira, J. (2000), 
vinculada à Universidade de São Paulo (USP).  
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Também foram levantados os artigos científicos de cinco periódicos20, classificados pela 

Capes em Qualis A, todos disponíveis no portal Scielo, conforme o Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 - Descritores da pesquisa em periódicos nacionais (2005-2014)21  

Expressões- 
chave/periódicos  

Regulação do 
trabalho docente 

Magistério 
superior 

Profissionalização 
docente 

Profissão docente 
na educação 
superior 

Avaliação da 
educação superior 
(Avaliação) 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

Revista Brasileira 
de Educação 
(RBE) 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

Educar em 
Revista (Educar) 

4 0 2 0 
 

Ensaio: Avaliação 
e Políticas 
Públicas em 
Educação 
(Ensaio: aval. pol. 
pub. Educ.) 

 
 

1 

 
 
0 

 
 

2 

 
 
0 

Revista Educação 
& Sociedade 
(Educ. Soc.) 

 
4 

 
0 

 
8 

 
 

0 
Total  12 1 16 0 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os artigos foram arquivados em pasta digital, nominados pelo descritor específico.  

Inicialmente, fez-se a análise de títulos, resumos e palavras-chave e depois a leitura integral, 

com a devida catalogação22. Outra fonte de revisão bibliográfica foram os artigos apresentados 

no grupo de trabalho Política de Educação Superior (GT11) da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), que foram categorizados pela recorrência das 

temáticas encontradas. 

 

                                                             
20 Esses periódicos foram escolhidos por serem Qualis A na Capes e por apresentarem publicações mais atinentes 
ao tema, ou categorias da pesquisa, a partir de um exame mais amplo dos periódicos da área da educação.  
21 Esse quadro baseia-se também na pesquisa de pós-doutorado da pesquisadora Lúcia Maria de Assis. O trabalho 
docente face às políticas de avaliação institucional da educação superior no Brasil no período de 1996-2013 
(2015).  
22 Toda a catalogação dos artigos encontra-se no Apêndice A.  
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Figura 1 - Descritores da pesquisa em artigos científicos do GT11 da Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Educação (Anped) (2004-2013)  
Fonte: Elaborada pela autora.  
  

Por meio da análise de todos os resumos dos trabalhos apresentados no GT, foi possível 

visualizar o movimento das temáticas predominantes ao longo dos anos. Observa-se que as 

discussões sobre expansão e avaliação da pós-graduação stricto sensu têm uma abordagem 

expressiva. A expansão ocorreu após o início de vigência do Reuni em 2007 e provocou um 

forte debate, que reflete o impacto desse programa nas universidades públicas, enquanto a 

avaliação da produção acadêmico-científica pelas agências de fomento traz reflexões sobre os 

seus desdobramentos no trabalho docente. A partir da leitura dos trabalhos sobre essas duas 

temáticas, foi possível compreender que os elementos problematizados são imprescindíveis 

para o debate proposto23.  

Apesar de a profissão docente no magistério superior não constar como objeto das 

reflexões, ela surge em um debate secundário em trabalhos que versam sobre produtivismo, 

regulação, intensificação e precarização do trabalho docente no magistério superior. Foi 

realizada ainda a consulta da aba ‘trabalhos encomendados’, quando se constatou que apenas 

uma produção discute o objeto de pesquisa, apesar de não estar disponível no site da Anped 

para ser analisada.  

Tendo em vista o levantamento realizado, o aporte teórico sobre profissão e 

profissionalização docente na educação básica é tomado como referência, associado às 

discussões sobre os impactos no trabalho docente no magistério superior de processos mais 

amplos, como o Reuni e a avaliação da pós-graduação stricto sensu pela Capes.   

                                                             
23 No Apêndice B consta o levantamento dos artigos do GT11 da Anped consultados. 
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O levantamento de dissertações e teses no portal da Capes 24   também foi realizado 

conforme a temática, profissão e profissionalização docente, e foram encontrados sete trabalhos 

por meio dos descritores: trabalho docente na universidade e magistério superior. Sobre o 

Reuni, foram selecionadas e analisadas quatro publicações que discutem os impactos do 

programa no trabalho docente no magistério superior.  A consulta à revista da Associação 

Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) e as produções do grupo 

Universitas/Br são outras fontes importantes para a construção das reflexões.   

Tendo em vista que as políticas públicas educacionais são consideradas indutoras de 

mudanças na profissão docente, é empreendida a análise documental de leis, decretos, portarias 

e outros documentos emanados do poder público para a educação superior a partir da década 

de 1990, em âmbito nacional, e os específicos sobre a UFG, tais como relatórios técnicos, 

normativas, resoluções e outros. Compreende-se que esses documentos são a expressão de 

disputas e lutas entre os agentes que configuram o campo das políticas públicas educacionais, 

portanto, são textos permeados de intencionalidades (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005).   

A segunda fase da pesquisa foi a incursão empírica no campo universitário da UFG. 

Partindo do quadro mais geral da instituição, as unidades acadêmicas elegidas para esta 

pesquisa representam três grandes áreas de conhecimento do CNPq, correspondendo às áreas 

de polarização no âmbito do campo científico, quais sejam: o Instituto de Física (IF), da área 

das Ciências Exatas e da Terra, com o curso de Física; o Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública (IPTSP), da área das Ciências Biológicas, com o curso de Parasitologia; e a Faculdade 

de Educação (FE), da área das Ciências Humanas, com o curso de Pedagogia.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores da UFG que ocupam 

cargos na gestão acadêmica, ou que realizam pesquisas vinculadas à pós-graduação da 

instituição25. A definição dos sujeitos da pesquisa teve como critério serem doutores em regime 

de trabalho de dedicação exclusiva (DE). Esclarece-se que ser do quadro efetivo da UFG e do 

regime de DE foram os principais critérios da seleção dos sujeitos da pesquisa. Tal critério 

partiu do entendimento de que o professor efetivo com esse perfil tem mais condições de se 

envolver com a instituição, o que favorece uma percepção mais aguçada dos embates, desafios 

e caminhos do trabalho e da profissão docente no magistério superior. 

                                                             
24 Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 10 mar. 2015. 
25  O recorte empreendido foi observado após a seleção dos professores a serem entrevistados e explicita a 
polarização das atividades realizadas pelos docentes, trazendo assim elementos diversos que enriquecem o debate 
proposto. 



30 

  

Outro critério foi a seleção de professores26 mais experientes, que atuam na UFG desde 

a década de 1990, por se compreender que tinham outro parâmetro de atuação no magistério 

superior antes da promulgação da LDB nº 9.394/1996, que abriu precedente para uma 

verdadeira reforma desse nível educacional. Portanto, são professores que têm uma referência 

do trabalho docente sobre outras bases, que necessariamente não é o produtivismo acadêmico, 

e que pelas suas experiências trazem elementos para o entendimento de como a regulação do 

ofício atinge o “ser professor” na universidade pública federal contemporânea. Para a seleção 

dos professores foram considerados os que atuam na graduação (grupo 1) e na pós-graduação 

(grupo 2), na perspectiva de desvelar como percebem, mesmo estando em condição funcional 

idêntica, mas atuando em espaços diferentes, as exigências colocadas ao trabalho docente no 

magistério superior e quais têm sido seus caminhos profissionais.  

Para localizar os potenciais sujeitos da pesquisa no quadro de professores experientes, 

fez-se uma listagem dos docentes por unidade acadêmica, já definida por área de conhecimento, 

conforme explicitou-se anteriormente. Foram conferidos os dados de ingresso no magistério 

superior e o regime de trabalho no Currículo Lattes e na secretaria dos cursos pesquisados.  

Após as listagens estarem prontas, organizadas por curso e considerando os critérios 

mencionados, realizou-se um levantamento de quais professores eram da graduação e da pós-

graduação. Assim, foram feitas subdivisões de professores na listagem de cada curso, e desse 

quadro foi estabelecido o mínimo de 20% a serem entrevistados, a partir da inserção na 

graduação e na pós-graduação.  Para melhor visualização, apresenta-se a seguir a Tabela 1, com 

o atendimento dos critérios mencionados 
 

 

Tabela 1 - Seleção de sujeitos da pesquisa no IF, IPTSP e FE nos grupos 1 e 2  
Instituto/Faculdade Grupo Total de professores   nas 

unidades pesquisadas desde 

1990 

Mínimo 20% 

IF  Grupo 1 6  2 

IPTSP Grupo 1 11 3 

FE Grupo 1 4 1 

IF  Grupo 2 3 1 

IPTSP Grupo 2 8 2 

FE Grupo 2 10 3 

Total: - 42 12 

Fonte: Elaborada pela autora.  

                                                             
26 Utiliza-se o termo professores para se referir aos gestores acadêmicos e pesquisadores da pós-graduação, por 
se considerar que a condição de docentes é comum aos grupos pesquisados, mesmo que desempenhem 
atividades diferentes no campo universitário. 
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A definição dos sujeitos da pesquisa foi realizada por meio da disponibilidade dos 

professores em colaborarem com a pesquisa. Foram realizados contatos telefônicos e pessoais, 

para apresentar a proposta de investigação, e com os professores que aceitavam serem 

entrevistados foram marcadas as datas das entrevistas. Ao finalizar as entrevistas com os 

professores experientes e já na fase de transcrição, chamou a atenção a recorrência de relatos 

sobre a capacidade de professores que ingressaram recentemente na UFG de se adaptar às 

mudanças expressivas no contexto da universidade, que segundo eles, foram realizadas 

sobretudo nos anos 2000. 

 Por isso, considerou-se pertinente voltar ao campo de pesquisa para entrevistar 

professores que tiveram sua inserção na UFG no período supracitado. Deve-se considerar que 

esses professores encontraram a universidade com padrões já constituídos de produtividade e 

com exigências de incorporação de mais atividades ao trabalho docente no magistério superior. 

Tendo em vista essa peculiaridade, as entrevistas foram realizadas conforme aceite dos 

professores que constavam em uma listagem e que constituíram o grupo 3 da amostragem desta 

pesquisa trazendo contrapontos interessantes para a análise dos dados.  

Ao todo foram realizadas 15 entrevistas, 12 delas com professores experientes (grupos 

1 e 2) e três com professores que ingressaram na UFG nos anos 2000 (grupo 3), estes 

denominados jovens doutores, pois a maioria deles terminou o doutorado há menos de dez anos.  

Foram realizadas cinco entrevistas como professores que atuam no curso de bacharelado em 

Física do IF, e, destes, dois na graduação e três na pós-graduação. No IPTSP, optou-se pelos 

professores da subárea de Parasitologia, que representam 22% dos docentes dessa unidade 

acadêmica, correspondendo a 15 professores. Desse universo, foram entrevistados quatro 

professores, sendo um da graduação e três da pós-graduação. Na FE foram entrevistados três 

professores da graduação e três da pós-graduação, somando seis entrevistas.   

As entrevistas tiveram o áudio devidamente gravado, com tempo de duração média de 

quarenta minutos, guiadas por 13 questões que foram organizadas em um roteiro27 nos seguintes 

eixos: a) profissão e profissionalização docente no magistério superior: condições de trabalho, 

carreira e coletividade docente; b) políticas e regulação do trabalho docente: produção 

acadêmico em foco; c) profissão docente: perspectivas e saúde do professor universitário. Cabe 

pontuar que as entrevistas foram guiadas segundo o entendimento de que se trata de uma 

“conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora por vezes possa envolver mais 

                                                             
27 Apêndice C é o roteiro de entrevista elaborado para atender aos 3 grupos de professores, sujeitos dessa pesquisa. 
Ele é composto por questões gerais e específicas para cada grupo entrevistado.  
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pessoas, dirigida por uma delas com o objectivo de obter informações sobre a outra” 

(MORGAN, 1988 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). 

A análise das informações para a construção de dados foi realizada mediante a 

articulação das fontes de pesquisa com o referencial teórico, construindo um quadro analítico. 

Todos os dados coletados foram analisados na perspectiva da complementaridade de fatos, 

situações ou de posicionamentos que elucidam as bases constitutivas e, ao mesmo tempo, a 

configuração da profissão e profissionalização docente no magistério superior. Busca-se 

explicitar as bases da profissão docente no magistério superior, em face das novas exigências 

endereçadas ao trabalho docente. O norte desta análise é a assertiva de Mancebo e Silva Júnior 

(2012), para os quais  

 
não restam dúvidas de que as mudanças no sistema de educação superior brasileiro 
foram profundas, complexas e diferenciadas, conforme o subsetor em análise (IES 
privadas, federais, estaduais e municipais), e que provocaram fortes impactos no 
trabalho alí realizado. (p.21) 

 

É a partir desse ponto de vista que se discute o que é ser professor na UFG, articulando-

o ao debate sobre o trabalho docente. Para tanto, empreende-se a análise de conteúdo de 

entrevistas e de documentos institucionais da UFG, em busca de sentidos e interligações de 

mensagens nas fontes de pesquisa.  

O processo de análise adotado nesta tese problematiza mensagens explícitas e 

implícitas nas entrevistas e nos documentos institucionais selecionados, para elucidar como o 

trabalho docente no magistério superior, cada vez mais regulado, altera as bases da profissão 

dos professores universitários.  

Assumida como técnica, foi realizada a análise de conteúdo que considerou a relação 

dialética entre os passos metodológicos que possibilitam uma abordagem rigorosa e necessária 

à pesquisa científica. Para sintetizar a categorização, em especial das entrevistas com os 

professores da UFG, fez-se uso do software NVIVO 10.028, que permite a criação de categorias 

analíticas e unidades temáticas interligadas, de modo que as informações possam ser cruzadas 

entre categorias, unidades temáticas e por classificações previamente determinadas pelo 

pesquisador. No caso desta pesquisa, optou-se pelas seguintes classificações: a) unidades 

acadêmicas; b) inserção na graduação e na pós-graduação; c) professores experientes e jovens 

doutores.  

                                                             
28 Em anexo, consta o Apêndice D, com os scripts das telas do software.  
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A etapa inicial de análise das entrevistas consistiu na escuta sucessiva das entrevistas, o 

que possibilitou selecionar percepções sobre um mesmo assunto que se complementam ou que 

são contraditórias e, ainda, que possuem relevância ímpar para a discussão proposta. Todas as 

mensagens foram agregadas em unidades temáticas no software citado anteriormente 

(CAMPOS, 2004). As unidades temáticas foram construídas a partir das indicações das 

entrevistas e revisadas conforme os objetivos da pesquisa, de modo que permitiram a 

redefinição das categorias analíticas. Deste modo, buscou-se uma abordagem que desvelasse as 

relações implicadas nos processos que envolvem o professor universitário e a dinamicidade da 

profissão e profissionalização docente na universidade pública federal.  

Para a apresentação da pesquisa, optou-se pela organização didática em capítulos, que 

buscam sintetizar as reflexões e descobertas suscitadas pela imersão no debate proposto. No 

Capítulo I apresenta-se o debate sobre o trabalho docente no contexto capitalista, bem como 

abordam-se os processos de intensificação e flexibilização do trabalho docente no magistério 

superior. Faz-se, ainda, uma interligação dessa temática com o debate de profissão e 

profissionalização docente, na perspectiva de criar categorias teóricas. 

No Capítulo II, debruça-se sobre o Reuni e a ação regulatória da Capes, problematizando 

seus impactos no trabalho docente no magistério superior. Discute-se a expansão realizada pelo 

Reuni, evidenciando suas contradições e materialização no âmbito das universidades federais. 

Para a discussão da regulação exercida pela Capes, privilegia-se o debate do modelo de 

avaliação dessa agência de fomento e o viés quantitativista, que, associado a ações do CNPq e 

a Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPS), cria o fenômeno do produtivismo acadêmico.  

O Capítulo III é constituído a partir da pesquisa empírica, com entrevistas 

semiestruturadas e seu cruzamento com o referencial teórico e análise documental. 

Problematiza-se o movimento de manutenção do trabalho docente em condições cada vez mais 

intensificadas, e que se desdobra em uma mudança das bases da profissão e profissionalização 

docente no magistério superior, por meio de alterações dos elementos da profissionalização. 

Deste modo, pretende-se abarcar os diversos aspectos condicionantes e contraditórios que 

envolvem o trabalho docente nas universidades públicas federais, trazendo reflexões que 

possibilitam incursões analíticas profícuas quanto ao objeto de pesquisa.  
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CAPÍTULO I 
 

AS BASES DO TRABALHO E DA PROFISSÃO DOCENTE NO MAGISTÉRIO 
SUPERIOR A PARTIR DE 1990 

 

Este capítulo objetiva analisar as temáticas, a profissão e a profissionalização docente 

no magistério superior, com ênfase aos processos de regulação, intensificação e flexibilização 

do trabalho docente.  Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura para levantar as 

concepções e abordagens das temáticas em foco, por meio dos seguintes descritores: regulação 

do trabalho docente, magistério superior, profissionalização docente e regulação do trabalho 

docente na educação superior. 

Assim, a construção desta seção tem por base uma pesquisa bibliográfica realizada em 

periódicos da área da educação, com o recorte temporal de 2005 a 2014. A investigação 

privilegiou cinco periódicos disponíveis na internet e classificados com o conceito A129 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 30 : Avaliação da 

Educação Superior (Avaliação), Revista Brasileira de Educação (RBE); Educar em Revista 

(Educar); Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação (Ensaio: aval. pol. públi. Educ.) 

e Educação & Sociedade (Educ. Soc.)31. Foram também analisados artigos apresentados no 

Grupo de Trabalho Política de Educação Superior (GT11) da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped)32 e 11 trabalhos acadêmicos, entre dissertações e 

teses, disponíveis no portal da Capes.33  

Ao realizar o levantamento bibliográfico sobre trabalho, profissão e profissionalização 

docente, observou-se uma abundância de abordagens, o que indica que a temática guarda 

diferentes conceitos e concepções, bem como diferentes embates e perspectivas. As discussões 

problematizam especialmente as seguintes temáticas: autonomia do trabalho docente, profissão 

docente, construção de identidades profissionais, proletarização e profissionalização docente. 

                                                             
29 As revistas cientificas são classificadas de forma decrescente, de A1 até C, com peso zero. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual>. Acesso em: 
10 jun. 2015. 
30  Os periódicos encontram-se disponíveis em: <http://www.scielo.org/applications/scielo-
org/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject
=Human%20Sciences/>. Acesso em: 5 jun.  2015. 
31 Um levantamento preliminar dos periódicos A1 da área da Educação indicou serem esses os que contam com 
maior volume de produção qualificada no tocante ao objeto de estudo desta tese. 
32 Nessa fonte de pesquisa, o recorte cronológico foi de 2004 a 2013, tendo em vista que a Anped passou a ser 
bienal a partir de 2014. Para examinar os trabalhos do GT11, consultar: <http://www.anped.org.br/> Acesso em: 
5 jun. 2015. 
33 Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br>. Acesso em: 24 maio 2015. 
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A predominância da produção recai sobre a temática profissão e profissionalização 

docente na educação básica, com cariz histórico, e tem como referência autores portugueses, 

entre os quais Nóvoa (1999) e Esteve (1999), que compreendem a profissão docente como uma 

construção social situada em determinações estruturais do capitalismo. Outra contribuição 

marcante é a da sociologia das profissões, com aporte teórico de Braverman (1987), Dubar 

(2006), Dubet (2003) e Rodrigues, M. (2002), autores que discutem os desafios e limites das 

profissões em meio ao processo de degradação do trabalho na constituição burocrática da 

gerência científica moderna. Dessa base teórica, estudiosos como Fanfani (2007, 2011), 

Guimarães (2001, 2006, 2009), Ludke e Boing (2010), Oliveira, D. (2003, 2010) e Tardif 

(2013), dentre outros, realizam uma abordagem do status da profissão docente em sua 

singularidade, visto que ela não se enquadra nos parâmetros clássicos das profissões liberais34. 

Na educação superior, optou-se pelos estudos que se debruçam sobre a regulação do 

trabalho docente, na busca por discussões correlatas a profissionalização docente no magistério 

superior. As produções encontradas quase não discutem os desdobramentos da regulação do 

trabalho docente na constituição da profissão do magistério superior, tampouco os aspectos que, 

articulados, caracterizam o processo de profissionalização docente no magistério superior. Ao 

que parece, ocultados por debates sobre expansão, avaliação, produção acadêmico-científica e 

financiamento da educação superior, a profissão e o processo de profissionalização docente 

nesse nível de educação são pouco abordados como objeto de estudo, mesmo que as temáticas 

elencadas se refiram indiretamente à profissão docente no magistério superior.  

 Constatou-se ainda que as análises empreendidas nos estudos sobre o trabalho docente 

no magistério superior, em sua maioria, são perpassadas pela reflexão sobre as mudanças 

macroestruturais do capitalismo e as regulações das políticas públicas educacionais, em uma 

salutar problematização da relação entre reestruturação do capitalismo e configuração do 

trabalho docente. É dessas discussões que se avança na compreensão de como os conflitos 

concernentes à regulação dos processos e da organização do trabalho repercutem na profissão 

docente no magistério superior. 

Este capítulo foi construído com o objetivo de apreender e analisar os sentidos atribuídos 

ao trabalho e ao processo de profissionalização docente no campo universitário, 

problematizando conflitos, consentimentos e contradições que atingem o trabalho docente no 

magistério superior. Para tanto, tem como base as seguintes questões: a) quais os dilemas e 

desafios do trabalho e profissão docente no magistério superior nas últimas décadas?; b) como 

                                                             
34 São poucos os estudos e reflexões que tratam do trabalho docente e sua relação com a profissão e a 
profissionalização no magistério superior.  
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as regulações do trabalho docente engendradas pelas políticas públicas educacionais colaboram 

para a reconstrução de ethos profissional docente no magistério superior?  

Partindo dessas questões, a análise proposta recai sobre o trabalho docente, entendido 

como constituinte e constituidor do professor universitário, para refletir acerca dos desafios que 

as mudanças na produção capitalista, nas políticas públicas e nas “novas” formas de regulação 

provocam no trabalho, na profissão e na profissionalização docente. 

 
1.1 Profissionalização e trabalho docente no magistério superior  

O objetivo desta seção é contextualizar as mudanças do trabalho docente diante da 

reforma da educação superior, que vem sendo realizada desde 1990. Empreendida de forma 

paulatina, mas contínua, a reforma da educação superior ocorreu por meio de decretos, 

portarias, normativas e outros procedimentos institucionais do Estado (MAUÉS, 2010). Trata-

se de um processo repleto de contradições, que vem alterando o ethos das instituições de 

educação superior, em especial das universidades públicas federais, que têm sido pressionadas 

a estabelecer uma agenda mais voltada para as demandas produtivas, sobretudo, das indústrias.  

Discute-se ainda que, apesar de as exigências pelo produtivismo acadêmico provirem 

de demandas externas para a produção de mais capital, sua institucionalização é realizada pelos 

agentes do próprio campo universitário, envolvendo, portanto, seus interesses e disputas. 

Assim, as atividades acadêmicas ganham novos contornos, e novos campos de atuação 

profissional do professor universitário são criados e potencializados, a ponto de haver uma 

dilatação do trabalho docente para tarefas como a de gestão, assim como a intensificação das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  Busca-se, portanto, mostrar que existem atividades 

incorporadas ao trabalho docente nas universidades públicas federais que estão relacionadas 

com as forças de agentes externos e associadas às forças internas do próprio campo acadêmico, 

que se baseia em constantes disputas pelo prestígio acadêmico-científico (BOURDIEU, 1968).  

No sentido de elucidar os aspectos levantados, discute-se a imbricada relação do 

conhecimento com o novo modelo de acumulação flexível do capitalismo, como substrato para 

a produção de mais capital.  

 
 1.1.1 O campo universitário e novas demandas  

Para avançar a discussão sobre o magistério superior, é necessário pontuar, mesmo que 

preliminarmente, a análise sobre a universidade pública, que tem suas finalidades 

reconfiguradas e sua função social desafiada nas últimas décadas, sobretudo, por forças 

econômicas. As mudanças ocorridas na economia política mundial desde 1970 provocaram, 
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segundo Harvey (2012), a transição para o regime de acumulação flexível, no qual as novas 

formas de regulação do Estado atingem diretamente as instituições públicas, tal como a 

universidade federal brasileira.  

Embora o campo acadêmico35 tenha um ethos particular, com relações, agentes, forças e 

disputas internas que são próprios da constituição de sistemas sociais que constroem sua cultura 

organizacional, é importante não perder de vista sua imersão em um contexto sócio-histórico. 

Por isso, a configuração da educação superior e, por conseguinte, da universidade pública 

federal a partir de 1990 tem relação com as forças externas economicistas predominantes 

(OLIVEIRA; CATANI, 2011). Para exemplificar essa intervenção, destaca-se que a mudança 

do discurso sobre a educação como direito público para o de serviço comercializável, na 

perspectiva da Organização Mundial do Comércio (OMC), vem potencializando um sofisticado 

mercado educacional.    

Sobre a reforma da educação superior no Brasil, Ferreira, S. (2012) afirma que há uma 

reorganização das universidades, o que implica um processo de subordinação à lógica do 

mercado, que incorpora uma racionalidade técnica36 e delineia um novo desenho pedagógico 

nas instituições públicas, em especial pela sua imbricação com o campo econômico37.  

Destaca-se que cada vez mais as parcerias público-privadas, que, em conformidade com 

a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, têm potencializado o processo de privatização 

parcial ou total de educação superior, conforme pontua Gentili (1998). Nesse processo, a 

transferência de financiamento da educação superior pública ao setor privado é uma forma de 

privatizá-la, como ocorre na indução de transferência de tecnologias por meio da Lei nº 10.973 

(Lei de Inovação Tecnológica), de 2 de dezembro de 2004. Outra forma de privatização é o 

financiamento público de instituições privadas, como ocorre com o Programa Universidade 

para Todos (ProUni) e com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Essa forma de 

privatização é considerada complexa por Gentili (1998), pois beneficia grupos e corporações 

sob a regulação e supervisão do Estado. É importante pontuar, ainda, que a reforma da educação 

                                                             
35 Campo acadêmico é aqui entendido como o “campo universitário [que] diz respeito ao aparato institucional 
assegurado pelo Estado brasileiro, que garante a produção, circulação (e mesmo o consumo) de bens simbólicos 
que lhe são inerentes, envolvendo o conjunto das instituições de educação superior públicas e privadas, em seus 
mais variados níveis, formatos e natureza; as agências financiadoras e de fomento à pesquisa, nacionais e estaduais; 
os órgãos estatais de avaliação de políticas educacionais; o(s) setor(es) do Ministério da Educação dedicado(s) à 
educação superior e de institutos de pesquisa com a mesma finalidade (s); os setores ou câmaras dos Conselhos de 
Educação em distintos níveis; as associações e entidades de classe (CRUB, ANDIFES, ANDES/SN, ABMES, 
ANUP, ABRUC, ANAMEC, ANAFI, SEMESP) e as comissões governamentais” (CATANI, 2011, p. 198-199).  
36 A racionalidade instrumental ou técnica discute a subordinação das diversas dimensões de organização societal 
para consolidação de um sistema técnico burocrático de dominação modernizante (DUBAR, 2006).  
37 Ressalta-se, aqui, sobretudo a articulação entre universidade e empresa, fruto de políticas governamentais e 
novos marcos legais.  
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superior tem sido realizada no Brasil em larga medida pela ampliação do atendimento ao setor 

privado, na busca de uma expansão para a consolidação de um sistema de massa.38  

Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394) ter 

sido promulgada em 20 de dezembro de 1996, suas generalizações e contradições possibilitaram 

a edição de decretos-lei, medidas provisórias, resoluções e diretrizes pós-LDB, para 

regulamentar a educação superior. Para autores como Cury (1997) e Maués (2010), a profusão 

de documentos pós-LDB são os efetivos empreendedores de uma reforma contínua e 

sistemática do sistema de educação superior. Nas palavras de Maués (2010), essa reforma tem 

sido realizada, mesmo que não se expresse em uma lei específica:  
 
O governo tem, por meio de Medidas Provisórias ou Decretos-lei, realizado na prática 
a reforma da educação superior. A lei do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior); a lei de Inovação Tecnológica; a lei da Parceria Público-Privada; 
o chamado decreto-ponte (5.773 de 2006) que estabelece uma conexão direta entre 
avaliação e regulação; o decreto que instituiu o REUNI (Programa de Apoio ao Plano 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais); as Portarias Ministeriais 
que criaram o Banco de Professor Equivalente; o decreto que institui os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET são alguns dos exemplos que 
confirmam a tese de que a reforma está sendo feita. (p. 147) 

 

No âmbito das universidades públicas federais, desde 2004, mas especialmente nos 

governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff podem ser destacadas as seguintes 

medidas: a) expansão das instituições federais com a interiorização dos campi; b) 

implementação39 do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades Federais 

(Reuni); c) realização de concursos públicos para professores; d) institucionalização da 

modalidade de educação a distância em cursos de graduação, por meio da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB); e) efetivação de apoio aos programas que atendem a diversidade étnica e 

cultural nas universidades federais. Essas são frentes que contribuem para reconfigurar a 

organização da universidade e repercutem em atribuições de novas responsabilidades para o 

professor universitário (DOURADO, 2011).  

Na expansão e reestruturação acadêmica das universidades federais, a ênfase tem 

recaído na pesquisa acadêmico-científica vinculada à inovação e tecnologia, como enfatiza a 

Lei da Inovação Tecnológica, bem como na venda de serviços acadêmicos, por exemplo, a pós-

graduação lato sensu e até mestrados profissionais. A centralidade da pauta da pesquisa 

acadêmico-científica voltada para o campo econômico reafirma-se com a recente aprovação da 

Emenda Constitucional (EC) nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, que altera e adiciona 

                                                             
38 Sobre a expansão e a massificação da educação superior, ver: Gomes e Moraes (2009).   
39 O termo implementação refere-se ao ato de colocar em execução. Ver: <http://www.dicio.com.br/>  
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dispositivos para incorporar ciência, tecnologia e inovação como competência da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios. Conforme dispõe o artigo 23, subsidiando o 

acréscimo do artigo 219 B, é obrigação dos entes federados a criação do Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) “em regime de colaboração entre entes, tanto públicos 

quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação” (BRASIL, 2015a). Essa EC aponta novas diretrizes para a parceria público-privada, 

enquanto a construção do SNCTI evidencia a organicidade das ações no âmbito do Estado para 

fortalecer a produção de ciência e tecnologia. 

Assim, a pressão nas universidades públicas para a produção de inovação e tecnologias 

adequadas e úteis para comercialização torna-se predominante. Tal medida fragiliza a 

autonomia do trabalho docente, com atores externos determinando as temáticas de estudo e 

apropriando-se do conhecimento produzido em pesquisas, por meio de contratos de 

exclusividade, e demonstra as expectativas das instâncias econômicas quanto ao papel da 

universidade pública, qual seja, o de potencializar o desenvolvimento da economia nacional40. 

Essa questão evidencia a problemática que envolve o papel da universidade pública federal no 

atual contexto socioeconômico e indica a necessidade de enfretamento das críticas ao seu 

isolamento em relação à sociedade, que acaba abrindo espaço para intervenções que nem 

sempre consideram a função social da universidade como direito público (SANTOS, B., 2011; 

TRINDADE, 2001).  

Nesse sentido, é necessário ponderar que a universidade, dada a sua natureza de universo 

de ideias e aos seus fundamentos éticos e políticos, é incompatível com os prazos e a lógica do 

mercado, e não pode ser reduzida à produção de tecnologia e inovação para o campo produtivo 

(COELHO, I., 2006). Por isso, é pertinente refletir sobre seu papel como espaço institucional e 

de enfrentamento científico de questões sociais que precisam estar na agenda das pesquisas 

acadêmicas.  

Nessa direção, considerando essa lógica em construção, observa-se ainda uma 

contundente sintonia entre eventos internacionais e nacionais, tal como a Conferência Regional 

da Educação Superior da América Latina e Caribe (CRES, 2008) e o Fórum Nacional da 

Educação Superior (FNES, 2009). Nesses eventos foram ratificadas três determinações centrais 

para a educação superior: “1) democratização do acesso e flexibilização de modelos de 

                                                             
40 No relatório “Análise sobre a Expansão da Universidades Federais – 2003-2012”, a atribuição do papel de 
“protagonistas do desenvolvimento do país” às universidades federais (BRASIL, 2012, p. 39) explicita as 
expectativas do governo federal quanto as Instituições Federais de Educação Superior (IFES) no desenvolvimento 
econômico do país.  
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formação; 2) elevação da qualidade e avaliação; 3) compromisso social e inovação” (MAUÉS, 

2010, p. 146). Esses temas foram discutidos, em especial no FNES, com base no Documento 

Referência organizado por seis membros da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação41. Essas demandas atribuídas à educação superior no Brasil mostram o 

movimento de interpenetração de regulações supranacionais e nacionais no escopo das políticas 

públicas.  

A partir desse contexto, observam-se a proeminência da pesquisa como fonte de 

inovação e como as novas atribuições de gestão42 da universidade incrementam as bases do 

trabalho docente no magistério superior. A gestão da universidade tem ganhado espaço entre as 

atividades docentes e pode estar sendo guiada pela estratégia do coletivo docente de construir 

consensos por meio dos colegiados (LIMA, J., 2000). 

De um modo geral, pode-se dizer que o trabalho docente enfrenta demandas 

imbricadas com as novas configurações do capitalismo, que reconfiguram suas finalidades e 

delimitam seu campo de atuação no mercado. Ao refletir sobre a realidade da universidade 

contemporânea, Apple (2013) pondera ser 
 
importante reconhecer que há agora uma profunda mudança no que a universidade é, 
a quem e para que ela serve, como ela contrata e admite seu corpo docente e os 
estudantes ideais, e o que isso significa trabalhar nessa instituição. Muito disso, 
obviamente, tem sido resultado de impulsos neoliberais e crises econômicas. (p.3) 
 

É desse cenário controverso de imbricação da universidade pública com o campo 

econômico, e que muitas vezes nega sua histórica constituição como direito público, que se 

considera que o trabalho docente nesse nível de ensino tem sido alterado de forma sistemática, 

em decorrência de novas exigências, regulações e controles externos. Para Maués (2010), está 

em curso uma “metamorfose do trabalho docente” na universidade pública federal que distancia 

o professor universitário de suas tradicionais funções e compromissos sociais.   

Em face do exposto, percebe-se a incorporação de novas atividades ao trabalho docente 

no magistério superior, com a potencialização da pesquisa como inovação tecnológica e a 

incorporação da gestão nas bases desse trabalho.  Supõe-se que as finalidades da universidade, 

por meio das políticas públicas educacionais, têm tido a recomposição do seu tripé que é o 

                                                             
41 Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=769&id=12478&option=com_content&view=article>. Acesso em: 9 
maio 2016. 
42A expressão “gestão da universidade” refere-se a todas as atividades de gerir processos na instituição, inclusive 
em comissões especiais e permanentes de trabalho, não se restringindo à coordenação de cursos e à direção de 
institutos ou faculdades.  
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ensino, a pesquisa e a extensão atingindo os processos de trabalho e gestando novas bases para 

a sociabilidade docente no magistério superior.  

Parece evidente, portanto, que novas disposições para a cultura acadêmica são 

construídas a partir da inter-relação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, que 

se expressam, como Naidorf (2005) afirma,  

 
por los discursos, representaciones, motivaciones, normas éticas, concepciones, 
visiones y prácticas institucionales de los actores universitarios acerca de los objetivos 
de las tareas de docencia, investigación, extensión y transferencia, que condicionan 
sustancialmente las maneras de realizar las mismas. (p. 106) 

 

No bojo de constituição da cultura acadêmica, a interação entre os professores 

universitários tem um papel importante ao delinear uma nova sociabilidade docente, pois gera 

novos hábitos e rotinas próprios dos sistemas sociais, tal como o da educação superior 

(MAUÉS, 2010). Considerando essa realidade, pressupõe-se que as recentes mudanças no 

trabalho docente, gestadas na interpenetração de medidas de agentes externos por meio das 

políticas públicas educacionais, acabam por fragilizar as dimensões tradicionais desse trabalho 

(PINTO, 2000).      

Destaca-se, nesse processo, o papel das políticas públicas educacionais como 

irradiadoras de regulações que constituem novas bases para sociabilidade no magistério 

superior. Mas é preciso considerar que os desdobramentos dessas regulações são imprevisíveis, 

singulares e permeados por aspectos coletivos e subjetivos que extrapolam a regulamentação 

das políticas, uma vez que elas são ressignificadas pelos atores sociais (BARROSO, 2006). 

Na prática, a cultura acadêmica tem sido impregnada por novas marcas, que se 

desdobram em novos padrões de sociabilidade docente e que não podem, todavia, ser analisadas 

como imposições, sob uma abordagem determinista de adaptação às novas regras do jogo, ou, 

ainda, voluntarista, que diz respeito à liberdade do professor de vincular sua pesquisa e outros 

serviços acadêmicos ao campo produtivo. Compreende-se que as mudanças no campo 

universitário são frutos de disputas e negociações entre os atores sociais com o campo 

produtivo, permeadas pelos valores éticos dos professores universitários e perpassadas pelas 

disputas próprias desse campo (NAIDORF, 2005; OLIVEIRA; CATANI, 2011).  

Trata-se de considerar que as mudanças realizadas em âmbito macroestrutural do 

capitalismo repercutem no campo universitário e são ressignificadas pelos atores sociais não 

como respostas pessoais e/ou individuais, e sim mediante um processo coletivo intermediado 

pela condição de ser social do professor universitário, constituída em situações de trabalho. 
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Deste modo, o trabalho constitui-se como espaço-tempo balizar do debate proposto. 

Para tanto, empreende-se a discussão sobre a dimensão ontológica do trabalho como 

autocriador do homem, relacionado ao processo de construção da identidade profissional do 

professor no e pelo trabalho docente. Nessa direção, recorre-se ainda a Braverman (1987), que 

em base marxista analisa as implicações das interferências e constrangimentos do processo de 

gerência científica na relação do homem com seu trabalho. Partindo desse autor, pretende-se 

fundamentar as reflexões sobre a constituição e degradação do trabalho docente no magistério 

superior a partir do gerencialismo 43  que vem sendo implantado nas universidades públicas 

federais pelas reformas educacionais das últimas décadas. 

 
1.1.2 Trabalho, profissionalização docente e o princípio da desprofissionalização na 

gerência científica  

Com base na abordagem marxista, especialmente na relação dialética entre homem e 

trabalho, em um movimento de autocriação da humanidade, busca-se esclarecer qual o papel 

do trabalho na constituição do ser professor. Pressupõe-se que o trabalho docente é atividade 

de criação do professor, em referência à sua dimensão de constituição do homem, que, agindo 

“sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, (...) modifica, ao mesmo 

tempo, sua própria natureza” (MARX, 2013, p. 255). 

É importante esclarecer que o trabalho humano é específico, pois difere do trabalho 

instintivo de outros animais por envolver a projeção, pelo pensamento e de forma consciente, 

do produto do trabalho. É nesse processo que vai se constituindo a cultura humana, permeada 

pela capacidade do homem de transformar a natureza por meio de uma “atividade proposital, 

orientada pela inteligência, (...) produto especial da espécie humana” (BRAVERMAN, 1987, 

p. 52). Nesse sentido, “isento das rígidas trilhas ditas pelo instinto nos animais, o trabalho 

humano torna-se indeterminado, e seus diversos determinantes constituem, daí por diante, 

produtos não da biologia, mas das complexas interações entre ferramentas e relações sociais; 

tecnologia e sociedade” (BRAVERMAN, 1987, p. 54).  

O trabalho humano, portanto, repousa em formas sociais e é desenvolvido culturalmente 

em processos capazes de potencializar a produção para além do consumo, não vinculando 

necessariamente concepção e execução. Assim, a ideia concebida por uma pessoa pode ser 

                                                             
43 O gerencialismo na universidade pública é entendido como a aplicação de premissas da cultura empresarial 
competitiva para mediar a organização e os processos que envolvem o trabalho docente no magistério superior 
(BALL, 2005).   
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executada por outra, usurpando a relação primeira do homem com seu trabalho e alienando-o 

do seu trabalho como totalidade. 

Nessa perspectiva analítica, retoma-se o fundamento antropológico do trabalho em 

Marx, que afirma que, ao modificar a natureza, o homem produz sua existência, evidenciando, 

assim, que a subjetividade é imanente à força de trabalho. Esse processo realiza-se quando o 

homem medeia e regula sua relação com a natureza por meio do trabalho, de modo que ele “põe 

em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça 

e mãos (...). Ele desenvolve as potências que nela [sua própria natureza] jazem latentes e 

submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio” (MARX, 2013, p. 255). A investidura do 

homem, em sua totalidade de corpo e potências latentes, no processo de trabalho para 

transformar a natureza em produtos possibilita o desenvolvimento do domínio desse processo, 

criando assim a percepção da sua condição humana. Nesse sentido, as abstrações, as relações 

sociais, a mobilização de saberes no processo de trabalho, possibilitam e permeiam a construção 

da subjetividade humana. 

A violação da relação ontológica do homem com o trabalho constitui a alienação do 

trabalhador em face do seu trabalho, de modo que a constituição do ser trabalhador é 

deteriorada. Dito de outra forma, a constituição do homem pelo trabalho alienado o limita como 

ser humano e o transforma em mercadoria. Justamente na cisão entre concepção e execução é 

que se instaura a alienação, o que confere outra faceta à relação do homem com seu trabalho, 

retirando-lhe a autonomia. Esse é o ponto-chave da discussão sobre a profissionalização 

docente e que reivindica o controle do trabalho, em sua totalidade, pelo trabalhador professor. 

Considera-se, portanto, que a autorregulação pelo próprio grupo ocupacional, desde a 

concepção até a organização do trabalho, é o ponto central que demonstra a autonomia da 

profissão docente. Assim, a alienação da concepção, dos processos e da organização do 

trabalho, que retira do trabalhador o poder de decisão, é considerada como ponto limitador da 

construção da docência como profissão.  

Apesar de a autonomia constituir a bandeira de luta da profissionalização das profissões 

de forma geral, é importante considerar que tal reivindicação tem sido historicamente 

combatida pela busca de controle dos processos de trabalho desde o desenvolvimento do capital 

industrial. Tal controle objetiva ampliar o capital por meio da compra da mercadoria “força de 

trabalho”, que possui uma rentabilidade variável, a depender da potência e da subjetividade do 

trabalhador. Por isso, a gerência dos processos de trabalho em condições técnicas empresariais 

busca garantir a produtividade pelo controle, disciplinando a força de trabalho e as rotinas 

técnicas da fábrica (BRAVERMAN, 1987).  
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Assim, a gerência, como uma mediação, separa, sobretudo, a concepção e a execução 

em termos formais, realizando o parcelamento do trabalho em trabalho simples. Partindo dessa 

perspectiva de controle, Taylor (apud BRAVERMAN, 1987) sistematiza a gerência científica 

combinando técnicas de controle, ritmo acelerado e parcelamento do trabalho, em uma alusão 

à incorporação da ciência aos métodos de gerência. Por isso, o taylorismo é ponto-chave para a 

compreensão de como a gerência científica é adotada nas empresas e vai retirando do 

trabalhador a autonomia quanto às decisões referentes ao seu trabalho, a partir de prescrições, 

ou seja, de tarefas a serem realizadas. Na educação, o gerencialismo está presente no discurso 

de modernização do Estado e vinculado à desburocratização das instituições públicas. A partir 

de sofisticados métodos de regulação, busca controlar o potencial do trabalhador professor e 

“emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle de atritos e 

mudanças, denominado de performatividade” (BALL, 2005, p. 52). 

Partindo dessas considerações, compreende-se que o fazer acadêmico, da mesma forma 

que outros tipos de trabalho, tem sido atingido pelo gerencialismo, que deteriora a relação 

primeira do homem com seu trabalho, que é a de vivenciá-lo como totalidade. Desse modo, é 

nos desafios enfrentados, nas relações estabelecidas em situações docentes que se constitui o 

trabalhador professor, em um processo de autocriação no e pelo trabalho no magistério superior. 

Isso não quer dizer que a qualificação seja dispensável para a construção das bases da docência, 

pois ela é tão importante quanto a pessoalidade e outros saberes desenvolvidos no trabalho, 

entre outros aspectos. Mas ressalta-se que é no trabalho que se mobilizam saberes, 

conhecimentos, valores éticos e políticos; é na feitura do trabalho que se materializam diversos 

aspectos que colaboram para a construção da identidade profissional docente.  

Por isso, as mudanças no trabalho docente constituem ponto de partida para a 

compreensão da profissão e da profissionalização docente no magistério superior. Partindo 

desse pressuposto, ao analisar a regulação do trabalho docente, em especial no campo da 

pesquisa, observa-se um processo de retirada da concepção do trabalho docente do professor 

universitário (BOSI, 2007). Desse ponto de vista, ocorre a alteração da relação do professor 

universitário com seu trabalho, por meio da intervenção externa que na atualidade prima pela 

conversão da pesquisa acadêmico-científica em inovações e tecnologias a serem apropriadas 

pelas empresas. Na linguagem legalista, ocorre a transferência de tecnologias da universidade 

para a sociedade; todavia, o conhecimento é transvestido em mercadoria, por força das parcerias 

público-privadas.  

Essa abordagem do fazer acadêmico aliena o professor, “uma vez que o produto do 

trabalho, antes mesmo de o trabalho se realizar, pertence a outra pessoa que não o trabalhador” 
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(KONDER, 2012, p. 30), e também o expropria da objetivação de sua produção, em decorrência 

de contratos de exclusividade dos produtos acadêmicos. É sob esse prisma que a constituição 

do professor universitário subjaz ao seu trabalho, o que repercute em condições simbólicas de 

construção da identidade profissional docente, que se baseia na atualidade em um 

profissionalismo de “obediência a regras geradas de forma exógena, que relegam o 

profissionalismo a uma forma de desempenho (performance), correlacionando-o ao 

atendimento de julgamentos fixos e impostos a partir de fora” (BALL, 2005, p. 542). 

 Tal perspectiva destitui o termo profissionalismo de sua acepção historicamente 

construída no meio educacional, que é a de ser “uma relação específica entre o profissional e o 

seu trabalho, uma relação de compromisso que está situada nos diálogos comunitário e interno” 

(BALL, 2005, p. 541). Assim, pode-se ponderar que o trabalho docente no magistério superior 

está sujeito à divisão social do trabalho e é submetido às regulações do gerencialismo, que 

mantém as bases da gerência científica, do parcelamento do trabalho em trabalho simples e, 

sobretudo, da separação entre concepção e execução do trabalho. No magistério superior, esse 

processo encontra limites, dada a natureza desse tipo de trabalho, mas mesmo assim a lógica 

em curso busca subordinar formal e concretamente o trabalho docente aos interesses do capital.   

 

1.2 Profissão e profissionalização docente no magistério superior  

A aproximação da discussão do trabalho docente com o debate da profissão e da 

profissionalização docente no magistério superior constitui o foco desta seção. No sentido de 

aprofundar o debate proposto, realiza-se a inter-relação do debate sobre profissão e 

profissionalização docente com a intensificação e flexibilização do trabalho, possibilitando, 

assim, a criação de categorias teóricas que sustentem a discussão proposta. Os conceitos 

fundamentais que permeiam este debate têm como base a profissionalidade, a identidade 

docente, a profissionalização e a profissão docente. Tal discussão possibilita uma visão mais 

ampla das abordagens que transitam pela literatura acadêmica sobre a profissão docente e 

esclarece suas distinções, ampliando a perspectiva de análise sugerida. 

A discussão da profissão docente também constitui um ponto importante do debate, 

uma vez que possibilita compreender os aspectos que viabilizam uma ocupação ser reconhecida 

como profissão e problematizar a docência situando-a em meio à crise das profissões na 

sociedade globalizada. Tendo em vista o contexto de crise das profissões na sociedade 

capitalista e as bases da profissão docente, é que se constroem as seguintes categorias teóricas: 

a) superqualificação do professor universitário; b) precarização das condições do trabalho 
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docente; c) diversificação e diferenciação na carreira e remuneração; d) desagregação do 

associativismo docente no magistério superior.   

Com base nessas categorias, são discutidas as consequências da regulação do trabalho 

docente sobre a profissão do magistério superior, observados dois movimentos articulados: a) 

mudanças profundas no trabalho docente; b) construção de uma sociabilidade acadêmica, com 

marcas expressivas do empreendedorismo profissional propalado pelo capitalismo. Desse 

modo, a discussão evidencia um movimento dinâmico e conflituoso da profissão docente no 

magistério superior, com alterações de aspectos da profissionalização, tais como carreira, 

remuneração, qualificação e associativismo docente, que consolidam a especificidade da 

docência como profissão.   

 

1.2.1 Concepções e elementos constituintes da profissionalização docente  

Para compreender a profissionalização docente no magistério superior, recorre-se a 

conceitos que se filiam às sociologias das profissões e do trabalho, apesar de não se desconhecer 

que as discussões se encontram em meio a disputas e controvérsias (GUIMARÃES, 2009; 

LUDKE; BOING, 2010; OLIVEIRA, D., 2010). Compreende-se que a abordagem sociológica 

favorece uma visão dos processos que envolvem a constituição da profissão docente em sua 

singularidade, configurada nas relações e forças sociais que coexistem em seu interior 

(BARBOSA, 2003; GUIMARÃES, 2009).  

Para avançar o debate sobre os novos caminhos da profissão e da profissionalização no 

magistério superior, por meio da análise dos desafios lançados ao trabalho docente no atual 

contexto de quase mercado da universidade pública, faz-se necessário esclarecer os conceitos 

que transitam na discussão proposta, quais sejam: profissionalidade, identidade profissional, 

profissionalização e profissão docente. Embora sejam terminologias imbricadas entre si, 

conceitos que se influenciam mutuamente, as distinções cumprem o papel didático de 

evidenciar processos que guardam especificidades. 

Inicialmente elucida-se o conceito de profissionalidade, que é considerado um processo 

de construção permanente, por ser composto de conhecimentos, saberes e valores que são 

influenciados por fatores externos e internos à profissão docente. Nas palavras de Sacristán 

(1999), a profissionalidade refere-se a um “conjunto de comportamentos, conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidades de ser professor” (p.65), 

elementos que possibilitam recomposições identitárias do docente. Assim, a profissionalidade 

encontra-se difundida em espaços de formação e atuação profissional e, ligando-se diretamente 
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à construção da identidade profissional docente, torna-se um conceito aberto, que agrega 

subjetividade e coletividade (LUDKE; BOING, 2010).  

É importante registrar que existem dissensos quanto ao termo. Contreras (2012), por 

exemplo, utiliza profissionalidade em contraponto ao que chama de uma abordagem 

ideologizada da profissionalização docente. Para o autor, a busca para enquadrar a docência 

pelo discurso da profissionalização, com características definidas a priori do que seja uma 

profissão em uma abordagem funcionalista, reforça o caráter elitista da sociedade e constitui 

um equívoco que leva ao profissionalismo isolado, com a busca de privilégios e distinções.  

A acepção criticada pelo autor tem sido assumida por teóricos que veem a 

profissionalização como política de Estado, voltada para o discurso do mérito do professorado, 

ao exacerbar o individualismo (SHIROMA; EVANGELISTA, 2010). Todavia, o adensamento 

das produções nas últimas décadas permite dizer que a reivindicação pela profissionalização 

docente não se adequa às estruturas preconcebidas de um arquétipo, mas considera a docência 

como uma profissão com saberes específicos, que envolve a práxis docente (GUIMARÃES, 

2009).  

Retomando o conceito de profissionalidade, sua forte vinculação com a discussão de 

identidade profissional do professor universitário desdobra-se em subtemas, tais como 

“socialização, desenvolvimento profissional, profissionismo, profissionalismo e condição 

docente” (LUDKE; BOING, 2010, p. 1). Chama-se a atenção para o debate sobre a identidade 

profissional voltada para aspectos subjetivos da profissionalidade, “relacionados à 

identificação, à adesão profissional, aos sentimentos relativos ao ser e estar na profissão” 

(GUIMARÃES, 2001, p. 105).  Mesmo em se tratando de aspectos subjetivos, não se pode 

perder de vista que a construção da identidade ocorre em condições históricas concretas, que 

colaboram para o estabelecimento dos padrões de interação entre os atores sociais, constituindo 

uma cultura profissional. Nesse sentido, a profissionalização é um processo importante, pois 

congrega reivindicações que abrem caminho para a conquista de condições concretas de 

realização do trabalho docente que consubstanciam a construção da sua identidade profissional.  

O termo profissionalização docente transita na literatura educacional sob algumas 

abordagens, destacando-se a humanista, a que a vê como política de Estado e a sociológica. A 

abordagem humanista enfatiza a formação como elemento-chave da profissionalização e atribui 

competências e capacidades técnicas ao professor (OLIVEIRA, D., 2010). Com forte presença 

na década de 1990 nas políticas públicas educacionais, volta-se para uma prática idealizada nos 

cursos de formação, sobretudo para a educação básica, com metáforas como formação do 
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professor reflexivo, do profissional crítico-reflexivo, do professor pesquisador e outras 

(GUIMARÃES, 2009; OLIVEIRA, D., 2003).  

A segunda abordagem é a profissionalização como política de Estado, com o discurso 

veemente pela formação continuada e pela responsabilização (accountability) como medidas 

de uma política pública de profissionalização docente. Esta, “implícita na racionalidade técnica, 

liga-se à eficiência, neutralidade e a um suposto desinteresse e objetividade (...) viés 

funcionalista da profissionalização” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2010, p. 1-2). O discurso 

sobre essa abordagem tem um teor individualista e está voltado para elevar indicadores de 

qualidade relacionados diretamente com a remuneração do professor, de modo a conferir à 

meritocracia o papel de protagonista. Trata-se do esvaziamento político do termo 

profissionalização, no qual o docente surge como pivô de uma reforma que o responsabiliza 

pela resolução de problemas educacionais. É a profissionalização da performance. 

Já a discussão sobre a profissionalização em bases sociológicas tem como princípio a 

“inserção dos sujeitos na divisão social do trabalho” (OLIVEIRA, D., 2010, p. 21). Neste 

estudo, a categoria trabalho é adotada na perspectiva da sociologia interacionista das 

profissões44, que busca identificar como são mobilizados aspectos concretos e simbólicos para 

a autoafirmação coletiva da docência como profissão (RODRIGUES, 2002).  

A constituição de uma profissão é entendida, portanto, como um processo de interação 

que leva seus membros a se auto-organizarem para a conquista de sua autonomia, por meio da 

interação entre aspectos biográficos e coletivos na construção de uma identidade profissional. 

Para tanto, é ainda necessária a construção de espaços de proteção do métier profissional, que 

tem como 
 
ponto de partida (...) os processos de divisão do trabalho, a construção de identidades 
profissionais, quer estas assumam um carácter biográfico (Dubar, 1997) ou sejam o 
resultado da experiência relacional e social do poder no interior das organizações 
(Sainsaulieu, 1996), implica a participação num jogo de actores marcado pela 
identificação de uma carreira, implicação numa actividade, experiência da 
estratificação social e das discriminações étnicas e sexuais, dificuldades de acesso aos 
empregos entre outros aspectos que atravessam o mundo do trabalho. (ALMEIDA, 
2010, p. 121) 

 

Desse modo, as relações, as exigências e os conflitos inerentes à ocupação docente na 

universidade pública federal são problematizados mediante a análise das interações desse grupo 

profissional, assim como da sua organização e identificação individual e coletiva, construída na 

                                                             
44 A Sociologia das Profissões é uma “disciplina específica no campo da Sociologia que elege como objecto de 
estudo os processos sociais através dos quais emergem e se afirmam os diferentes grupos profissionais” 
(ALMEIDA, 2010, p. 116).  
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interdependência dos caminhos institucionais. Nesse sentido, as formas de organização e de 

interação no magistério superior possibilitam discernir os contornos da profissão docente 

segundo a lógica estrutural do sistema de educação superior.  

Ressalta-se que as profissões, como categorias sociais e econômicas, constituem-se, de 

um modo geral, a partir de algumas premissas, tais como autonomia, controle sobre o métier do 

trabalho, estatuto e remuneração, que demonstram sua estruturação e reconhecimento social.  
 
O conceito de profissão pode ser aceito como uma ocupação que exerce autoridade e 
jurisdição exclusiva, simultaneamente, sobre uma área de atividade e de formação ou 
conhecimento, tendo convencido o público de que os seus serviços são os únicos 
aceitáveis. (RODRIGUES, 2002 apud OLIVEIRA, D., 2010, p. 20)  

 

Desse modo, o estabelecimento de profissões engloba aspectos que demonstram seu 

reconhecimento na sociedade, mas isso não quer dizer que devam se enquadrar em cânones 

funcionalistas45, uma vez que a constituição dos grupos ocupacionais está associada a forças 

diferenciadas e contextuais que devem ser consideradas (BARBOSA, 2003). 

No âmbito da docência, a tese de que a docência é uma profissão em vias de 

profissionalização ganha acolhida. Dito isso, a discussão sobre profissão docente a compreende 

como “processo histórico de construção da docência” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2010, p. 

1), observadas as circunstâncias específicas de sua constituição. Sendo assim, a profissão 

docente requer a institucionalização de um estatuto que potencialize a sua autonomia, aspecto 

considerado balizar no movimento pela sua profissionalização. Nessa linha de pensamento, 

Guimarães (2006) diz que o estatuto profissional 
 
refere-se principalmente: - ao estabelecimento de contornos para a formação (inicial 
e continuada) ; - à constituição de condições de trabalho (além das condições 
materiais, também apoio pedagógico ...); - à garantia de remuneração condizente; à 
jornada de trabalho (que leve em consideração o desgaste físico e psicológico inerente 
a essa profissão) e, por último, os vínculos desses trabalhadores a instituições sindicais 
e associativas. (p.132)  

 

Observa-se que os aspectos elencados por Guimarães (2006) envolvem desde a 

formação até a sindicalização docente, ou seja, possuem uma perspectiva abrangente. Neste 

estudo, eles são adotados por se entender que a profissionalização converge perspectivas para 

a profissão docente, influenciando “tipos de formação e especialização, de carreira e 

remuneração para um determinado grupo social que vem crescendo e consolidando-se” 

(OLIVEIRA, D., 2010, p. 19). 

                                                             
45 A perspectiva funcionalista elaborou uma tipologia de requisitos para uma ocupação ser considerada uma 
profissão, a partir das profissões clássicas do direito e medicina (ALMEIDA, 2010).  
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Destaca-se que a profissão docente guarda marcas de disputas teóricas e políticas que a 

fragilizam, por ser uma ocupação controlada por instâncias exteriores ao grupo profissional, 

que definem necessidades e maneiras de organização do trabalho dos professores. O Estado 

cumpre o papel de mediador entre quem produz e quem recebe o serviço educacional, “intervém 

e faz a mediação (...) o que implica indução e regulação” (FREITAS, 2011, p. 282). Associado 

ainda, desde sua gênese, à herança histórica da tutela da igreja, o discurso de vocação e 

sacerdócio tornou-se muito forte na profissão docente, sobretudo, na educação básica, e justifica 

em parte o desprestígio dessa profissão perante a sociedade. Em síntese, a preponderância de 

agentes externos implica o cerceamento da autonomia docente, gerando desvalorização e 

desqualificação do professor em face do seu trabalho (NÓVOA, 1999). Esse é o ponto nodal da 

profissionalização docente, que “esbarra no estatuto funcional que, por meio da conversão dos 

professores em servidores públicos e, portanto, funcionários do Estado, retira-lhes a autonomia 

e autocontrole sobre seu ofício” (OLIVEIRA, D., 2010, p. 3). 

 A discussão sobre a profissionalização docente, em especial na educação básica, tem 

sido marcada pela ambivalência de temáticas polarizantes, tais como sacerdócio e 

profissionalização, ou profissionalização e proletarização (OLIVEIRA, D., 2003). Essas 

discussões possibilitam também analisar o processo de profissionalização no magistério 

superior, pois indicam fundamentos para sua constituição. 

 Tal debate ganha espaço com Enguita (1991), que destaca a profissionalização como 

contraponto à proletarização docente, caracterizada pela perda de controle do professor sobre 

seu trabalho, em uma análise baseada em Marx. Embora existam controvérsias quanto ao uso 

da expressão proletarização docente, por sua referência ao trabalho fabril, o próprio Enguita 

(1991) alerta que a associação direta é problemática, e por isso torna-se necessário considerar 

as especificidades da docência. 

Partindo dessas considerações, a abordagem proposta nesta tese reconhece que a 

docência se encontra em processo de profissionalização, pois considera-se o grupo ocupacional 

docente com padrões de relações, valores, conhecimentos e saberes (profissionalidade) que 

fundamentam o seu trabalho, e que associados as condições de trabalho possibilitam consolidar 

as bases da profissão docente (FANFANI, 2007; LIMA, J., 2000). Reconhece-se ainda que, na 

atualidade, uma cultura da auditoria sobre o trabalho do professor tem direcionado ações para 

a desestruturação da docência como profissão, ao enfatizar que o individualismo promove um 

desmonte das condições de trabalho e emprego da categoria. Não se pode negar que uma das 

balizas que constituem uma profissão são as associações sindicais, que também têm sido alvo 

de constante destituição de sua representatividade, o que possibilita dizer que “a insistência em 
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certas teses que querem destruir os sindicatos tem, na realidade, a intenção de destruir a 

profissão” (FREITAS, 2011, p. 280).  

Sob esse ponto de vista, entende-se que existe um movimento sistemático do Estado, 

por meio de políticas públicas educacionais editadas sobretudo a partir de 1990, para a 

desprofissionalização docente, com medidas que buscam fragilizar as bases da profissão, tais 

como o incentivo à formação aligeirada e de qualidade duvidosa 46 , a naturalização da 

meritocracia como parâmetro de qualidade do trabalho docente e o cerceamento de espaços 

coletivos necessários para a construção da profissão docente. Conforme Gentili (2005), trata-se 

de um movimento articulado com a reforma do Estado em bases neoliberais, com a 

disseminação da ideia de deslocamento do papel das instituições educacionais de integração 

econômica e social pelo pleno emprego defendida pelo kenesianismo e com base na Teoria do 

Capital Humano,47 para ser campo de consumo de conhecimentos que habilita os sujeitos para 

o mercado de trabalho.  

O autor ressalta, contudo, que, embora a Teoria do Capital Humano defenda as 

instituições educacionais como ferramentas de integração dos sujeitos à vida produtiva, a 

promessa de pleno emprego nunca correspondeu à realidade do mundo do trabalho, uma vez 

que “não há espaço para todos” (GENTILI, 2005, p. 52). Trata-se, segundo ele, de uma 

abordagem simplista e questionável, sobretudo, se for considerado que a desigualdade social na 

América Latina é a que possui um dos maiores índices, mesmo com a expansão do acesso à 

educação formal pelas classes populares, por meio de políticas públicas educacionais.  

Nessa linha de pensamento, observa-se a intencionalidade das políticas públicas 

educacionais de moldar o trabalho docente para atender a uma formação para a expansão do 

capital, desconsiderando a dimensão humana do sujeito implicada no processo educacional. 

Assim, os dilemas e as contradições inerentes a esse processo amalgamado com o sistema 

produtivo atinge a profissão docente em todos os níveis, inclusive, na educação superior. 

Apresentadas as devidas distinções conceituais e o posicionamento teórico-político 

adotados nesta tese, é importante considerar que a construção da profissão docente diz respeito 

a elementos estruturados no processo de profissionalização, em estreita relação com o trabalho 

                                                             
46 Na educação superior, observa-se a diminuição do tempo para a realização dos cursos de mestrado e doutorado 
nos últimos anos, o que representa um aligeiramento da formação de professores para a educação superior, 
sobretudo nas universidades públicas federais, que em sua maioria exige mestres ou doutores nos concursos.  
47 É importante esclarecer que a Teoria do Capital Humano surge no contexto keynesiano de manutenção do Estado 
do bem-estar social, em busca da universalização de direitos econômicos e sociais pela educação. Schultz (1965), 
ao considerar o fator relativo de qualificação de recursos humanos, constatou que os níveis de renda aumentavam 
em proporção à escolaridade, atribuindo-lhe valor econômico. Segundo essa teoria, a escola é concebida para 
“integração econômica da sociedade formando o contingente (sempre em aumento) da força de trabalho que se 
incorporaria gradualmente ao mercado” (GENTILI, 2005, p. 49-50). 
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desse profissional. Diante desse raciocínio, enfatiza-se a seguir a discussão da imbricada relação 

do trabalho docente com a profissão e profissionalização no magistério superior.  
 

 

 

1.2.2 A relação do trabalho docente com a profissão e profissionalização do magistério 

superior  

Para os propósitos desta reflexão, o trabalho docente é discutido com vistas à 

compreensão de aspectos que vêm promovendo a degradação das condições de trabalho e certa 

desvalorização do professor no magistério superior nas últimas décadas. Supõe-se que esses 

processos se instalam no campo universitário, atingindo os elementos balizares da 

profissionalização docente, que são: qualificação docente, carreira e remuneração, condições 

de trabalho e associativismo docente48 (GUIMARÃES, 2009).  

Esclarece-se que o processo de profissionalização docente, de forma geral, almeja 

garantir um conjunto de aspectos e situações que envolvem a valorização da profissão, com a 

constituição de um estatuto próprio. Nesse sentido, congrega demandas contingenciais 

históricas, em um movimento marcado por relações sociais e condições concretas que 

influenciam os contornos da profissão docente, processo ainda em construção (NÓVOA, 2000; 

OLIVEIRA, D., 2010). Profissionalização, aqui, é entendida como “un objeto de lucha donde 

intervienen una pluralidad de actores colectivos y de intereses que es preciso identificar” 

(FANFANI, 2007, p. 335), para se buscar o reconhecimento da condição de profissão para a 

docência, cujo cerne do processo é a autonomia do professor.  

É preciso considerar, ainda, que a tessitura da docência como trabalho constitui o 

profissional professor, intermediada pelas relações sociais e situações concretas de trabalho. É, 

portanto, por meio do trabalho que o professor universitário se constitui em um processo de 

autocriação do ‘ser professor’.  Por isso, as mudanças no trabalho são ponto de partida para a 

compreensão dos novos caminhos da profissão e da profissionalização docente na universidade 

pública federal. 

 Compreende-se que o trabalho docente não está imune à racionalização e ao controle 

do Estado capitalista, uma vez que o  
 
trabalho docente, como todas as formas de trabalho, é resultado de um processo 
histórico que se materializa nas relações de produção e mesmo contendo suas 
especificidades nas relações de produção capitalista não foge a essa lógica alienante 
e contraditória, podendo ser ferramenta de reprodução e/ou emancipação. (SILVA, 
K., 2008, p. 31) 

                                                             
48  Os aspectos elencados pelo autor referem-se especialmente à educação básica, mas são pertinentes à 
profissionalização de qualquer nível educacional.  
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Partindo dessa linha de pensamento, pode-se falar que a docência, inclusive nas 

universidades públicas federais, é um processo de trabalho como qualquer outro (SILVA, K., 

2011), subordinada às relações de produção e à divisão social do trabalho. Constitui-se, ainda, 

em ferramenta de reprodução do sistema produtivo, sobretudo, ao produzir pesquisas voltadas 

para o mercado e ao vender serviços acadêmicos, o que implica um processo que contribui para 

a valorização do capital.  

 Observa-se no campo universitário a aceleração do ritmo do trabalho docente, a retração 

dos prazos e o aumento do volume de tarefas a serem realizadas e que acabam forçando a 

extensão da jornada de efetivo trabalho às residências dos professores. Como consequência, há 

a diluição das fronteiras entre a vida pessoal e o trabalho, o que provoca a contaminação das 

diversas dimensões da vida (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009).  

 Todo esse processo, vem associado a adoção de novas tecnologias da informação e da 

comunicação que tem contribuído para a produção do trabalho docente no magistério superior. 

Com efeito, as novas exigências requerem “forças de trabalho altamente preparadas, capazes 

de compreender, implementar e administrar os padrões novos, mas muito mais flexíveis, de 

inovação tecnológica e orientação do mercado” (HARVEY, 2012, p. 175). Portanto, a força de 

trabalho altamente qualificada, preparada, torna-se necessária em razão do papel que têm os 

conhecimentos, as tecnologias e a inovação na economia do conhecimento capitalista. 

Observa-se que o trabalho docente no magistério superior vem tornando-se irradiador 

de expansão do capital, na medida que vem aproximando-se de um viés de trabalho produtivo 

“explorado e subordinado em geral ao processo e produção e valorização do capital” 

(OLIVEIRA, J., 2000, p. 48). Desse modo, é considerado produtivo todo trabalho que utiliza 

relações de produção capitalista para expansão do capital, o que, em tese, se aplica à educação 

superior quando se observa a venda de serviços acadêmicos e a produção de pesquisas voltadas 

para o campo produtivo. Com relação às universidades públicas, em sua integralidade, constata-

se que, apesar de serem instituições subsidiadas pelos fundos públicos, assiste-se, segundo 

Oliveira, J. (2000), ao aumento da entrada de recursos privados, o que também promove certa 

subordinação do trabalho docente no magistério superior ao capitalismo, ainda que parcial.  

Tal subordinação, segundo Oliveira, J. (2000), pauta-se no objetivo da reforma da 

educação superior, que é o de “tornar a universidade e o trabalho acadêmico mais funcionais e 

produtivos ao capital e ao capitalismo” (p. 51). Assim, uma força de trabalho intelectual como 

a dos professores universitários, que mobiliza conhecimentos que podem ser aplicados em 

produtos, também pode contribuir para a recomposição do sistema produtivo capitalista. Nesse 



54 

  

sentido, os professores universitários são visados como força de trabalho altamente qualificada, 

na perspectiva de produzir tecnologias e inovação para o campo produtivo, sobretudo pelas 

parcerias público-privadas.     

Destarte, entende-se que a combinação de novas exigências ao trabalho docente no 

magistério superior desdobra-se na intensificação desse trabalho, fenômeno presente no meio 

acadêmico nas últimas décadas e que se refere ao aumento do ritmo de trabalho dos professores. 

Esse quadro condiciona a construção de uma identidade profissional pautada nos padrões de 

exploração do trabalhador professor, na degradação de seu trabalho e na subordinação do 

trabalho docente ao capital.  

Em meio a esse processo, o trabalho docente é atingido também pela flexibilização, com 

o aumento expressivo de tarefas atribuídas aos professores, tais como a participação em diversas 

comissões administrativas e bancas, a emissão de pareceres e ainda o preenchimento de 

formulários e relatórios burocratizantes, mesmo que on line. Aliás, grande parte das tarefas 

antes realizadas pelos funcionários técnico-administrativos foram paulatinamente incorporadas 

pelos professores. 

Considera-se, ainda, que as atividades de gestão da universidade, sistematizadas cada 

vez mais em sofisticados programas informatizados de gerenciamento, têm consumido o tempo 

do professor universitário e constituindo-se em uma estratégia de controle e de naturalização 

da prestação de contas e da responsabilização docente (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 

2006; MAUÉS, 2010; SANTOS, S., 2012).  

Maués (2010), ao refletir sobre o trabalho docente na Universidade Federal do Pará 

(UFPA), afirma que a multiplicidade de tarefas burocráticas e administrativas que os 

professores são impelidos a assumir atrapalha o atendimento das demandas tradicionais do 

magistério superior. Conforme a autora, a aproximação da universidade com o mercado cria 

um quase mercado acadêmico, por meio de novas regulações, com financiamentos, gestão e 

avaliação que empreendem a privatização do conhecimento e sua diversificação em produtos.    

Santos, S. (2012), ao pesquisar uma universidade privada na região de Campinas (SP), 

chega a conclusões semelhantes sobre o aumento de tarefas e as disputas acirradas entre os 

professores por fomentos para a pesquisa. A pesquisadora observa que a mercantilização do 

setor privado está explícita, livre de barreiras éticas para assumir a educação superior como 

mercadoria, com instituições “voltadas para a satisfação do cliente”. A autora registra, contudo, 

que essa perspectiva extrapola as instâncias institucionais quando os próprios professores 

realizam a venda de trabalhos para os alunos. 
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Constata-se ainda o surgimento de posturas inescrupulosas (...) refere ao fato de 
professores de universidades particulares elaborarem trabalhos acadêmicos (resenhas, 
relatórios de estágio, artigos, trabalhos de conclusão de curso) para venderem aos 
alunos de outras universidades diferentes daquelas em que trabalham, criando, para 
isso, um banco de dados com os nomes dos alunos, das universidades e dos 
professores que solicitam os trabalhos, para que não ocorra a venda de um trabalho 
para o mesmo professor ou a mesma universidade, já que um trabalho é vendido várias 
vezes com pequenas alterações. (SANTOS, S., 2012, p. 238) 
 

 Nessa perspectiva, a incorporação de práticas mercantilistas na universidade privada 

delineia novos padrões de sociabilidade que, como já relatado, renegam os princípios éticos de 

envolvimento do profissional professor com a formação dos sujeitos.  No caso específico da 

universidade pública, o adensamento do trabalho docente para atender a novas demandas leva 

os professores a se desdobrarem para cumprir as exigências que lhes são postas e a incorporar, 

como fio condutor do trabalho docente, a compressão espaço-tempo própria do regime de 

acumulação flexível do capitalismo. 

 Convém destacar que a compressão espaço-tempo é uma forma de acelerar o tempo de 

produção “em virtude do controle estabelecido por meio da organização e fragmentação 

espacial da produção”, na busca de aumentar a acumulação de capital (HARVEY, 2012, p. 

242). Na realidade dos professores universitários, essa compressão espaço-tempo é percebida 

na intensificação e flexibilização de seu trabalho e traz como consequências o consumo 

emocional e a contaminação das horas de descanso familiar e lazer. Ou seja, é fonte de estresse 

e responsabilização dos professores pelo seu sucesso ou fracasso, diante de parâmetros 

acadêmicos imbricados com a lógica do mercado (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

A confluência desses processos degrada o trabalho docente, alterando suas bases com 

regulações emanadas, sobretudo, de políticas públicas educacionais, e tem sido potencializado 

por meio de avaliações diversas e intensas da produção acadêmica, tanto externas como internas 

nas universidades públicas. Tal processo desvaloriza muitas vezes, o docente com a perda de 

autonomia intelectual, privatizando o conhecimento que, “en un sentido amplio, […] significa 

principalmente que el conocimiento generado en ámbitos públicos con financiamiento privado 

conlleva cláusulas de confidencialidad que limitan el libre flujo de conocimiento” (NAIDORF, 

2005, p. 103). Outras medidas também expressam a desvalorização docente, tais como a 

centralidade do currículo nacional, a pressão para a formação dos graduandos para o mercado 

e as alterações nas relações de trabalho na própria universidade pública pelas disputas por 

fomentos, o que gera a degradação da relação do trabalhador professor com seu trabalho (BOSI, 

2007; BRAVERMAN, 1987; MAUÉS, 2010). 
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1.2.2 As categorias de análise da profissionalização docente no magistério superior  

Partindo das reflexões sobre os desafios do trabalho docente na universidade pública 

federal – como reflexo de mudanças no mundo do trabalho em uma perspectiva gerencial, que 

busca uma maior produtividade e performance docente –, empreende-se a análise de seus 

desdobramentos em aspectos concernentes à profissionalização docente no magistério superior.  

Assim, os elementos tradicionais da profissionalização são considerados em face a 

intensificação e flexibilização do trabalho docente, desdobrando-se na criação das seguintes 

categorias: a) superqualificação do professor universitário; b) precarização das condições do 

trabalho docente; c) diversificação e diferenciação na carreira e remuneração; d) desagregação 

do associativismo docente no magistério superior. Tais categorias foram definidas a partir da 

revisão da literatura sobre trabalho e profissionalização docente, tendo como campo a docência 

universitária. Desse modo, foram localizados pontos nas temáticas que colaboraram para a 

compreensão das bases da profissão docente no magistério superior.  

As categorias construídas buscam sintetizar uma relação de aspectos que envolvem o 

trabalho docente, em estreita relação com o processo de construção ou desconstrução das bases 

profissionais do magistério superior. Por isso, cumprem o papel de “agrupar elementos, ideias, 

ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso” (MINAYO, 1994, p. 70). 

Ou seja, busca-se trazer à tona novas disposições dos elementos que compõem o processo de 

profissionalização docente no magistério superior. Nesse sentido, objetiva-se problematizar os 

caminhos da profissionalização docente na universidade pública federal como um processo 

repleto de contradições e intrinsecamente ligado às mudanças empreendidas no trabalho em 

âmbito acadêmico, que pode estar indicando certa (des)profissionalização, especialmente em 

termos de perda de autonomia e degradação das condições para realização do trabalho 

intelectual criativo, crítico e transformador.    

 

a) Superqualificação do professor universitário 

Embora à primeira vista pareça dispensável falar em qualificação de professores 

universitários, dado o alto nível de titulação para ingresso na carreira de magistério superior, 

sobretudo após a LDB (Lei nº 9.394/1996), que exige que um terço do quadro docente seja de 

doutores ou mestres (artigo 52, inciso III), essa questão requer uma reflexão cautelosa para a 

compreensão da realidade do professor universitário que convive com exigências de uma 

superqualificação, que extrapola a formação formal.  

Ressalte-se que a qualificação docente para o magistério superior atende às exigências 

do campo universitário, que é baseado no capital intelectual, pois “o mundo universitário 
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possui, atualmente, essa particularidade de que seus vereditos estão entre os mais poderosos 

socialmente” (BOURDIEU; WACQUANT, 1992, p. 50 apud CATANI, 2011, p. 198).  Assim, 

esse campo científico é permeado por disputas entre seus agentes para a conquista de posição 

social de reconhecimento da autoridade científica, e todos os aspectos que qualificam o 

professor universitário nesse sentido, tais como a ocupação de espaços institucionais, os 

financiamentos de pesquisa, o maior nível de titulação e outros, convergem para a construção 

de sua autoridade, reconhecida pelas regras do próprio campo.  

Por isso, o entendimento que subjaz a estas reflexões é o de que a qualificação 

profissional, por não estar limitada às técnicas e conteúdos (conhecimentos, saberes, valores, 

normas e regras) apropriados em cursos de formação, é um “processo e produto social que 

decorre de relações tensas entre capital e trabalho” (TARTUSE, 2007, p. 46), evidenciando a 

dimensão qualificadora da relação do trabalhador com seu posto de trabalho. Trata-se de um 

conceito que supera a correlação da qualificação como formação, sendo esta última a dimensão 

da primeira. Por isso, a valorização de saberes49 e conhecimentos referentes à experiência do 

labor é considerada qualificadora do trabalhador professor.  

 Naville (1956 apud TARTUSE, 2007) contribui para o debate ao definir que,  
 
sociologicamente, então, a qualificação do trabalho é uma relação social complexa 
porque designa o aspecto hierárquico das estruturas sociais, o julgamento social do 
valor comparado dos trabalhos e das capacidades, valor estimado economicamente, 
mas que também é recoberto pelas avaliações sociais de alcance mais vasto. (p.52) 

 

Assim, os conflitos e negociações acerca da qualificação para o trabalho estão situados 

na organização capitalista, que atribui salários aos trabalhadores segundo parâmetros que 

variam conforme o momento histórico e a região em que se encontram, como expressão da 

valorização social. Em síntese, a qualificação não se restringe à formação, que é comprovada 

por titulações, pois também abrange a convergência de aspectos técnicos, pessoais e sociais do 

trabalhador professor. 

É necessário, ainda, esclarecer que a imaterialidade do trabalho docente no magistério 

superior, qual seja o de debruçar sobre a abstração intelectual, ajuda a compreender que a 

qualificação docente no e pelo trabalho é um processo complexo que envolve a subjetividade 

do trabalhador professor, em estreita relação do sujeito com seu trabalho. Na verdade, o trabalho 

material, objetivado em produtos palpáveis, requer também o trabalho imaterial, ou seja, o 

                                                             
49 Conforme a concepção de Tardif (2012), a palavra saberes, no plural, possui “um sentido amplo que engloba os 
conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que muitas 
vezes foi chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser” (p. 60). 
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trabalhador mobiliza saberes ao produzir objetos e mercadorias, evidenciando os limites de uma 

cisão desses conceitos em perspectiva de polaridades. No caso do trabalho imaterial, além das 

abstrações, as relações sociais também são incorporadas e, por isso, requer considerar diversos 

elementos que o constitui. Galvão (2010) problematiza os fenômenos que, inter-relacionados, 

se referem à expressão “trabalho imaterial”, que conceitua como: 

 
1) Um novo tipo de produção, baseada na informação, no conhecimento e em meios 
de trabalho automatizados; 2) As características da força de trabalho empregada 
(maior grau de qualificação exigido do trabalhador e maior envolvimento da 
subjetividade, o que, para os teóricos dessa perspectiva, significa maior autonomia e 
um trabalho predominantemente intelectual); 3) Um tipo de trabalho que, no mínimo, 
colocaria em xeque a separação entre tarefas de concepção e de execução; 4) O caráter 
“intangível” dos bens e serviços produzidos. (p. 161) 

 

Assim, dadas as dimensões que contemplam o termo, o trabalho não material, ou 

imaterial, assenta-se na necessidade que o homem possui de antecipar, no campo das ideias, os 

objetivos de sua ação, o que significa que ele se pauta “na produção de conhecimentos, 

conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades” (SAVIANI, 2012, p. 12). Destaca-

se que o consumo do produto do trabalho ocorre de duas maneiras: a) a posteriori da produção, 

quando o item produzido se separa do produtor, como é o caso de livros, artigos, obras de arte 

etc.; b) em ato, quando ocorre a imbricação entre produção e consumo, conforme ocorre com a 

educação, por exemplo (SAVIANI, 2012). Observa-se que o trabalho docente se expressa 

nessas duas formas de trabalho, pois os professores universitários produzem bens materiais, 

como livros e artigos oriundos de pesquisas acadêmico-científicos. Além disso, em muitas áreas 

do conhecimento, valorizam-se as patentes, os produtos tecnológicos, as técnicas inovadoras, 

dentre outras.  

 Mas os docentes também se envolvem com o trabalho imaterial, expresso na docência 

em sala de aula, mediada pela relação pedagógica que tem como produto a formação humana. 

Esta, segundo Paro (2006), “diz respeito à personalidade viva do educando, pela apropriação 

de conhecimentos, atitudes, valores, habilidades, técnicas etc. (...) consideramos que o 

educando que ‘sai’ do processo é diferente daquele que aí entrou” (p. 33). Além de o aluno 

levar sua formação ao longo da vida, o professor está envolvido de tal forma na relação 

pedagógica que não sai incólume dela. Por isso, a natureza imaterial e dialética do trabalho 

docente cria a existência do professor e abre precedente para uma imersão que envolve sua 

subjetividade.  

A natureza intangível, abstrata, do trabalho docente no magistério superior exige um 

profissional altamente qualificado para realizar as atividades inerentes à vida acadêmica na 
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universidade, sobretudo nas instituições públicas. Essa qualificação relaciona-se ao tempo de 

formação profissional, que exige cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), 

com uma formação de alto nível de abstração intelectual, que exacerba os padrões formativos 

convencionais. Em termos formativos, a profissão de professor universitário é extensa em 

tempo e intensa em apropriação de conhecimentos científicos50. Além do mais, por ser um 

trabalho intelectual que historicamente tem supremacia sobre o trabalho braçal, há certo 

julgamento social de valorização dessa profissão, considerada de prestígio em comparação a 

outras ocupações profissionais e até mesmo aos professores de outros níveis de ensino, pela 

suposta autonomia de concepção e execução de seu trabalho (NAVILLE, 1956 apud 

TARTUSE, 2007). 

Sabe-se, no entanto, que a qualificação não circunscreve a formação em cursos, 

conforme visto anteriormente, mas extrapola para as atividades que envolvem o trabalho 

docente, pois se estende à participação em redes e grupos de pesquisa, consultorias, comissões 

administrativas, comitês científicos, pareceres para periódicos e agências de fomento, bancas 

de defesas, produção de livros e artigos científicos. Essa ampliação de tarefas tem repercutido 

na qualificação do trabalhador professor, moldando sua identidade profissional como 

superqualificada, no sentido de atender à mercantilização da educação superior (BOSI, 2007).  

 Faz-se necessário, portanto, determinar o lugar da profissão de professor universitário 

no mundo do trabalho, e para tanto recorre-se a Antunes (2013), que aponta uma nova 

morfologia do trabalho segundo duas tendências: o trabalho informalizado e precarizado e os 

“trabalhos ultraqualificados, que se referem ao informacional e ao cognitivo” (p. 22). Embora 

cotidianamente seja possível observar de forma mais flagrante a informalização dos postos de 

trabalho e a precarização das condições de trabalho, demonstrando o movimento de subsunção 

do trabalho vivo ao capitalismo, o foco empreendido é o trabalho informatizado ou cognitivo, 

do qual o exercício docente faz parte.   

Antunes (2013) assevera que o trabalho cognitivo ou imaterial é cada vez mais regulado 

e convertido em produto do sistema produtivo capitalista, possuindo valor de troca e 

encarnando-se como mercadoria. Mas para realizá-lo, destaca o autor, uma força de trabalho 

ultraqualificada é cada vez mais requerida. Por isso, os trabalhadores possuem alta qualificação, 

que mescla ciência e trabalho como 
 

                                                             
50 Estudos de Cunha (2005), Isaia e Bolzan (2007, 2009) e Veiga (2012) mostram que o foco dos cursos de 
mestrado e doutorado é na ciência e na pesquisa e que acabam deixando em segundo plano os conhecimentos 
pedagógicos referentes ao fazer docente e que são importantes para a compreensão do trabalho docente em sua 
integralidade. 
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potência criadora de trabalho vivo tanto a forma ainda dominante do trabalho material 
como a modalidade tendencial do trabalho imaterial, uma vez que a criação do 
maquinário informacional-digital avançado é resultado da interação ativa entre o saber 
intelectual e cognitivo do trabalho atuando como a máquina informatizada. 
(ANTUNES, 2013, p. 26, grifos do autor)  

 

Existe, conforme Antunes (2013), um movimento no mundo do trabalho para a geração 

de mais-valor por meio da relação do mundo maquínico com o trabalho intelectualizado, que 

requer a transferência de contributos subjetivos para os produtos.  Rifkin (1995) refere-se, nesse 

contexto, aos trabalhadores do conhecimento, cada vez mais requisitados pela economia do 

conhecimento. Partindo desse entendimento, a apropriação que as empresas fazem do físico, do 

intelecto e da afetividade do trabalhador, em um processo de autocoação ou de captura da 

subjetividade, torna-se ainda mais difícil de ser compreendida e apreendida quando o trabalho 

é imaterial, como é o caso do trabalho docente (HELOANI, 2011).  

O movimento de entrega da subjetividade docente, a despeito dos problemas inerentes 

à intensificação e precarização do trabalho docente, é observado no posicionamento de 

professores universitários da pós-graduação stricto sensu. O relato de um participante de uma 

pesquisa realizada por Sguissardi e Silva Júnior (2009) é emblemático e demonstra a implicação 

psicológica do trabalhador professor com seu trabalho: “Agora na pós-graduação é um 

consumo emocional e, no emocional, em qualquer atividade, nem todas as pessoas suportam 

da mesma maneira” (p. 9-10). Mesmo reconhecendo esse consumo emocional, o prazer do 

trabalho parece conformar as dificuldades efetivas, conforme se observa em outro relato:  
  

O ensino, na pós-graduação, apesar de ele ainda ser mais... você tem recompensas 
maiores em termos pessoais, por quê? Porque você lida com um patamar intelectual 
mais alto, socialmente você é mais reconhecido (...) você cria seu currículo... Isso dá 
uma auto-satisfação. (apud SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 7-8) 
 

Trata-se de um posicionamento contraditório e que envolve dialeticamente o 

sofrimento-prazer imbricado no trabalho. Silva Júnior (2009) ajuda na compressão desse 

movimento quando afirma que o “trabalho imaterial de maneira geral tem um limite pouco 

sensível para o trabalhador e isto é sensível quando se trata de trabalho imaterial 

superqualificado e que nos dá prazer” (p. 165). Assim, a imaterialidade do trabalho acaba 

impondo formas de autocoação da subjetividade pouco sensíveis ao professor universitário, ou 

melhor, ocultas no prazer de exercer uma profissão com certo prestígio social e que possibilita 

o desenvolvimento de sua subjetividade criativa. O prazer de estar atuando na universidade 

pública, portanto, esmaece a par das vezes o sofrimento decorrente da intensificação do trabalho 

docente superqualificado (SILVA JÚNIOR, 2009). 
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Ao ponderar sobre o trabalho docente no magistério superior, considera-se ainda a 

obsolescência do conhecimento, substrato da profissão, em um ritmo cada vez mais acelerado 

e que ocasiona um processo de intensificação da qualificação docente na busca por atualizações. 

Nesse viés reside a inflexão da qualificação para a superqualificação, do ponto de vista da 

formação do professor universitário, que guarda relação com as demandas externas de 

produtividade (MARQUES, 2011). Desse modo, exige-se que o professor se torne um 

profissional superqualificado, empreendedor de si mesmo, que esteja em uma busca constante 

pela produção e formação intelectual, a ponto de desencadear seu esgotamento físico, psíquico 

e emocional.   

Em síntese, o trabalho docente no magistério superior tem sido incorporado na 

valorização do capital, com alta exigência de produtividade. Exige-se ainda uma 

superqualificação do professor, implicando um processo de autointensificação51, de demasiada 

imersão em situações de trabalho e em espaços formativos que podem ser devidamente 

pontuados no Currículo Lattes.52   

 

b) Precarização do trabalho docente no magistério superior 

O trabalho docente, assim como qualquer outro trabalho intelectual, requer condições 

estruturais para o desenvolvimento da criatividade e da autonomia do pensamento. Entretanto, 

a recente imbricação do mercado com a educação superior tem provocado a precarização das 

condições em que é desenvolvido53, sobretudo, pela instauração, na dinâmica acadêmica, da 

intensificação e da flexibilização do trabalho docente no magistério superior.  

É mediante o entendimento da intrínseca relação desses processos que a discussão sobre 

a precarização do trabalho docente é realizada. Inicialmente esclarece-se que a precarização se 

refere tanto ao ingresso na carreira acadêmica (recrutamento docente) quanto às condições 

objetivas e subjetivas do exercício da profissão (condições de trabalho), materializadas em 

contratos flexíveis e na degradação das condições materiais e subjetivas do trabalho. Nesse 

sentido, a precarização “é compreendida aqui como um processo de institucionalização da 

                                                             
51  A autointensificação consiste em um processo de elevadas expectativas e comprometimento dos professores 
com seu trabalho, para atender a demandas determinadas externamente, em especial pelas políticas públicas 
(HARGREAVES, 1995).   
52 O Currículo Lattes é produzido no modelo da Plataforma Lattes, na qual constam dados sobre a trajetória 
acadêmica de pesquisadores, estudantes e professores da educação superior, e sua administração é feita pelo CNPq. 
Para mais informações, consultar: <http://lattes.cnpq.br/>. As avaliações para a concessão de benefícios para 
pesquisa e bolsas têm por base a produtividade docente registrada no Currículo Lattes.   
53 Cabe destacar também que as políticas e ações do Estado têm promovido nas últimas décadas amplas regulações 
e mudanças no trabalho docente e na gestão acadêmica das universidades federais.  
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instabilidade no emprego e no trabalho” (APPAY; THÉBAUD-MONY, 1997, p. 200 apud 

SOUZA, A., 2013, p. 219). 

A primeira forma de precarização do trabalho docente é a instabilidade no emprego, 

relacionada à perda de direitos trabalhistas e à ausência de perspectiva de crescimento na 

carreira. Com a análise das subcontratações dos professores substitutos e das contratações de 

professores efetivos de 20 horas, a precarização do emprego é problematizada. No que concerne 

aos professores substitutos, é importante ressaltar a proeminência desse tipo de contratação nas 

universidades públicas federais na primeira metade da década de 1990. Esse quadro foi 

intensificado com a proibição de concursos para professores efetivos para substituir os 

aposentados, nos oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso (AMARAL, 2008; SILVA 

JÚNIOR, 2009).    

Sobre a precarização dos contratos, Chauí (2003), em um texto sobre as mudanças das 

finalidades da universidade pública de instituição social para organização social, faz reflexões 

sobre o recrutamento docente:  
É feito sem levar em consideração se dominam ou não o campo de conhecimento de 
sua disciplina e as relações entre elas e outras afins - o professor é contratado ou por 
ser um pesquisador promissor que se dedica a algo muito especializado, ou porque, 
não tendo vocação para pesquisa, aceita ser escorchado e arrochado por contratos de 
trabalho temporários e precários, ou melhor, “flexíveis”. (p. 3, grifos da autora)  
 

 Os contratos com prazos determinados dos professores substitutos da universidade 

pública podem ser prorrogados em até dois anos, conforme a legislação vigente (Lei nº 8.745, 

de 9 de dezembro de 1993, com alterações da Lei nº 12.314, de 19 de agosto de 2010). Assim, 

a instabilidade no emprego é uma realidade para esses professores, que se submetem às mesmas 

etapas do processo seletivo de docentes efetivos, sendo-lhes também exigida a titulação 

correspondente ao cargo.  

No caso dos professores efetivos em regime de 20 horas54, a contratação intensificou-se 

após o Reuni 55  ter praticamente duplicado o quantitativo de estudantes nas universidades 

federais sem a equivalência proporcional de docentes segundo Lima K (2009). Como 

consequência, o quadro docente foi levado a assumir mais atividades. Para Lima, K. (2009), o 

contrato de 20 horas foi incentivado pelo governo, por meio do Reuni, a partir de 2007 

 
Na medida em que o REUNI objetiva a expansão do ensino de graduação, fica 
evidente que ações do governo estimulam as universidades federais à contratação de 
professores em regime de trabalho de 20 horas para o trabalho em sala de aula, 

                                                             
54 Nas universidades federais, além do contrato efetivo de 20 horas, há também o de 40 horas e de 40 horas com 
dedicação exclusiva (DE).  
55 Sobre o Reuni e suas consequências didático-pedagógicas e para o trabalho docente, ver: Lima, K. (2009). 
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esvaziando o sentido do regime de trabalho em dedicação exclusiva, base de 
realização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (p. 4)  

 
Esses contratos são atribuídos a cada instituição mediante um “banco de professor-

equivalente”56, que tem demonstrado sua insuficiente reposição do quadro docente em grande 

parte das instituições signatárias do Reuni.  Nesse contexto, Lima, K. et al. (2012) citam a 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no Polo Universitário Rio das Ostras (PURA), na qual 

apenas 119 das 211 vagas para docentes foram preenchidas, ou seja, 43,6% não foram liberadas 

para a realização de concurso.   

Outro aspecto a considerar é que a situação funcional dos professores efetivos com 

regime de trabalho de 20 horas é complexa, o que acaba por criar um subgrupo de docentes que 

têm seus proventos relacionados essencialmente com as atividades de ensino, mas que 

desenvolvem atividades de pesquisa e extensão, na perspectiva de progressão na carreira. A 

dedicação dos professores de 20 horas à universidade, portanto, se assemelha à de um professor 

DE, já que precisam cumprir requisitos de produção, o que gera desmotivação quanto ao 

reconhecimento de seu trabalho. Todavia, a mudança de regime de trabalho desses professores 

em universidades públicas federais tem sido realizada por iniciativa de alguns institutos em 

universidades públicas federais, que optaram por converter as vagas disponíveis no banco de 

professor equivalente em ampliação do regime de trabalho de professores efetivos, sobretudo, 

para a dedicação exclusiva. Esse posicionamento explicita a dinamicidade da realidade, 

expressa nos conflitos entre o campo universitário e o campo político, em que a correlação 

dialética de forças sociais em disputa constrói e reconstrói a base do campo universitário.  

Partindo desse entendimento e das reflexões precedentes, pode-se dizer que a 

precarização no emprego de professores nas universidades públicas federais a partir da década 

de 1990 teve avanços e recuos. Os avanços observados têm ocorrido na assunção de professores 

para o regime DE 57 , com recomposição ou melhorias salariais e oportunidade de 

desenvolvimento profissional, integralizando outras dimensões do trabalho ao seu métier.  

Todavia, os recuos são observados no campo legislativo, como a Lei nº 12.425, de 17 de junho 

de 2011, que permite que 20% do quadro docente das universidades públicas seja constituído 

por professores substitutos, na perspectiva de atender à expansão da educação superior, 

destituindo o compromisso de ampliação de corpo docente efetivo a partir do Reuni. Tal medida 

                                                             
56 O banco de professor equivalente é normatizado pelo Decreto nº 8.259, de 29 de maio de 2014. Cada professor 
equivalente corresponde ao professor do magistério superior, classe A, com denominação Adjunto 1, regime de 
trabalho de 40 horas semanais e titulação equivalente à de doutor. O cálculo de equiparação de outros regimes de 
trabalho e titulações ao professor equivalente são descritos no Decreto.  
57 No entanto, a intensificação do trabalho dos professores que têm DE, portanto, mais atribuições constituí uma 
forma de precarização do trabalho docente no magistério superior. 
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representa um recuo da universidade pública subsidiada pelo Estado, alinhando-se à nova 

morfologia do mundo do trabalho de contratos informalizados e precarizados (ANTUNES, 

2013).  

A outra faceta da precarização refere-se às condições materiais para a realização do 

trabalho docente no magistério superior. Trata-se de restrições que vão desde a má estrutura 

física dos prédios, a ausência de laboratórios e a falta de mesas, armários e cadeiras nas salas 

dos professores até a superlotação das salas de aula, que limitam a realização das atividades 

docentes no magistério superior.  É importante ressaltar que a precarização das condições de 

trabalho é um problema antigo na educação superior, em especial nas universidades públicas 

federais, que no início de 1990 funcionavam em situação de sucateamento institucional, com 

escassez de recursos até para a manutenção da limpeza dos prédios. 

É possível observar que a precarização das condições do trabalho docente no magistério 

superior tem-se constituído, de forma geral, em estreita relação com os limitados investimentos 

nas universidades federais, sendo agravada pela crise econômica vivenciada no Brasil a partir 

do fim de 2014. Por isso, sua compreensão como um processo historicamente construído com 

base no financiamento das universidades públicas, que desde sua gênese guarda omissões nas 

entrelinhas da legislação nacional, possibilita visualizar como as condições de trabalho dos 

professores universitários vão tornando-se precarizadas ao longo das décadas, chegando aos 

limites de grandes greves nacionais. Portanto, conforme mostra a Tabela 2 a seguir, a redução 

do financiamento das universidades públicas federais tem sido uma construção histórica. 
 

Tabela 2 - Recursos das IFES, grandes blocos de despesa (1995-2006) 
Ano  Pessoal e 

encargos 

sociais  

Encargos 

da dívida  

Outras 

despesas 

correntes  

Investimentos  Inversões 

financeiras  

Amortização 

da dívida  

Total  

21995 13.549 0,36 1.613 205 0,28 0,85 15.368 

1996 12.095 - 1.581 270 1,07 - 13.947 

1997 12.043 - 1.635 148 0,21 - 13.825 

1998 11.876 - 1.647 11 - - 13.534 

1999 12.305 - 1.413 27 - - 13.745 

2000 11.521 - 1.344 94 0,01 - 12.959 

2001 10.485 - 1.292 53 - - 11.830 

2002 10.996 - 1.041 42 2,45 0 12.081 

2003 9.733 - 895 51 3,69 0 10.682 

2004 10.632 - 1.096 99 0,34 0 11.828 

2005 10.044 - 1.200 161 1,10 0 11.406 

2006 12.663 - 1.309 180 - 0 14.152 

Fonte: Informações coletadas em Amaral (2008) e no Relatório de Recursos das IFES: 1995-2006: Execução 
Orçamentária da União. Disponível em: http://www.camara.gov.br/ 
* Valores em R$ milhões, a preços de janeiro de 2015 (IGP-DI/FGV) 
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Observa-se que, na rubrica investimentos, que são destinados a melhorar as condições 

estruturais das universidades, registram-se oscilações e decréscimos relativos ao longo das 

décadas, chegando à redução de 95,9% no ano de 1998, se comparado aos dados de 1996, o que 

é incompatível com a situação de expansão das vagas nas universidades públicas federais.  

Apesar de o financiamento da universidade pública ser feito, quase que integralmente, 

com fundos públicos, é importante ressaltar que a própria LDB deixa em aberto “como seria o 

cumprimento dessa norma legal” (AMARAL, 2008, p. 649). A ausência de clareza sobre a 

dotação orçamentária constitui um gargalo para a constituição da universidade pública 

autônoma, que de há muito se ressente da escassez de financiamento para a manutenção das 

instituições federais de educação (IFES), situação que se agravou em 1990 com as políticas 

neoliberais orientadas por organismos multilaterais, como o Banco Mundial (BM). O efeito 

dessa orientação-prescrição à época foi o sucateamento das universidades e a busca de 

financiamentos externos ao Estado, movimento que a história mostraria quão caro foi para a 

identidade da universidade pública e para toda a comunidade acadêmica (AMARAL, 2008).  

A diversificação do financiamento da universidade pública federal sempre foi tratada 

com desconfiança e rejeição pela comunidade acadêmica, sobretudo na década de 1990, em que 

projetos de lei, como o da Lei Complementar nº 11958, de 1992, se intensificaram (AMARAL, 

2008). No entanto, a reforma da educação superior promoveu a diminuição expressiva do 

financiamento público, abrindo precedente para a consolidação, no meio acadêmico, de fontes 

externas de financiamentos, captados por fundações, por meio da venda de diversos serviços 

acadêmicos.  

Não se pode desconsiderar que a movimentação de muitos professores das universidades 

públicas em busca de financiamentos externos, observada nas últimas décadas, tem forte relação 

com o desinvestimento estatal, que gerou condições de trabalho aviltantes. A pesquisa de 

Sguissardi e Silva Júnior (2009) com professores de universidades públicas do Sudeste desvela 

condições materiais aquém das necessidades básicas de manutenção do trabalho docente no 

magistério superior. A ausência de estrutura física e a falta de armários, computadores, material 

de expediente são denunciadas na pesquisa. A estratégia dos professores para buscar recursos 

alternativos para realizar seus trabalhos é evidenciada no relato de um docente da pós-

graduação stricto sensu coletado pela pesquisa de Sguissardi e Silva Júnior (2009):  

 

                                                             
58 A Lei Complementar nº 119/1992 abordava o tema da autonomia universitária.  
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Se você entrar aqui no meu laboratório e encontrar alguma coisa que foi dada pela 
universidade, você pode levar embora. Não tem! Tudo o que tem lá, da cadeira ao 
armário, ao computador, ao osciloscópio, tudo foi comprado com recursos de projeto 
em que você se compromete a executar aquilo ali. (p. 3) 
 
 

 Esse relato explicita que as condições materiais de trabalho na universidade pública são 

deixadas de lado pelo poder público. Cabe ainda destacar que registros correlatos foram 

levantados em outras pesquisas sobre o magistério superior realizadas em instituições privadas 

e públicas em todo o país, tais como as de Maués (2010), Santos, S. (2012), Silva, M.  (2012) 

e Ruza (2012), todas explicitando a precariedade das condições estruturais de trabalho. Em 

pesquisa realizada no Instituto de Educação Superior, instituição privada, Cerqueira (2011) 

constatou: 
 

Os professores em número expressivo – cerca de 90% – reclamam da falta de apoio 
institucional e de condições de trabalho (...) destacando a carência de material para 
desenvolvimento de um trabalho adequado às demandas formativas (...) falta de 
equipamentos e laboratórios próprios (...) acervo bibliográfico limitado e espaço 
inadequado na biblioteca. (p. 39-41) 

 

Para Maués (2010), a ausência de condições de trabalho constitui um problema 

generalizado no sistema de educação superior, tanto em instituições privadas quanto públicas. 

Destaca-se que, nas universidades públicas, a perspectiva de a pesquisa acadêmico-cientifica 

valorizar capital como mercadoria tecnológica tem se tornado foco. Já nas instituições privadas, 

o lucro vem, sobretudo, da diminuição de salários dos professores (RUZA, 2012; SILVA, M., 

2012).  Mesmo por caminhos diferentes, a valorização do capital parece constituir o fim das 

ações implementadas nas instituições-parte do sistema de educação superior. É o que sustenta 

a hipótese de que a reorganização do sistema de educação superior atende ao capitalismo 

flexível, que busca “lucros mais generalizados com a redução dos custos dos bens que definem 

o padrão de vida do trabalho” (HARVEY, 2012, p. 174). Ou seja, observa-se o movimento de 

cortar custos com o trabalho docente sem diminuir as exigências nem as expectativas da 

produtividade no magistério superior. 
 
 

c) Diversificação e diferenciação na carreira e remuneração  

O atual contexto de perdas salariais dos professores universitários, dada a inexistência 

de um parâmetro instituído para reajuste salarial dos professores das IFES, tem se desdobrado 

na diversificação e diferenciação na carreira e na remuneração (AMARAL, 2008). Nota-se que 

práticas de parcerias com a iniciativa privada, por meio de financiamentos de pesquisas por 

editais e de projetos de cooperação técnica, assim como a oferta da pós-graduação lato sensu, 

são atividades acadêmicas cada vez mais presentes no campo universitário (SGUISSARDI; 
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SILVA JÚNIOR, 2009). Assim observa-se a mercantilização59 e mercadorização60 da educação 

superior, em que os recursos advindos de financiamentos externos parecem estar sendo 

naturalizados e incorporados ao campo universitário. Destarte, novos parâmetros são 

estabelecidos, instituindo a diversificação de remuneração entre os professores universitários, 

que incrementam os salários com o recebimento bolsas de pesquisa, pró-labore de cursos de 

especialização, bolsas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), 

prestação de consultorias, bolsas para pesquisadores e tutores atuarem na educação a distância 

(EaD), ajuda de custo e outras fontes.  

Em relação à remuneração dos professores universitários, houve, segundo o Proifes- 

Federação, alguns avanços após a greve em 2012, tais como a edição da Lei nº 12.863/2013, de 

24 de setembro de 2013 que restrutura a carreira e dos salários até 2015, com vistas a corrigir 

as perdas salariais decorrentes da inflação. O Andes-SN, o Sindicato Nacional dos Servidores 

da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) rejeitaram a proposta governamental à 

época e apresentaram uma contraproposta, solicitando a vinculação dos reajustes salariais à 

progressão na carreira e colocando em pauta a reestruturação da carreira docente. 

No entanto, os reajustes foram negociados e executados atendendo ao acordo assinado 

com o Proifes-Federação e, como veremos mais adiante nas Tabelas 3 e 4, os salários ainda 

continuam defasados em face da inflação acumulada ao longo dos anos. Atualmente o Proifes-

Federação divulgou que iniciou as negociações salariais para o triênio 2016-2018, assim como 

as cobranças das pautas não atendidas em 2012, tais como adicional para lotação, para estimular 

a retenção de professores e favorecer a interiorização das IFES, progressão por tempo de 

serviços, enfim, demandas que não foram contempladas pela legislação e que constam no 

acordo assinado entre movimento sindical e governo e no Projeto de Lei (PL) nº 4.251/201561.  

Deve-se destacar, ainda, que a defasagem salarial não é uma realidade apenas para a 

categoria profissional dos professores universitários, pois é uma tendência fomentada pela 

dinâmica dos ciclos econômicos capitalistas, quais sejam os de arrochar os salários e diminuir 

as reais possibilidades de os trabalhadores atenderem as suas necessidades de subsistência com 

dignidade. Para tal reflexão, parte-se do entendimento de que a alta de produtividade e o 

                                                             
59 Mercantilização é o processo de incorporação dos sinais, valores e mecanismos de mercado na organização e 
oferta da educação superior.  
60 Mercadorização é a conversão de algo em mercadoria.  
61 O Projeto de Lei (PL) nº 4.251/2015 prevê reajustes salariais a partir de agosto de 2016 e a reestruturação das 
carreiras de Magistério Superior e EBTT. Disponível em: <http://proifes.org.br/noticia/1375/publicadas-portarias-
que-reajustam-beneficios-aos-docentes>. Acesso em: 8 fev. 2016.   
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possível aumento de salários absolutos não significam melhoria da qualidade de vida, já que o 

custo do atendimento às necessidades básicas do indivíduo aumenta no ritmo da produção 

capitalista. Nesse sentido, os salários invariavelmente estão em defasagem em relação às 

necessidades de subsistência, além de a riqueza produzida pelos trabalhadores em momentos 

de crescimento ser apropriada pelo capitalista de forma voraz. Partindo desse raciocínio, Marx 

(2010) conclui que “a pobreza relativa pode, portanto, aumentar, enquanto a absoluta reduzir-

se” (p.31).  

Essa breve contextualização sobre a tendência do sistema capitalista de ocultar as perdas 

salariais colabora para o entendimento acerca do trabalho docente, em que a diversificação de 

fontes de remuneração tem sido naturalizada para que os professores universitários possam vir 

a ter maior poder aquisitivo.  Ou seja, a busca para diminuir a perda relativa salarial tem sido 

enfrentada com uma diversidade de atividades remuneradas no meio universitário, o que 

intensifica ainda mais o trabalho docente. No que se refere aos vencimentos dos professores 

universitários, é importante pontuar que o reajuste salarial de 2012 62  possibilitou certa 

recomposição dos salários em termos absolutos, como mostram as Tabelas 3 e 4 a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Esse reajuste salarial é fruto de negociação entre o Proifes-Federação e governo federal após uma greve de quatro 
meses dos professores das universidades federais em 2012. Cabe esclarecer que o Andes-SN se posicionou 
contrário a esse acordo, por considerar que a reestruturação da carreira, em que a cada progressão fosse concedida 
um reajuste de 4%, beneficiaria mais a categoria docente. 
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Tabela 3 - Remuneração dos professores do magistério superior determinada pela Lei nº 7.596, de 1987  

(antes da greve de 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2010)63 

                                                             
63 Disponível em: <http://www.servidor.gov.br/index.asp?index=82&ler=s1026>. Acesso em: 10 abr. 2016.  

Nível Superior Posição: julho/2010

ATIVO E APOSENTADO
RT  TOTAL (em R$) 

CLASSE NÍVEL VB GEMAS Aperf. Espec. Mestre Doutor Sem RT Aperf. Espec. Mestre Doutor

A B C D E F G=(A+B) H=(A+B+C) I=(A+B+D) J=(A+B+E) K=(A+B+F)

TITULAR 1 3.110,85 1.675,77 435,34 794,01 3.032,07 6.968,43 4.786,62 5.221,96 5.580,63 7.818,69 11.755,05

ASSOCIADO

4 2.934,77 1.522,35 3.030,97 6.967,33 4.457,12 7.488,09 11.424,45

3 2.849,30 1.381,90 3.030,34 6.858,45 4.231,20 7.261,54 11.089,65

2 2.766,32 1.254,03 3.029,71 6.857,62 4.020,35 7.050,06 10.877,97

1 2.758,26 1.130,08 3.029,08 6.815,21 3.888,34 6.917,42 10.703,55

ADJUNTO

4 2.533,72 1.129,25 282,94 578,03 2.130,17 4.250,33 3.662,97 3.945,91 4.241,00 5.793,14 7.913,30

3 2.459,91 1.118,89 274,64 545,78 2.044,92 4.136,10 3.578,80 3.853,44 4.124,58 5.623,72 7.714,90

2 2.388,27 1.108,49 267,95 512,95 1.984,37 4.024,97 3.496,76 3.764,71 4.009,71 5.481,13 7.521,73

1 2.318,71 1.098,08 261,45 483,55 1.924,68 3.916,88 3.416,79 3.678,24 3.900,34 5.341,47 7.333,67

ASSISTENTE

4 2.187,45 1.088,37 249,19 454,35 1.709,18 3.275,82 3.525,01 3.730,17 4.985,00

3 2.123,75 1.077,87 243,23 443,37 1.672,92 3.201,62 3.444,85 3.644,99 4.874,54

2 2.061,90 1.067,37 237,45 432,10 1.630,44 3.129,27 3.366,72 3.561,37 4.759,71

1 2.001,86 1.056,83 231,84 422,12 1.592,90 3.058,69 3.290,53 3.480,81 4.651,59

AUXILIAR

4 1.888,55 1.046,90 221,25 403,30 2.935,45 3.156,70 3.338,75

3 1.833,56 1.036,30 216,12 394,16 2.869,86 3.085,98 3.264,02

2 1.780,14 1.035,19 201,66 375,82 2.815,33 3.016,99 3.191,15

1 1.728,28 1.034,08 187,32 357,72 2.762,36 2.949,68 3.120,08
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Tabela 4 - Remuneração dos professores do magistério superior determinada pela Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013 (após a greve de 2012)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2015).64

                                                             
64 Disponível em: <http://www.servidor.gov.br/index.asp?index=82&ler=s1026>. Acesso em: 10 abr. 2016.  

Nível Superior Posição: março/2015

ATIVO E APOSENTADO

CLASSE DENOMINAÇÃO NÍVEL VB  TOTAL (em R$) 

Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Doutorado Sem RT Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Doutorado

A B C D E F=(A) G=(A+B) H=(A+C) I=(A+D) J=(A+E)

E TITULAR 1 6.684,00 937,46 1.495,39 3.628,48 10.373,74 6.684,00 7.621,46 8.179,39 10.312,48 17.057,74

D ASSOCIADO

4 6.454,52 739,64 1.236,45 3.288,57 9.009,93 6.454,52 7.194,16 7.690,97 9.743,09 15.464,45

3 6.342,60 706,88 1.197,47 3.154,25 8.512,98 6.342,60 7.049,48 7.540,07 9.496,85 14.855,58

2 6.232,15 683,30 1.160,08 3.153,36 8.085,35 6.232,15 6.915,45 7.392,23 9.385,51 14.317,50

1 6.222,60 565,95 1.032,22
3.151,25 7.692,01 6.222,60 6.788,55 7.254,82 9.373,85 13.914,61

C ADJUNTO

4 5.104,69 466,36 812,88 2.501,25 5.847,50 5.104,69 5.571,05 5.917,57 7.605,94 10.952,19

3 5.054,15 439,97 781,02 2.403,19 5.516,51 5.054,15 5.494,12 5.835,17 7.457,34 10.570,66

2 5.004,11 415,06 772,66 2.332,03 5.204,25 5.004,11 5.419,17 5.776,77 7.336,14 10.208,36

1 4.954,56 402,97 717,60 2.261,88 5.052,67 4.954,56 5.357,53 5.672,16 7.216,44 10.007,23

B ASSISTENTE
2 4.504,15

380,16 715,66 2.035,40
4.816,67 4.504,15 4.884,31 5.219,81 6.539,55 9.320,82

1 4.459,55
377,15 666,66 2.020,25

4.784,25 4.459,55 4.836,70 5.126,21 6.479,80 9.243,80

A 2 4.054,14

374,15 660,44

2.016,09 4.764,16 4.054,14 4.428,29 4.714,58 6.070,23 8.818,30

1 4.014,00

352,98 616,83

1.931,98 4.625,50 4.014,00 4.366,98 4.630,83 5.945,98 8.639,50

( * )  RT - Retribuição por Titulação

ADJUNTO-A - se 
DOUTOR ;   

ASSISTENTE-A - se 
MESTRE; AUXILIAR - 
se GRADUADO OU 

ESPECIALISTA
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O aumento salarial dos professores doutores foi de até 17,80%, e com isso o 

vencimento inicial desse nível passou de R$ 7.333,67 (julho/2010) para R$ 8.639,50 

(março/2015). No entanto, a análise mostra que ganhos absolutos não correspondem 

necessariamente a melhorias salariais relativas ao custo de vida, ou seja, o reajuste da 

remuneração pode não ser suficiente para a manutenção da qualidade de vida, apesar de o 

cálculo ser feito com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)65, que leva em 

conta a inflação acumulada. A título de exemplificação, no caso dos professores das 

universidades públicas federais, elegeu-se neste estudo a titulação de mestre e doutor por 

representar 96,6% do quadro docente das universidades federais em 201666. Outro critério é o 

regime de trabalho com dedicação exclusiva (DE), condição almejada por muitos docentes por 

possibilitar envolvimento com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, associada a um 

aumento salarial de cerca de 50% do vencimento inicial. Nas Tabelas 5 e 6 a seguir observam-

se os impactos do reajuste salarial de 2012 em relação à inflação acumulada ao longo dos anos. 
 

 

Tabela 5 - Reajustes dos docentes doutores das carreiras de educação superior das IFES, com regime de 
trabalho de dedicação exclusiva (DE)  

Posição em julho de 2010 Reajuste da Lei nº 12.772/2012 Reajuste 
percentual 

IPCA – 
2010- 2015   

 

Reajuste 
real 

Classe Nível Valor Classe Nível Valor R$ 
Titular 1 11.755,05 Titular  1 

17.057,74 
45,11% 35,89% 9,22 

 
 

Associado 

4 11.424,45  
Associado  

4 
15.464,45 

35,36% 35,89% -0,53 

3 11.089,85 3 
14.855,58 

33,96% 35,89% -1,90 

2 10.877,97 2 
14.317,50 

31,62% 35,89% -4,27 

1 10.703,55 1 
13.914,61 

30% 35,89% -5,89 

 
Adjunto  

4 7.913,30  
Adjunto  

4 
10.952,19 

38,40% 35,89% 2,51 

3 7.714,90 3 
10.570,66 

37,02% 35,89% 1,13 

2 7.521,73 2 
10.208,36 

35,72% 35,89% -0,17 

1 7.333,67 1 
10.007,23 

36,46% 35,89% 0,57 

  Assistente  2 
9.320,82 - 

- - 

1 
9.243,80 - 

- - 

 
Ajunto - A  

2 
8.818,30 - 

- - 

1 8.639,50 - - - 
Fonte: Tabela elaborada a partir do modelo Ellen Lindoso67 e de dados dos vencimentos atualizados no site do Ministério 
do Planejamento (BRASIL, 2015b) e do IPCA de maio de 2015.   

                                                             
65  O IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil. Disponível em: 
<http://www.calculador.com.br/tabela/indice/IPCA/>. Acesso em: 2 maio 2016. 
66  Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/05/em-13-anos-numero-de-professores-com-
doutorado-em-universidades-federais-cresce-189>. Acesso em: 10 maio 2016.  
67 Disponível em: 
<http://www.adua.org.br/controlsites/publicacoes/img/20120720171604Reajuste_Salarial_dos_Professores_Uni
versitarios_2012_Analise_da_consultora_Ellen_Lindoso.pdf./>. Acesso em: 10 ago. 2015.  



72 

 

 

Tabela 6 - Reajustes dos docentes mestres da carreira de educação superior da IFES, com regime de trabalho de 
dedicação exclusiva (DE) 
 

Posição em julho de 2010 Reajuste da Lei nº 12.772/2012 Reajuste 

percentual 

IPCA – 

2010- 2015 

Reajuste 

real Classe Nível Valor Classe Nível Valor R$ 

Titular 1 7.818,69 Titular  1 10.312,48 31,90% 35,89% -3,99 

 

 

Associado 

4 7.488,09  

Associado  

4 9.743,09 30,11% 35,89% -5,78 

3 7.261,54 3 9.496,85 30,78% 35,89% -5,11 

2 7.050,06 2 9.385,51 33,13% 35,89% -2,76 

1 6.917,42 1 9.373,85 35,51% 35,89% -0,38 

 

Adjunto  

4 5.793,14  

Adjunto  

4 7.605,94 31,29% 35,89% -4,6 

3 5.623,72 3 7.457,34 32,61% 35,89% -3,28 

2 5.481,13 2 7.336,14 33,84% 35,89% -2,05 

1 5.341,47 1 7.216,44 35,10% 35,89% -0,79 

 

Assistente  

4 4.985,00 Assistente  2 6.539,55 31,18% 35,89% -4,71 

3 4.874,54 1 6.479,80 32,93% 35,89% -2,96 

2 4.759,71  

Assistente - 

A  

2 6.070,23 27,53% 35,89% -8,36 

1 4.651,59 1 

5.945,98 27,83% 

35,89% -8,06 

Fonte: Tabela elaborada a partir do modelo Ellen Lindoso68 e de dados dos vencimentos atualizados no site do Ministério do 
Planejamento (BRASIL, 2015b).  

Com base nas variáveis levantadas, é possível observar que o reajuste já se inicia com 

defasagem em relação à inflação, com perdas relativas de até 8,36% para mestres e de 5,89% 

para doutores, considerando a inflação de 2010 a maio de 2015. Isso sugere a necessidade de 

se estabelecerem parâmetros mais estáveis de reajuste salarial para o magistério superior.  

O Proifes-Federação informa em seu site que realizou negociações sobre a 

reestruturação das carreiras e dos salários para os anos de 2016 a 2018, impulsionados por uma 

greve em 2015 de em média 120 dias nas universidades federais. O Andes-SN também tem a 

questão salarial como central nos seus debates, e constou como ponto de pauta nas suas 

reivindicações e no encontro nacional realizado no mês de maio de 2015. No entanto, as linhas 

de negociação com o governo federal, sobretudo nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e 

                                                             
68 Disponível em: 
<http://www.adua.org.br/controlsites/publicacoes/img/20120720171604Reajuste_Salarial_dos_Professores_Uni
versitarios_2012_Analise_da_consultora_Ellen_Lindoso.pdf.>. Acesso em: 10 ago. 2015. 
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Dilma Rousseff, foram mais limitadas pela própria discordância do sindicato com as políticas 

de educação superior e também em face de disputas com o Proifes-Federação69. 

Outro dado a ser evidenciado é que, comparando-se a remuneração dos professores 

universitários com a de outros funcionários públicos, a dos primeiros é incompatível com a 

complexidade da qualificação exigida, assim como pela relevância social de seu trabalho, em 

termos formativos e de produção científica. Na Tabela 7, a seguir, são elencadas algumas 

profissões de cargos públicos federais que exigem formação de nível superior e cujo início de 

carreira possui uma remuneração acima do salário de um doutor em uma universidade pública 

federal.  

 

Tabela 7 - Remuneração dos funcionários públicos federais (janeiro de 2015)  
Cargo e/ou carreira  Nível de formação  Salário inicial em 

R$ 

Salário final em 

R$ 

Oficial de inteligência 

(ABIN) 

Nível Superior   

15.033,80 

 

21.328,80 

Advogado, Defensor, 

Procurador da Fazenda e 

Federal   

Nível Superior  17.330,33 22.516,94 

Auditor Fiscal da Receita 

Federal e do Trabalho 

Nível Superior  15.743,64 22.516, 88 

Professor de universidade 

pública federal  

Nível 

Superior/Doutorado  

2.814,01 7.859,61 

                Fonte: Brasil (2015b).  
 

Em relação às remunerações listadas, nota-se que, o salário de início de carreira de um 

Advogada Federal corresponde a 615, 85% a mais, do que de um professor universitário com a 

mesma formação (nível superior) e carga horária de trabalho (40 horas semanais).  Ou seja, os 

vencimentos de um Advogado Federal correspondem a remuneração de mais de seis professores 

                                                             
69 Em 2015 houve uma greve de cerca de 60 dias da categoria docente na UFG, em concordância com um 
movimento nacional que reivindicava melhorias salariais, bem como reestruturação da carreira docente no 
magistério superior. Foi assinado o Acordo 19/2015 em 02/12/2015 entre o governo e o Proifes-Federação, 
prevendo reajustes em benefícios vinculados aos vencimentos a partir de janeiro de 2016 com as Portarias nº 8, 10 
e 11 do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), “que reajustam respectivamente o ressarcimento 
de plano de saúde, o auxílio pré-escolar e o auxílio-alimentação”. Disponível em: 
<http://proifes.org.br/noticia/1375/publicadas-portarias-que-reajustam-beneficios-aos-docentes>. Acesso em: 8 
fev. 2016.   
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universitários. Tendo em vista, que a maioria dos professores universitários investem em 

formação chegando ao doutorado, mesmo assim sua remuneração corresponde a 34,91% do 

salário de um Advogado Federal no final da carreira. Trata-se de uma desvalorização da 

docência como profissão, que demonstra o menor valor social atribuído aos professores, 

repercutindo diretamente na construção de bases para sua profissionalização.   

Diante dessa realidade, muito professores universitários buscam formentos, como forma 

de financiamentos alternativos para melhorar seus rendimentos. A conquista de financiamentos 

externos, todavia, tem criado uma diferenciação entre os professores, pois na valorização 

docente subjaz o discurso do mérito e do empreendedorismo como marcas de um profissional 

competente, alinhando-se aos padrões de qualidade praticados no mercado. Nesses moldes, o 

ritual de prestígio na carreira não segue os padrões instituídos pelo campo universitário e 

expresso em um plano de progressão horizontal e vertical 70, pois, em vez disso, criam-se 

assimetrias na carreira dos professores universitários em consonância com os padrões externos 

à academia. Com isso constitui-se uma elite acadêmica com forte teor individualista, que 

reproduz a competição, o empreendedorismo e o voluntarismo do mercado de trabalho. Para 

Bosi (2007), nesse “vale quanto pesa, o próprio docente é valorizado pela inserção na pós-

graduação, pelo número de orientações, artigos e livros publicados e principalmente pela ‘bolsa 

produtividade em pesquisa’ que conseguir por méritos próprios” (p. 1516).  

Assim, o desenvolvimento da carreira do professor universitário tem-se resumido a 

posições conquistadas na construção de um caminho individual, destituindo a natureza coletiva 

do trabalho docente. Portanto, a diferenciação na carreira de professor universitário corresponde 

à reprodução de um padrão de sociabilidade produtivista, ou seja, quantitativista ou performista, 

individualista, que dificulta a organização desses profissionais como sujeito coletivo e categoria 

profissional com objetivos comuns.  

 

d) Desagregação do associativismo docente no magistério superior  

Em face do exposto, passa-se à discussão do quarto aspecto da profissionalização 

docente, essencial para a consolidação da atividade docente como profissão: o associativismo, 

considerado epicentro da organização da categoria. Para tanto, faz-se necessário ponderar que 

as ações coletivas estão em crise, subsumidas pela perspectiva da formação de um novo 

cidadão, individualista, consumista e voltado para si, adequado à nova fase do capitalismo 

flexível (HELOANI, 2011; IANNI, 2005). 

                                                             
70 Os planos de carreira, em sua maioria, têm previsão de progressão horizontal por tempo de trabalho, e vertical, 
por titulação.  
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 A destituição da coletividade docente, observada por Ferreira, M. (2007), Martins 

(2009), Oliveira, D. (2014), Ricard (2014) e Rosso (2013) nos movimentos sindicais dos 

professores, guarda relação com a construção histórica da individuação dos sujeitos na 

modernidade, conforme pontua Ianni (2005). Essa individuação, segundo o autor, instaura uma 

nova sociabilidade, em que o cidadão do mundo se prende ao mundo privado e pouco vivencia 

a inserção em espaços coletivos que, articulados a outras esferas da vida, como a família e a 

religião, encarnam o sujeito como ser social.   

Os professores universitários, assim como outros sujeitos, estão, portanto, imersos nessa 

realidade, e os reflexos do individualismo competitivo podem estar internalizados na cultura 

acadêmica, dando vazão ao reforço do sujeito isolado em seus interesses, ou agrupado com 

outros colegas por interesses próprios, no que Lima, J. (2000) chama de cooperação 

balcanizada, um tipo de agrupamento que não é construído em bases comuns. Importa sublinhar 

que condutas individualistas podem operar na construção de uma identidade docente truncada, 

carente de premissas fundamentais, como a ética e a perspectiva da coletividade, que são 

construídas, sobretudo, em espaços coletivos, tais como os sindicatos, que são historicamente 

reconhecidos como sujeitos políticos no Brasil.  

O papel dos sindicatos na construção de identidades docentes é discutido por Ferreira, 

M. (2007), que recorre a Lawn (2001) para argumentar que os sindicatos representam um 

espaço alternativo de produção de identidades, na medida em que possibilitam uma posição 

social da categoria docente. A autora enfatiza ainda que múltiplas fontes influenciam a 

construção de identidades docentes, como as mudanças na organização econômica e política, 

que buscam identidades que atendam às políticas do Estado.  

No que concerne às identidades docentes, o Andes-SN traz uma definição coerente e 

apropriada para a reflexão empreendida, em que defende identidades docentes que têm a 

dimensão coletiva como base, pautada no compromisso político com a educação democrática, 

por uma educação superior com qualidade socialmente referenciada. Nesse sentido, 

compreende-se a identidade profissional como uma totalidade perpassada pela singularidade e 

coletividade do e no sujeito se constituindo em meio a processo de sociabilidade. Ou seja, “todo 

indivíduo, tomado em sua singularidade ou como membro de coletividade [docente], se forma, 

socializa, situa e move desde essas articulações” em espaços coletivos (IANNI, 2005, p. 32). 

Questões como a exigência de qualificação para atuar no magistério, de condições de trabalho, 

de remuneração e de planos de carreira constituem bandeira do associativismo docente em prol 

da profissionalização da docência, sobretudo a partir da década de 1990, momento de uma 
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ampla reforma educacional que intensificou e precarizou o trabalho docente de forma 

exasperada (OLIVEIRA, D., 2014).  

Do ponto de vista histórico, o movimento sindical dos trabalhadores da educação 

pública brasileira emerge com uma forte vinculação às demandas sociais na década de 1980, 

refletindo o momento de redemocratização do país. Discutia-se, sobretudo, as consequências 

da expansão da educação básica, que aprofundou a precarização das condições de emprego e 

trabalho dos professores nas décadas seguintes (OLIVEIRA, D., 2014). Embora a gênese do 

sindicalismo docente brasileiro tenha raízes no movimento social mais amplo, com forte apoio 

popular, sua força de outrora vem dando lugar nas últimas décadas à fragmentação e dispersão 

do movimento. Uma explicação para esse processo está relacionada à fragmentação dos 

sindicatos de maneira geral na contemporaneidade, que se encontram com dificuldades de 

elaborar agendas que congreguem forças para o enfrentamento do capitalismo global 

(RICARD, 2014). 

Rosso (2013) verticaliza essa reflexão ao analisar especificamente o caso brasileiro e 

chega à conclusão de que a fragmentação dos sindicatos ocorre por disputas políticas, por 

recursos provenientes de imposto sindical, “por divisão territorial e por puro corporativismo” 

(p. 39). Ou seja, são várias as motivações, e o entendimento delas passa pela compreensão das 

especificidades de cada sindicato, de seu histórico e das relações contextuais. O autor enfatiza 

ainda que o aumento do número de sindicatos desde os anos 2000 pode ser atribuído à expansão 

do funcionalismo público, que busca se distinguir das demais carreiras, em lutas setorizadas por 

melhorias salarias por categoria, e não para a classe trabalhadora como um todo. Outro aspecto 

que é determinante para o movimento sindical brasileiro é o controle regulatório do Estado, por 

meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que realiza a certificação sindical. A 

legitimidade sindical, portanto, é perpassada pelos trâmites burocráticos do Estado, que 

“permite a organização sindical, mas a controla com punho de ferro” (ROSSO, 2013, p. 49).   

É importante esclarecer que às centrais sindicais, que aumentaram de três para 

aproximadamente 12 após a aprovação da Lei nº 11. 648, de 31 de março de 2008, é garantido 

o acesso aos recursos da conta emprego e do salário de aproximadamente 5% da classe 

trabalhadora. Esse fato joga dúvida quanto aos reais interesses de representação de muitas 

centrais sindicais que, em sua maioria, são vinculadas a partidos políticos, o que complexifica 

ainda mais a legitimidade dessas entidades representativas, aumentando a fragmentação e a 

dispersão das forças do movimento social (ROSSO, 2013).  

No âmbito da educação superior, as disputas pela representação dos professores das 

instituições federais têm sido protagonizadas, como visto anteriormente, pelo Andes-SN e pelo 
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Proinfes-Federação, sobretudo, por influências divergentes de forças partidárias. As diferenças 

são tão acirradas que em 2011 foi realizada uma reunião mediada pelo MTE para buscar uma 

conciliação entre os sindicatos e para o reconhecimento mútuo de representação71. Embates 

dessa natureza tornam-se cada vez mais recorrentes e acabam pulverizando e fragmentando a 

força sindical, dividindo os trabalhadores e limitando a luta pela defesa da categoria como ação 

possível, uma vez que a perspectiva propositiva se perde em meio a disputas internas.  

 Outro motivo para o arrefecimento do movimento sindical docente é a bandeira pelo 

reconhecimento da categoria mais ampla de trabalhadores da educação, nomeados profissionais 

da educação, que se refere a todos os profissionais que atuam na área, tais como merendeiras e 

técnico-administrativos, além dos professores. Essa perspectiva parte de fundamentos da 

discussão de classes em Marx e “resultou na impossibilidade de definir, pelo menos em âmbito 

da organização sindical, o reconhecimento de uma profissão no sentido clássico do termo” 

(OLIVEIRA, D., 2014, p. 207), que é pautada por características específicas de uma ocupação 

profissional.  Assim, deixaram-se brechas para a formação de uma identidade profissional frágil 

dos trabalhadores da educação, o que implica, para o movimento sindical docente, certa 

dificuldade para construir uma agenda comum. 

Apresentados os desafios do associativismo docente, vale ponderar que os professores 

da universidade pública federal vivenciam uma situação peculiar a todos os docentes das redes 

públicas de educação. É que a organização sindical desses professores encontra obstáculos 

distintos dos que são postos aos docentes de instituições privadas, de maneira que a estratégia 

das greves requer considerar  
 

a ausência de um empregador multinacional comum; o fato de que o empregador seja 
também o legislador e responsável pelo financiamento – várias leis especiais vigoram 
para limitar ou eliminar  o direito à greve, forçar o retorno ao trabalho ou para impor 
uma convenção coletiva desfavorável aos trabalhadores – e o fato de que os sindicatos 
não podem utilizar os lucros do empregador com o argumento  de negociação. 
(RICARD, 2014, p. 29)   
 
 

Apesar desses limites, o funcionalismo público beneficia-se, segundo Ricard (2014), de 

algumas vantagens, tais como “sensibilidade de cidadã e consciência democrática dos 

membros” (p. 30). Estes, advindos da classe média e com formação superior, produzem certa 

potência criativa no movimento sindical dos profissionais da educação. 

Com foco específico no envolvimento dos professores universitários no movimento 

sindical, a pesquisa de Martins (2009) ilustra as contradições do entendimento que eles possuem 

                                                             
71 O relato da reunião está disponível em: <http://www.adufc.org.br/arquivos/File/ReuniaoPROIFES.pdf>. Acesso 
em: 10 jan. 2016. 
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sobre associativismo. Tendo como pano de fundo a percepção de que as mudanças na rotina de 

trabalho docente no magistério superior realizadas pelas políticas públicas educacionais “têm 

trazido consequências para a ação política coletiva dos professores” (p. 25), a autora investiga 

a construção da identidade política dos docentes de uma universidade pública federal. Dentre 

as conclusões de sua pesquisa, Martins (2009) destaca a abertura dos docentes para a defesa da 

educação superior pública e de qualidade para a sociedade, todavia, pontua que, a despeito de 

uma consciência de classe, a perspectiva de participação no sindicato exclusivamente para 

evitar greves aparece na fala dos professores entrevistados, bem como a alusão ao sindicato 

mais setorizado, voltado para demandas particulares, deixando de lado questões sociais de 

caráter político.  

O “cariz neocorporativista”72 subjaz na fala dos professores universitários entrevistados 

por Martins (2009) e pode ser problematizado à luz da discussão sobre a individuação do 

sujeito, que, voltado para si e seus interesses, constrói uma identidade docente diluída nas 

aspirações pessoais. Sem perder de vista que existem problemas estruturais sobre a concepção 

do papel do sindicato, de cunho político partidário e até de corrupção, a percepção utilitarista 

dos professores em relação à entidade torna a questão da legitimidade do associativismo 

docente ainda mais desafiadora. 

Outra questão a ser considerada é a ausência de participação efetiva dos professores 

universitários nos sindicatos, comumente justificada pela falta de tempo devido às diversas 

tarefas que lhes são atribuídas ou pela descrença nas organizações coletivas. “A despolitização 

está generalizada em todos os países (...). As pessoas estão muito inseguras como coletividade 

e estão buscando muitas alternativas, como individualidade” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 

2009, p. 181).  

Considera-se que a supressão de espaços coletivos no cotidiano da profissão docente 

pode convergir para a destituição do movimento sindical docente da categoria, que encontra 

desafios das mais diversas ordens, sobretudo, pela supremacia do individualismo. Silva Júnior 

(2009), ao refletir sobre a relação do trabalho docente no magistério superior com a perda de 

perspectiva coletiva, pondera: “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 quando avançamos este ponto e nossas atividades 

voltam-se contra nós” (p. 165).  O autor, assim como Martins (2009), atribui a alteração na 

rotina do trabalho no magistério superior às políticas públicas educacionais, exigentes de 

                                                             
72 Sobre neocorporativismo, ver: Boito Júnior (1999).  
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atividades cada vez mais “prenhes dos traços da cultura mercantil e internacionalizada” (p. 

165). O traço economicista no campo universitário, portanto, parece colaborar para o 

isolamento dos professores, distanciando-os das associações sindicais, constituindo, assim, um 

gargalo ao processo de profissionalização docente na atualidade.  

Ao refletir sobre a profissionalização docente e suas dimensões, pode-se dizer que esse 

processo no magistério superior se constitui em meio a contradições, disputas e estratégias que 

buscam a adequação do trabalho docente à valorização do capital.  Nesse contexto, observam-

se elementos, mecanismos e processos que contribuem para certa (des)profissionalização da 

profissão docente no magistério superior, quando as balizes desse processo sofrem inflexões 

das mais diversas ordens. Tais inflexões envolvem os atores sociais do campo universitário, 

como os professores, diante de intervenções e exigências externas, em especial das políticas 

públicas de educação superior. É sobre a interferência dessas políticas no campo universitário 

que o capítulo seguinte se constitui, realizando o movimento de refletir sobre as políticas de 

expansão e regulação da produção acadêmico-científica. 
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CAPÍTULO II 
 

POLÍTICAS DE EXPANSÃO E REGULAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

 
 

Este capítulo tem como objetivos discutir a expansão das universidades públicas 

federais pelo Programa de Apoio ao Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais Brasileiras (Reuni) e analisar os mecanismos e processos de regulação da produção 

acadêmico-científica instaurados pelas agências de fomentos, focando em especial a 

Cooordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nivel Superior (Capes) e seu modelo de 

avaliação. Tanto a expansão quanto a regulação são consideradas por Mancebo e Lima, K. 

(2011) como as principais propulsoras da transformação nas universidades federais nas últimas 

décadas. Combinadas, entrecruzam-se e reconfiguram a universidade no âmbito da graduação 

e da pós-graduação, constituindo um amálgama reformista que atinge diretamente o trabalho 

docente no magistério superior.  

Pretende-se examinar as seguintes questões: quais concepções, perspectivas e 

contradições da proposta do Reuni que impactam o trabalho docente no magistério superior? 

Como a regulação instaurada pelo modelo Capes de avaliação repercute na produção 

acadêmico-científica? Para tanto, fez-se a revisão da literatura em autores críticos, que fazem 

análises sobre os nexos e as contradições da expansão da educação superior, em especial sobre 

seus impactos no trabalho docente nas universidades públicas federais, e discutem o viés 

produtivista que o modelo Capes de avaliação instituiu na educação superior (CAMARGO; 

SILVA; BRAGA, 2014; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

São analisadas as produções do Grupo de Trabalho 11 (GT11), Política de Educação 

Superior, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) no 

período de 2003 a 2015, bem como os Anais da Rede Universitas/Br, que é uma rede73 de 

relevância ímpar para as discussões sobre políticas públicas de educação superior, com projetos 

de pesquisa interinstitucionais que envolvem pesquisadores de todo o país. É realizada, ainda, 

a análise de dissertações e teses do Banco de Dissertações e Teses da Capes que versam sobre 

o Reuni.  Já a pesquisa documental refere-se à educação superior no período de 1990 a 2015, 

contemplando os documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC), leis, decretos, 

portarias, relatórios e produções da sociedade civil organizada, tal como o Sindicato Nacional 

dos Docentes do Ensino Superior (Andes-SN).  

                                                             
73 A rede Universitas/Br foi criada a partir do GT Política de Ensino Superior da Anped, decorrente da ação que 
fomentou reflexões sobre os desafios concernentes à educação superior.  
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Ressalte-se que, para a compreensão da expansão e do viés produtivista implementado 

na educação superior brasileira a partir de 1990, é necessário ponderar as intencionalidades 

embutidas nas políticas públicas educacionais e sua estreita relação com o movimento 

cambiante do cenário sócio-histórico capitalista, sem desconsiderar a mediação interna do 

campo universitário. Ou seja, as políticas públicas educacionais são constituídas e mediadas 

por forças externas e internas, de modo que o sistema de educação superior se constitui em meio 

a embates que o marcam singularmente.  

 
2.1 Expansão das universidades públicas federais e trabalho docente no magistério 

superior 

 Esta seção tem como objetivo discutir a expansão da educação superior, 

caracterizando os movimentos empreendidos nesse sistema nas últimas décadas. É a discussão 

das suas feições em face do movimento de expansão das vagas, com especial atenção à 

expansão realizada pelo Reuni. 

No que concerne ao Reuni, a abordagem do contexto de políticas públicas para a 

reforma da educação superior e seu impacto no trabalho docente mostra-se pertinente a esta 

pesquisa. Por isso, busca-se demonstrar sua repercussão no cotidiano das universidades federais 

e suas implicações para o magistério superior.  

 

2.1.1 Perspectivas de expansão na educação superior  

Para a compreensão do processo de expansão da educação superior, não se pode 

considerar tão somente a elaboração e implementação das políticas públicas educacionais, mas 

também visualizar os desdobramentos dessas políticas no sistema de educação superior como 

um todo.  Por isso, recorre-se a Gomes e Moraes (2009), que, com base em Trow (2005), 

discorrem sobre os ciclos de expansão da educação superior. Partindo dessa base teórica, o 

sistema de educação superior pode configurar-se em: 1) sistema de elite; 2) sistema de massa; 

3) sistema de acesso universal.  Para cada tipo de sistema deve ser considerada, segundo Trow 

(2005 apud GOMES; MORAES, 2009), a articulação dos seguintes aspectos:  
 

Tamanho do sistema, funções da educação superior, currículos e formas de instrução, 
a “carreira” dos estudantes, diversificação institucional, o lócus do poder e decisão, 
padrões acadêmicos (qualidade), políticas de acesso e seleção, formas de 
administração e governança interna. (p. 2) 

 

A convergência e a combinação dos elementos supracitados possibilitam caracterizar 

cada sistema. Tomando-se como referência a faixa etária ideal para cursar a educação superior 
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de 18 a 24 anos, o atendimento de até 15% desse grupo etário caracteriza um sistema de elite, 

que, conforme Trow (2005 apud GOMES; MORAES, 2009), “é organizado de modo a não 

alterar sua característica fundamental, qual seja, formar a classe social dominante para as 

funções de elite, se estruturando como elemento de ‘proteção’ e ‘distinção’ de classe social” (p. 

4). Isso significa, conforme explicam Gomes e Moraes (2009), que a organização da educação 

superior como sistema de elite constitui espaço de manutenção do status quo, e o acesso a ela 

é uma combinação de seleções meritocráticas que provêm de privilégios da classe social à qual 

o estudante pertence.  O sistema de massa corresponde entre 16% a até 50% do atendimento 

aos jovens que estão na faixa etária definida (18 a 24 anos) e ao chegar a 30% pode-se 

considerá-lo consolidado. Já para ser considerado universal, o sistema deve atender a mais de 

50% dos estudantes na faixa etária ideal (TROW, 2005 apud GOMES; MORAES, 2009).  

Cabe pontuar que, diante do crescimento do acesso à educação superior brasileira, 

Gomes e Moraes (2009) afirmam que o processo de construção do sistema massa teve início 

em 1995, durante o primeiro mandato de FHC (1995-1998), com forte presença da iniciativa 

privada, e se consolidou nos dois mandatos do governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).  

O ex-presidente Lula manteve o fortalecimento da iniciativa privada, mas com a 

alternância de políticas públicas que potencializaram o setor público estatal com ações como o 

Reuni, que teve a característica de depender da adesão das universidades para ser 

implementado. Destacam-se, ainda, no governo Lula (2003-2010), outros programas que 

favoreceram a expansão da educação superior, quais sejam: 1) Programa Universidade para 

Todos (Prouni), que concede bolsas parciais e integrais a estudantes matriculados em 

instituições privadas, mas fortemente criticado por disponibilizar os recursos públicos para a 

iniciativa privada; 2) Programa de Expansão do IFES – criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologias (IFET); 3) Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

que incentivou a educação a distância (EaD) nas universidades públicas federais e em outras 

instituições públicas, com foco na graduação e pós-graduação lato sensu. 

Pondera-se que a expansão da educação superior tem sido uma construção histórica 

que extrapola os projetos de governo, entretanto, deve-se considerar que esse processo constitui 

um desafio a ser enfrentado. Existem, ainda, contradições em meio a essa expansão, tais como 

a imbricação entre público e privado, por meio de programas como o Prouni, que isenta de 

tributos instituições privadas que oferecerem bolsas para estudantes de baixa renda. Ao se 
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observar o Prouni, chama a atenção que foram concedidas, em 11 anos de programa, 1.749.899 

bolsas integrais e parciais74.   

É possível, conforme Silva e Real (2011), observar o movimento histórico de expansão 

decorrente das reformas de educação superior nos seguintes eventos: a) 1931 – aprovação do 

Estatuto das Universidade Brasileiras; b) 1968 – reforma universitária, com a Lei nº 5.540/1968; 

c) década de 1990 – ampla reforma da educação, com a edição da Lei da Avaliação da Educação 

Superior (Lei nº 9.131/1995) e da LDB (Lei nº 9.394/1996); d) década de 2000 – reforma em 

curso preconizada pela Lei nº 10.861/2004 e pelo Decreto Federal nº 5.773/2006.  

Ressalte-se que as duas primeiras reformas, ocorridas em 1931 e 1968, não ampliaram 

as matrículas nas instituições de educação superior, mantendo um sistema de elite para atender 

os filhos das classes abastadas, ou seja, a educação é vista como um privilégio. Este se mantém 

mesmo com o crescimento do sistema de educação superior por meio de instituições privadas, 

impulsionada por isenções fiscais garantidas pela Constituição de 1946 e reforçada pela 

Constituição de 1961. Para Silva e Real (2011), ocorre uma transferência de recursos públicos 

para a iniciativa privada a partir dessas duas constituições, sobretudo, quando a Lei nº 

4.024/1961, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, “regulamentou em seu artigo 95 a 

possibilidade de cooperação, através de financiamento com recursos públicos para construção, 

reforma ou compra de prédios, instalações e equipamentos escolares, abrangendo as instituições 

particulares, para além das públicas”. (p.145) 

Destaca-se a integração das escolas e faculdades superiores às universidades, 

reforçando sua relativa autonomia na reforma de 1931, por meio do Estatuto das Universidades 

Brasileiras. Com esse documento, inspirado nos modelos europeus e norte-americanos, com 

predominância deste último, institucionalizaram-se os departamentos por área de saber nas 

universidades públicas federais (Lei nº 5.540/1968).   

Outra mudança substancial nas universidades federais ocorreu na dinâmica 

universitária, com a institucionalização do regime de tempo integral e dedicação exclusiva para 

professores, bem como com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que foram 

instituídos pela Reforma Universitária de 1968. Nessa reforma, a adoção do modelo norte-

americano, com certo aporte do modelo europeu, possibilitou a consolidação de universidades 

como espaços mais representativos da pesquisa no país, sobretudo, pelo crescimento da pós-

graduação.  

                                                             
74  Disponível em: <http://www.fenep.org.br/prouni-tem-315-de-vagas-ociosas-em-11-anos-de-programa>. 
Acesso em: 10 jun. 2016. 
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A terceira e a quarta reforma (1990-2004) – esta última ainda em curso na educação 

superior – constituem-se na perspectiva de uma profissionalização para o mercado de trabalho, 

imbricada, portanto, com a reforma do Estado, que fez sua adesão a uma agenda de orientações 

prescritivas dos organismos multilaterais.  

Ressalta-se a ampla reforma de 1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394), que abrangeu toda a educação nacional. A LDB/1996 

reforça parte dos princípios da Constituição Federal de 1988, por exemplo, a educação laica 

como dever do Estado, mas expressa nas suas entrelinhas sua conturbada construção histórica 

em meio a disputas de agentes de políticas públicas educacionais75. Cunha (1997) atribui a essa 

lei um caráter minimalista pelo reduzido número de artigos que, segundo ele, não possibilitam 

regulamentar a educação nacional. Já Cury (1997) aponta que o discurso da qualidade e da 

excelência presente na lei atribui à educação a conotação de produto, de serviço a ser 

consumido, e não de um direito a ser garantido. Compreende-se que essas duas ponderações 

apontam como a perspectiva neoliberal ganha espaço nas bases da legislação nacional. 

No âmbito da educação superior, é possível pontuar a contradição existente na LDB 

(Lei nº 9.394/1996), pois prega a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como 

princípio da universidade, mas ao mesmo tempo atribui o status de centros universitários às 

instituições que não articulam as três atividades.  

Retomando o debate sobre a expansão, observa-se, durante o primeiro mandato do 

governo FHC (1995-1998), a criação em 1995 da Gratificação de Estímulo à Docência ao 

Magistério Superior (GED), a ser atribuída aos professores que aumentassem sua dedicação ao 

ensino, o que exerceu certa pressão para a expansão na educação superior pública. O Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies) é outra medida que impulsionou o crescimento de matrículas 

nas instituições privadas e, consequentemente, teve impacto na expansão do sistema de 

educação superior (GOMES; MORAES, 2009).  

Note-se que as políticas públicas de reforma para expansão da educação superior 

instituídas desde 1990 apontam ações em prol da consolidação de um sistema de massa. Nesta 

tese, destaca-se especialmente o Reuni, pelo seu histórico de direcionamento às universidades 

públicas federais e por constituir-se como um programa de expressivo impacto na realidade 

dessas instituições, tendo em vista seus objetivos robustos, tal como o de elevar para 90% o 

índice de aprovação dos estudantes de graduação.  

 

                                                             
75 O projeto de lei para a criação da nova LDB tramitou no Congresso durante oito anos até sua aprovação em 1996 
(Lei nº 9.394), demora que demarca o movimento intenso de forças e disputas que a envolveram.  
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2.1.2  A política expansionista do Reuni    

Para entender o Reuni, faz-se necessário ponderar sobre sua possível relação com uma 

agenda internacional para a educação que busca subsidiar os movimentos articulados de 

mundialização do capital76 e de reestruturação do capitalismo. No que concerne à reestruturação 

do capitalismo, cabe pontuar que o poder financeiro se tornou hegemônico, impelindo o Estado 

a regular as atividades do capital corporativo nacional e, ainda, “criar um ‘bom clima de 

negócios’, para atrair o capital financeiro transnacional e global” (HARVEY, 2012, p. 160). Ou 

seja, o Estado-nação tem suas ações determinadas pela política econômica internacional, que 

busca a ampliação dos nichos de acumulação de capital, nos quais as empresas se mundializam, 

desconsiderando as fronteiras nacionais e buscando o máximo de lucratividade até mesmo na 

educação.    

Diante desse contexto, Dale (2004) aponta a existência de uma Agenda Globalmente 

Estruturada para a Educação (AGEE), calcada em forças supranacionais, que tem afetado os 

sistemas educacionais nacionais desde 1990. Todavia, apesar de considerar que exista um 

cabedal de recursos culturais partilhados em escala mundial, o autor pontua que as feições 

diversificadas que a AGEE assume em diferentes países se referem a interpretações e respostas 

a uma agenda comum, refletindo interesses, disputas políticas e econômicas de culturas 

nacionais. Assim, a AGEE, conforme o autor,  
 

introduz novas concepções sobre a natureza das forças globais e sobre como é que 
elas operam, e atribui estas transformações à mudança da natureza das forças 
supranacionais, não estando os valores culturais universais e os guiões imunes às 
forças da globalização, econômica, política e cultural. (DALE, 2004, p. 455) 

 

 Dessa forma, as intencionalidades da AGEE, expressas nas políticas públicas 

educacionais nacionais, explicitam a correlação de forças supranacionais representadas por 

instituições de governança global, tal como o Banco Mundial (BM), e forças nacionais, a 

exemplo do Estado-nação. Trata-se de um contexto complexo e desafiador, em que a educação 

superior é considerada estratégica para o desenvolvimento nacional e impulsionadora da criação 

de riqueza cultural e econômica.  

                                                             
76 A mundialização, conforme Carnoy (2002), tem como princípios fundamentais a informação e a inovação, 
elementos que confluem para a produção de bens cognitivos que transitam com facilidade pelos meios de 
comunicação.  
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É nesse contexto que o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, institucionaliza o 

Reuni77, materializando no Brasil um movimento de expansão com forte vínculo com o modelo 

de educação superior transnacional. Tal afirmação pauta-se no entendimento de que esse 

programa guarda similaridades com o Processo de Bolonha, documento que instituiu uma nova 

arquitetura curricular nas universidades europeias para fomentar a expansão e a mobilidade 

discente na educação superior, como vistas à formação para o mercado mundializado 

(MEIRELLES, 2014).  

Cabe esclarecer que, apesar de ter contado com a adesão de 29 países da Europa em 

2007, o Processo de Bolonha foi uma iniciativa dos países-membros da União Europeia, e não 

das universidades. Seu objetivo é reorganizar a educação superior mediante uma diversificação 

de cursos que adiam a inserção nos estudos de um determinado campo profissional. Assim, o 

documento defende que a profissionalização precoce constitui um complicador para os 

estudantes, sendo necessário, portanto, instituírem-se cursos terciários, organizados em ciclos 

de formação78.  

Em âmbito nacional, a proposta da Universidade Nova, apresentada em 2007 aos 

reitores das universidades federais pelo então reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSBA), previa bacharelados interdisciplinares organizados em ciclos de formação com certo 

alinhamento ao Processo de Bolonha. A proposta recebeu severas críticas por propor uma 

educação superior terciária, considerada pelos reitores como minimalista (COSTA; BRAGA; 

FERREIRA, 2014). 

  Apesar de ter recebido críticas do campo acadêmico, os fundamentos conceituais de 

flexibilização curricular, diversificação de cursos e incentivo a novas metodologias 

interdisciplinares da proposta da Universidade Nova são observáveis no Reuni, conforme 

apontam Lima, K. et al. (2012), Meirelles (2014) e Mancebo (2015). Por conseguinte, afirmam 

os autores, o Reuni traz elementos do Processo de Bolonha entre suas diretrizes.  

O arcabouço jurídico do Reuni encontra ressonância no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) de 2007, que prevê para a educação superior, entre outros, os seguintes 

princípios: 
 

                                                             
77 As bases do Reuni são oriundas do relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criado 
pelo Decreto de 20 de outubro de 2003, composto por 12 membros de diversos ministérios, dentre os quais os de 
Planejamento e Educação. Esse GTI teve como objetivo analisar a situação da educação superior no país e indicar 
ações para a reestruturação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) (OTRANTO, 2006). 
78  Para melhor entendimento sobre o Processo de Bolonha, ver: Ferreira, S. (2010). Disponível em: 
<http://33reuniao.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT11-6003--
Res.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2016.  
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i) expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 11% de jovens, entre 
18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível educacional, ii) garantia de qualidade, pois 
não basta ampliar, é preciso fazê-lo com qualidade, iii) promoção de inclusão social 
pela educação, minorando nosso histórico de desperdício de talentos, considerando 
que dispomos comprovadamente de significativo contingente de jovens competentes 
e criativos que têm sido sistematicamente excluídos por um filtro de natureza 
econômica, iv) ordenação territorial, permitindo que ensino de qualidade seja 
acessível às regiões mais remotas do País, e v) desenvolvimento econômico e social, 
fazendo da educação superior, seja enquanto formadora de recursos humanos 
altamente qualificados, seja como peça imprescindível na produção científico-
tecnológica, elemento-chave da integração e da formação da Nação. (BRASIL, 2007)  

 

Observa-se que a expansão da oferta, bem como a inclusão social apontada no 

PDE/2007, está prevista no artigo 2 do Decreto nº 9.096/2007, de 24 de abril de 2007 que prevê, 

no inciso V, a “ampliação das políticas de inclusão e a assistência estudantil” (BRASIL, 2007). 

Outro aspecto que merece destaque é que a efetivação do Reuni foi realizada por meio 

de contrato de gestão celebrado entre as universidades que aderiram ao programa e o governo 

federal (MEC). Ou seja, além de não constituir uma política de educação superior, com ações 

e orçamentos limitados por ser um programa, o que compromete a manutenção das 

universidades após um período de forte expansão (2003-2012)79, o Reuni ainda condiciona o 

financiamento ao cumprimento de suas metas, que foram definidas de forma exógena ao campo 

universitário pelos técnicos do MEC.  Portanto, a universidade tem o papel de executora de 

ações, o que instaura uma lógica gerencial de organização social no seu cotidiano (CHAUÍ, 

2003; COSTA; BRAGA; FERREIRA, 2014). 

Por isso, houve muita resistência da comunidade acadêmica ao Reuni, com a invasão 

de reitorias e protestos ostensivos durante as reuniões para sua aprovação 80  em diversas 

universidades federais, como na Universidades Federal Uberlândia (UFU), em que protestos 

dos estudantes marcaram sua aprovação (LIMA, K. et al., 2012). As críticas referiam-se ao 

interesse implícito de formar para o mercado e ao alinhamento do programa à educação superior 

terciária internacional, avançando na contestação de seu modelo gerencial e na discussão da 

qualidade da educação superior em meio à forte expansão a que estava sujeita. Considerou-se, 

ainda, que apenas 20% de aumento de recursos para custeio das universidades federais era 

insuficiente para o aumento de 50% das matrículas (MANCEBO, 2015).  

                                                             
79 A expansão das universidades federais vem ocorrendo desde final de 2003 com o Programa de Expansão da 
Educação Superior (Expandir) do MEC, que visou a interiorização das universidades federais e ampliou-se com o 
Reuni.  
80 Para mais informações, ver: Santos, Almeida Filho (2008).  
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Na verdade, o Reuni foi formulado pela equipe técnica do MEC e apreciado pelos 

reitores 81  das universidades federais sem o devido debate com a comunidade acadêmica. 

Mesmo assim, a adesão ao programa no país foi de quase 100% das universidades federais. 

Entre as 54 universidades federais, apenas a Universidade do ABC, criada em 2005, não aderiu 

ao programa integralmente, sob a justificativa de que o modelo implementado pelo Reuni já era 

intrínseco à sua missão institucional, recebendo recursos referentes às inovações curriculares 

(ANDIFES, 2009).  

Pondera-se que a ampla adesão ao Reuni pode estar relacionada aos limites financeiros 

que cerceiam as universidades federais, o que faz com que um programa, mesmo contendo 

diretrizes frágeis e questionáveis82, é assumido como garantia de mais recursos. É importante 

considerar, ainda, que as universidades enfrentam crises endógenas, que explicitam a 

necessidade de uma discussão propositiva sobre novos caminhos, para garantir o cumprimento 

de sua missão social de democratizar o acesso à educação superior (SANTOS, B., 2011; 

TRINDADE, 2001). Nesse sentido, o Reuni encontra legitimidade social por propor a expansão 

da educação superior pública, garantindo ampliação das estruturas físicas e do quadro docente 

das universidades. Em instituições relativamente novas, como a Universidade Federal do 

Tocantins (UFT), faz-se necessário ponderar suas implicações, conforme um professor 

desabafa:  
O REUNI foi colocado como projeto de expansão pra universidade que não tinha 
quase nada, que é nosso caso aqui, nós tínhamos muito pouco até o REUNI. Então 
é como se você tivesse se afogando e alguém chegasse para dizer: Ó tem aqui uma 
prancha de madeira que você pode subir nela e tentar chegar do outro lado. Você 
vai pegar isso aqui ou não. Aí você decide. É uma situação pras universidades novas 
que não tinha nem fôlego para fugir dela. (Docente I – Araguaína apud COSTA; 
BRAGA; FERREIRA, 2014, p. 113, grifos dos autores)  

 

Trata-se de um programa que se mostra como uma possibilidade de a UFT superar 

seus problemas, tais como uma estrutura física insuficiente e o excesso de carga horária do 

corpo docente (COSTA; BRAGA; FERREIRA, 2014). No que concerne ao financiamento, os 

recursos previstos no Reuni eram inicialmente de quase 2 bilhões de reais, que foram reduzidos 

para 1,2 bilhão de reais em 2009, após a repactuação, que é um processo em que os recursos 

públicos voltam aos cofres da União por não terem sido executados no prazo previsto. Na 

maioria dos casos, as universidades tiveram dificuldades com as licitações e com os trâmites 

                                                             
81 A proposta do Reuni foi apresentada aos reitores das universidades federais em reunião realizada pelo MEC em 
26 e 27 de julho de 2007 (ALMEIDA FILHO, 2007).  
82 A adesão ao Reuni, com a ressalva às fragilidades do programa, consta do projeto da Universidade Federal do 
Paraná (UFPA) (RAVAZOLI, 2011). 
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administrativos (ARAÚJO, 2011).  A Tabela 8 a seguir contém a previsão orçamentária do 

programa 
 

Tabela 8: Previsão orçamentária do Reuni, conforme o Decreto nº 6.096/2007 

Valores (em milhares de reais) 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

INVESTIMENTO 305.843 567.671 593.231 603.232 - 

CUSTEIO/PESSOAL 174.157 564.247 975.707 1.445.707 1.970.250 

TOTAL 480.00 1.131.918 1.568.938 2.048.939 1.970.250 

Fonte: Diretrizes Gerais do Reuni (BRASIL, 2007).  

 

Mesmo com o corte no orçamento do Reuni em quase 50%, houve o aumento de vagas 

nas universidades federais. Observa-se que, após a expansão realizada por meio do Reuni, as 

universidades aumentaram as matrículas no período de 2007 a 2012 em 44,18%, partindo de 

2.644.187 matrículas para 3.812.491 matrículas, respectivamente.  Deve-se relativizar, no 

entanto, que os dados se referem a todas as universidades, inclusive privadas, estaduais e 

municipais. Todavia, o movimento crescente de matrículas tem participação efetiva das 

universidades federais, conforme representado na Figura 2 a seguir.  
 

 
Figura 2 - Crescimento das matrículas na graduação presencial por organização acadêmica 
(universidades)  
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados do Censo da Educação Superior83.  

 

                                                             
83 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>.  Acesso em: 10 abr. 2016 
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O aumento do número de estudantes na graduação após o Reuni repercutiu em outras 

dimensões da educação superior, por exemplo, na necessidade de ampliar as atividades de 

extensão e a assistência estudantil. Esta última foi contemplada em parte pela Portaria 

Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, que institui o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). Outra dimensão da universidade impactada pelo Reuni foi a pós-

graduação stricto sensu, que sofre certa pressão para garantir a continuidade dos estudos para 

um volume maior de estudantes. 

Tendo em perspectiva esse desdobramento, foram destinados recursos do Reuni para 

bolsistas de pós-graduação que desenvolvessem monitoria à docência, conforme a Portaria nº 

582, de 14 de maio de 2008. A Tabela 9 apresenta os valores iniciais empenhados diretamente 

nessas bolsas na pós-graduação.  

 

Tabela 9 - Execução Orçamentária das Bolsas de Assistência ao Ensino em 2008  
 

IFES  

PACTUADO  EXECUTADO 

Mestrado  Doutorado  Pós-

Doutorado  

TOTAL   Mestrado  Doutorado  Pós-

Doutorado  

TOTAL   

TOTAL  7.399.680 5.888.256 2.059.200 15.347.136 7.071.980 4.767.142 - 11.839.122 

Fonte: Relatório do primeiro ano do Reuni-Andifes (2008). Dados: CAPES-DBP-CGSI-CQD 

 

Outro aspecto que merece atenção no Reuni é a perspectiva de a infraestrutura das 

universidades ser ampliada, mesmo se a efetivação de reformas e a construção de dependências 

físicas estiverem condicionadas a recursos do MEC, o que se mostrou limitador ao longo da 

implementação do programa.  

Ao se observarem os relatos de obras que não foram iniciadas, ou que se encontram 

paralisadas pela falta de recursos do Reuni, é possível ponderar que os recursos previstos nem 

sempre chegaram aos campi específicos das universidades federais. O Polo Universitário Rio 

das Ostras, da Universidade Federal Fluminense (UFF), é um desses casos: apesar de as aulas 

terem se iniciado em 2004 em um colégio cedido pela prefeitura, em 2012 o polo não possuía 

sede própria, mesmo com a adesão da UFF ao Reuni (LIMA, K. et al., 2012). Sobre a 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), também existem relatos de problemas com 

infraestrutura, conforme constataram os pesquisadores que visitaram os campi da instituição:  
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Várias obras [estão] sem perspectivas de serem concluídas devido à falta de recursos. 
A questão da infraestrutura é considerada pelos entrevistados como um fator 
comprometedor do Reuni e também um dos principais responsáveis pela precarização 
e intensificação do trabalho docente. (COSTA; BRAGA; FERREIRA, 2014, p. 113) 

  
A precarização advinda do Reuni em várias instituições é temática recorrente na agenda 

do Andes-SN, que historicamente desenvolveu o papel de sujeito político mediador entre 

Estado e universidades nas negociações por melhores condições de trabalho. Entretanto, nos 

últimos anos, o Andes-SN tem sido considerado um sindicato radical, em termos de 

posicionamentos nas negociações com o governo federal84, e disputa com outras instituições a 

representação dos docentes da educação superior, como o Proifes-Federação. 

Tendo em vista esse contexto, as produções do Andes-SN, assim como as do Proifes-

Federação, carregam as marcas das disputas políticas. Mas, mesmo assim, nesta tese recorre-se 

aos documentos do Andes-SN como importantes fontes de consulta, em especial os dossiês 

Precarização e Condições de Trabalho I e II, ambos de 2013, pela atualidade dos relatos sobre 

o enfrentamento das condições precarizadas da infraestrutura das universidades públicas 

federais, tais como a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e a Universidade Federal de Alagoas (UFal), dentre outras, especialmente após 

a implementação do programa Reuni.   

Com base em análises realizadas nas universidades supracitadas,  o Andes-SN considera 

que  o Reuni é um programa que vem potencializando a precarização das condições de trabalho 

nas universidades federais nos últimos anos, pelos seguintes motivos: aumento expressivo de 

matrículas em um curto espaço de tempo, sem necessariamente garantir a contratação de 

professores e a construção efetiva de infraestrutura física, o que ocasionou salas superlotadas85, 

e o aumento do tempo de dedicação dos professores ao ensino, em detrimento das reais 

condições de trabalho. No caso da expansão na UFal, as matrículas aumentaram 129% em cinco 

anos, índice desproporcional aos 33% de crescimento do quadro docente. Na UFPel, a 

proporção de até 20 alunos por professor transformou-se em realidade, ultrapassando a 

estimativa do próprio Reuni, que é de 18 alunos por professor (PINHO, 2013).  

                                                             
84 A disputa pela representação sindical dos professores da educação superior no Brasil tem sido protagonizada 
pelo Andes-SN e pelo Proifes-Federação, e este último vem ganhando espaço, sobretudo, a partir dos anos 2004, 
com um posicionamento de negociações com o governo federal. Já o Andes-SN congrega demandas dos 
professores de instituições públicas e privadas, sendo considerada por alguns sindicatos de docentes do ensino 
superior como um entrave, que pulveriza as ações do sindicato.   
85 A superlotação das salas e a ausência de estrutura física da UFPel foram a motivação da greve de 2011 na 
instituição, levantada pelos estudantes. Ver mais em: Dossiê Precarização das Condições de Trabalho I (2013). 
Disponível em: <http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc-1904651914.pdf>. Acesso em: 22 ago. 
2015. 
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Os investimentos do Reuni na construção de novas estruturas físicas para abrigar o 

aumento de estudantes na graduação são considerados insuficientes pelo Andes-SN, tendo em 

vista os limites estruturais das universidades observadas e também porque deixam em segundo 

plano as políticas de valorização docente, assim como a extensão e a pesquisa. Esta última está 

condicionada a editais, financiados em larga medida por agências de fomento (MARTINÉZ, 

2013).  

Deve-se ponderar que o Reuni demonstrou limitações de ordem prática, por exemplo, 

a ausência de recursos para o término de obras iniciadas em algumas universidades, mas, 

mesmo assim, não se pode desconsiderar que trouxe à tona o desafio da universidade pública 

federal de ampliar o acesso e garantir a permanência do aluno na educação superior. Considera-

se, ainda, que o Reuni agregou tendências internacionais de limitados investimentos na 

educação superior, com recursos vinculados a um programa, e não a uma política pública de 

caráter mais permanente. 

Considerando as questões levantadas, pode-se inferir que a materialização desse 

programa contribuiu para uma expansão baseada na massificação e precarização das condições 

do trabalho docente no magistério superior. Além disso, não promoveu necessariamente uma 

efetiva democratização do acesso com qualidade social, uma vez que os professores, ao 

trabalharem com salas de aula superlotadas e com maior intensificação, não têm muitas vezes 

condições efetivas de desenvolver um trabalho intelectual e socialmente referenciado. 

Assim, o Reuni tornou-se realidade na educação superior brasileira, e embora sua 

implementação tenha feições variadas, tendo em vista as condições materiais e pedagógicas de 

cada instituição, pode-se apontar os pontos em que esse programa atinge diretamente o trabalho 

docente no magistério superior, sendo este o foco a seguir. 

 
2.1.3 Impactos do Reuni no trabalho docente no magistério superior  

Ao analisar o Decreto nº 6.096/2007 e as diretrizes gerais do Reuni, é possível assinalar 

que, globalmente, o programa impacta o trabalho docente do magistério superior, uma vez que 

a proposição de ampliação de acesso e permanência do aluno na educação superior repercute 

no cotidiano das salas de aula, envolvendo diretamente os professores. 

Outro aspecto da expansão que repercute no trabalho docente é a mudança substancial 

do perfil socioeconômico dos estudantes que ingressam nas universidades federais, já que o 

Reuni preconiza a ampliação de políticas de inclusão. Para refletir sobre esse assunto, recorre-

se a Ristoff (2014), que afirma que nas duas últimas décadas a educação superior teve forte 

expansão, e que a partir dos governos Lula-Dilma a expansão está ligada a políticas de inclusão 
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social, o que tem mudado a representação social nas universidades. Partindo da análise do 

questionário socioeconômico do Enade, o autor ressalta, entre outros, que 

 

 

 

 

 

os dados do Questionário Socioeconômico dos dois primeiros ciclos completos do 
Enade revelam que houve, de 2004 a 2012, em todos os 
cursos, uma diminuição percentual de estudantes oriundos de famílias 
de alta renda (mais de 10 salários mínimos). Mesmo assim, é possível 
inferir que persiste uma expressiva distorção de natureza sócio-econô- 
mica no campus brasileiro. (RISTOFF, 2014, p. 742) 

 

Essa realidade representa um avanço no acesso de classes menos favorecidas à 

educação superior pública, todavia, o autor aponta o grande desafio para as políticas de inclusão 

representado pela presença de “expressiva distorção de natureza sócio-econômica”. Enfatiza-

se, aqui, também a ausência de paridade representativa de negros e pardos nas universidades, 

pois o campus brasileiro é ainda 20% mais branco do que a representação na sociedade. Pode-

se dizer que a expansão vai garantindo aos poucos um maior acesso das classes sociais menos 

favorecidas à educação superior, e que os professores universitários precisam considerar o novo 

perfil de estudante ingressante nas instituições de ensino superior.  

Outro ponto do Reuni que impacta diretamente o trabalho docente é a meta de 

aumentar a relação de 18 alunos por professor, considerando-se que ministrar aulas para uma 

turma mais numerosa requer estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Para Costa, Braga 

e Ferreira (2014), o aumento da relação numérica professor-aluno é precarizador do trabalho 

docente, por exigir maior dedicação do professor universitário ao ensino, restando-lhe pouco 

tempo para dedicar-se à pesquisa e à extensão. Para os autores, é possível inferir que há certo 

alinhamento com a lógica da educação superior minimalista, terciária, defendida pelo Processo 

de Bolonha, que prioriza o ensino em detrimento da pesquisa e da extensão. Outra consequência 

é a intensificação do trabalho docente, tendo em vista a necessidade de o docente atender a uma 

maior demanda de trabalho.  As diretrizes do Reuni preveem também a reorganização curricular 

e a atualização de metodologias. Ou seja, as bases do trabalho docente no magistério superior 

são diretamente tratadas nesse programa, nas dimensões da reestruturação acadêmica curricular 

e da renovação pedagógica.  

Como dito anteriormente, o aumento de alunos nas turmas, a mudança no perfil dos 

estudantes e uma maior relação numérica professor-aluno desencadeiam transformações no 

trabalho docente. É importante ressaltar que a própria natureza desse trabalho requer constantes 

reconfigurações de sua organização didático-pedagógica, mas questiona-se se essas 

reconfigurações devem ser determinadas de forma exógena ao campo universitário, como é o 

caso do Reuni, que preconiza “a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 
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possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior” 

(BRASIL, 2007).  

A flexibilidade curricular recomendada pelo programa é questionável, uma vez que 

pode levar a uma fragmentação curricular e ao aligeiramento da formação; por isso, é necessário 

parcimônia na proposição de novas arquiteturas curriculares para os cursos de graduação. Em 

se tratando de reorganização curricular, das 54 universidades que aderiram ao Reuni, apenas 12 

apresentaram propostas (ANDIFES, 2009). Ou seja, apenas 22,22% das universidades que 

aderiram ao programa realizaram inovações pedagógicas, o que demonstra clara resistências a 

essa diretriz.   

O debate sobre o arcabouço político do Reuni realizado até o momento possibilita 

compreender as suas bases e projeções, e elenca críticas em relação às suas diretrizes e metas, 

em que pese a expansão pública. No entanto, para aprofundar o debate e esclarecer com mais 

propriedade os direcionamentos desse programa no trabalho docente, faz-se necessário 

visualizar seu desdobramento no lócus de sua implementação, ou seja, nas universidades 

federais. Por isso, recorre-se às dissertações de mestrado e teses de doutorado que versam sobre 

sua efetivação. Por meio da análise de resumos e introduções dessas produções acadêmicas, foi 

realizada a seleção inicial de trabalhos que versam sobre o Reuni localizados no Banco de 

Dissertações e Teses da Capes. Ao todo foram encontradas sete dissertações e teses que 

problematizam os desdobramentos do Reuni nas universidades federais. Todavia, após a leitura 

integral desses trabalhos, constatou-se que apenas quatro delas trazem discussões sobre os 

impactos do programa na atividade docente: as teses de Coelho, M. L. (2012) e Medeiros 

(2012), e as dissertações de Araújo (2011) e Lugão (2011).  

Os trabalhos de Araújo (2011) e Medeiros (2012) têm como universo de pesquisa a 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e ambos apontam o acirramento da precarização do 

trabalho docente como um desdobramento do Reuni. Araújo (2011) investiga os impactos do 

Reuni na gestão do campus de Altamira da UFPA, e ao descrever a implantação do programa, 

relata as dificuldades dos professores recém-contratados em atuar sem condições mínimas de 

trabalho, pois existe carência de salas de aulas, laboratórios e materiais de expediente. Esclarece 

o autor que, no caso específico do curso de Engenharia Florestal, criado por meio do Reuni, a 

captação de recursos externos mostrou-se como uma saída para a compra de materiais básicos, 

como uma trena para medições de terreno para as aulas práticas, conforme se lê no relato do 

professor: 
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Quando eu cheguei aqui [em 2009], nós não tínhamos um trena; imagina um 
Engenheiro Florestal sem ter uma trena para fazer uma simples medição? Graças ao 
contato que a gente tem em instituições, eu consegui até um aporte financeiro de quase 
200 mil reais, e já tem alguns equipamentos que são diretamente da minha área de 
pesquisa, que é o manejo florestal, e que eu também posso trazer pras outras áreas. 
(SG C apud ARAÚJO, 2011, p. 189)  

 

Ao relatar a necessidade de buscar financiamento externo, esse professor considera 

essa prática benéfica para a universidade e para a inserção futura dos formandos do curso no 

mercado de trabalho. Trata-se de um posicionamento diferente do que é encontrado na maioria 

dos relatos que constam da dissertação analisada, mas que deve ser considerado como indicativo 

de uma contradição própria da relação público-privada nas universidades federais. Essa 

iniciativa do professor universitário de captar recursos é criticada por Mancebo e Silva Júnior 

(2012), que consideram que, ao fazê-lo, o professor torna-se empreendedor de si mesmo, em 

busca de recursos para subsidiar as condições para realizar seu trabalho. Ou seja, há a 

transferência da responsabilidade de prover condições de trabalho do Estado para os 

professores, em um claro desinvestimento público (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

Outro impacto sobre o trabalho docente relatado por Araújo (2011) refere-se ao 

número insuficiente de servidores técnico-administrativos. Pondera-se que a sobrecarrega de 

trabalho em atividades administrativas na universidade é anterior ao Reuni, mas tornou-se uma 

realidade ainda mais complexa com a implantação do programa. Para agudizar ainda mais a 

situação de carência de técnico-administrativos no campus de Altamira da UFPA, foi priorizada 

a realização de concurso para técnicos em laboratórios,                                                                                                                           

mas apenas dois foram contratados.  Esse quadro de condições precárias de trabalho e de 

ausência de funcionários, associado à expansão das vagas na graduação, tornou o campus de 

Altamira um espaço de trabalho desafiador, tendo em vista os problemas estruturais já 

existentes.  

 Outra produção que analisa a UFPA é o trabalho de Medeiros (2012), que discutiu o 

trabalho docente, a arquitetura da graduação e a cultura acadêmica institucional a partir da 

problematização da expansão realizada pelo Reuni. A autora analisa, por meio de entrevistas 

com professores de quatro campi da UFPA, a expansão do Reuni e sua relação com a 

intensificação do trabalho docente, e constata que o programa favoreceu a ampliação da 

infraestrutura física da universidade, com uma ressalva às obras inacabadas, e também 

possibilitou o aumento do quadro docente. No entanto, pontua que a condições de trabalho 

foram precarizadas, com salas superlotadas, conforme o relato de um professor a seguir. 
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Nós estamos tendo que duplicar, triplicar nossa carga horária, para atender demandas 
e estou falando do Reuni. Então, como me vejo como professor e vejo muitos dos 
meus colegas reclamando? É sobre o que nós tínhamos antes: tempo para preparação 
de aula que nós não temos mais porque nossas turmas estão muito cheias com 50, 57 
alunos na graduação. Vi situações concretas de você ter três turmas de Licenciatura; 
uma de Letras, uma de Geografia, Física, às vezes, Psicologia da Educação, que é uma 
disciplina para Licenciaturas. Então, tem 20 aqui, mais 25 ali, mas só tem um 
professor. Aí, junta, dá 77 numa sala. Aí, você dá uma disciplina para três cursos 
diferentes, então, isso é uma loucura e você não consegue. (DE-13 apud MEDEIROS, 
2012, p. 273) 

 

O ritmo de trabalho nos campi aumentou, fazendo surgir a intensificação do trabalho 

docente com aulas e pesquisas, acrescida de atribuições administrativas, mediante a elaboração 

de pareceres ou de projetos em busca de financiamento, participação em comissões de trabalho 

e outras atividades. Embora conclua que o Reuni colabora para a perda real e simbólica de 

espaços de reconhecimento entre os professores universitários, Medeiros (2012) pondera que o 

programa trouxe consequências positivas, tal como o nível formativo dos professores, em sua 

maioria doutores, o que favoreceu a expansão da pós-graduação, além dos ganhos com a 

ampliação da infraestrutura. 

O terceiro trabalho é de Coelho, M. L. (2012), que investiga a renovação pedagógica 

preconizada pelo Reuni e assumida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A 

Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino Superior (GIZ), vinculada à Diretoria de 

Inovação e Metodologia do Ensino Superior da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), é a 

materialização da inovação pedagógica na UFMG, e apesar de ter sido criada inicialmente para 

acompanhar cursos vinculados ao Reuni e algumas disciplinas com maior índice de reprovação 

na UFMG, tornou-se, segundo a autora, uma ação de formação e assessoria docente importante 

na instituição.  Composto por professores, técnicos administrativos e cerca de 30 pós-

graduandos bolsistas, as ações do GIZ foram oficialmente apresentadas em 2009 e se 

direcionavam originalmente aos 27 cursos criados pelo Reuni, mas foi gradativamente 

estendido para os cursos antigos. Entre as ações realizadas, foram relatadas oficinas de docência 

universitária, acompanhamento individual de professores com vistas à inovação pedagógica e 

ainda produção de objetos de aprendizagem86 para auxiliar os professores em suas aulas.  

Ao relatar as ações do GIZ, Coelho, M. L. (2012) explicita sua crítica ao currículo da 

graduação disciplinar e aponta a necessidade de mudanças na arquitetura curricular dos cursos 

de graduação. Trata-se de uma crítica levantada pelos próprios professores sobre os limites da 

                                                             
86  Objeto de aprendizagem é “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino” (WILEY, 
2000), tendo outros termos técnicos como objetos de conhecimento, componentes instrutivos, documentos 
pedagógicos ou recursos.    
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organização curricular nas graduações e que, segundo eles, conduzia a “um ensino bastante 

descontextualizado, hierárquico, que valoriza o acúmulo de informações ao invés das 

capacidades de lidar com elas, a divisão entre teoria e prática”, conforme depoimento de um 

participante do Curso Formação em Docência do Ensino Superior (apud COELHO, M. L., 

2012, p. 196).   

É importante pontuar que críticas ao modelo disciplinar são tecidas também pela 

proposta da Universidade Nova, que é considerada uma inspiração do Reuni. De certa forma, o 

GIZ é uma ação da UFMG alinhada ao discurso de inovação pedagógica constante na legislação 

nacional. Compreende-se que suas ações impactam diretamente o trabalho docente, uma vez 

que altera a dinâmica das disciplinas, portanto, atende à perspectiva do Reuni, que no artigo 2, 

inciso III do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que o instituiu, prevê “revisão da estrutura 

acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de 

ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade” (BRASIL, 2007, grifos 

nossos).  

O quarto trabalho analisado é o de Lugão (2011), que pesquisou quatro universidades 

públicas federais: a de Ouro Preto (UFOP), a de São João Del Rei (UFSJ), a de Viçosa (UFV) 

e a de Lavras (UFLA), todas no estado de Minas Gerais. Ao avaliar os limites, potencialidades 

e consequências do Reuni nas universidades pesquisadas, o autor debate o processo de expansão 

e suas implicações para a qualidade do ensino e acaba desvelando impactos do Reuni no 

trabalho docente. Ao entrevistar os docentes, Lugão (2011) constata que a construção de 

laboratórios e a aquisição de materiais de consumo impactaram o trabalho docente de forma 

positiva, melhorando as condições de trabalho, conforme fica explícito no seguinte relato: 
 

Os laboratórios estão mais bem equipados, material de consumo que era uma coisa 
difícil anteriormente, a gente estabeleceu uma matriz de distribuição de recurso dentro 
da universidade... então, hoje, não há uma carência de material de consumo e 
equipamentos. (E5 apud LUGÃO, 2011, p. 44-45)  

 

Ressalte-se que a ausência de um quadro docente em número suficiente, bem como de 

técnico-administrativos, é apontada pelo autor como problemática. No que concerne ao quadro 

docente, as dificuldades de repasse de vagas pelo governo federal e a falta de candidatos aos 

concursos desdobram-se no aumento da contratação de professores temporários, sobretudo, 

após a Portaria MEC nº 196/2011, que autoriza essa contratação para suprir as vagas do Reuni87.  

                                                             
87  Ao contrário do que ocorre com o professor substituto, o professor temporário pode ser contratado 
independentemente de vacância, afastamento ou licença de professores efetivos. Trata-se de uma nova figura 
jurídica, instituída pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.  
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Diante dessa questão, pondera-se que, apesar de os professores temporários passarem 

por uma seleção, sua dedicação é circunscrita na maioria das vezes às atividades de ensino, em 

detrimento das atividades de pesquisa e extensão, o que fragiliza a universidade, que 

historicamente assenta-se nesse tripé. Observa-se ainda que, tal como Medeiros (2012), Lugão 

(2011) encontra um contexto de expansão da pós-graduação stricto sensu, alavancada pela 

contratação de professores doutores via Reuni.  
 
Cursos de pós-graduação estão explodindo, todos os departamentos estão criando... 
nós temos cursos de pós-graduação sendo criados sem estrutura de secretaria, os 
professores estão se organizando e fazendo as coisas porque como não estava previsto 
no Reuni, a gente não tem técnico para fazer isso...  (E1 apud LUGÃO, 2011, p. 55) 
 
  

Trata-se de uma ampliação que tem sido facilitada pela entrada de professores 

qualificados nas universidades federais, o que torna possível a criação de programas. Em se 

tratando da expansão da pós-graduação, observa-se que em 2007 existiam 2.410 cursos de pós-

graduação, número que subiu para 4.602 em 2015, entre mestrados e doutorados acadêmicos e 

profissionalizantes. 

Retomando as teses e dissertações analisadas, observa-se nas pesquisas de Araújo 

(2011), Medeiros, (2012) Coelho, M. L. (2012) e Lugão (2011) que o Reuni promoveu nas 

universidades públicas federais grandes alterações, associadas à ampliação do número de 

alunos. Com o programa houve melhorias de infraestrutura e transformações na organização 

didático-pedagógica e no quadro docente, ainda que não se possa dizer se tais mudanças são 

apenas negativas ou positivas. Todavia, pode-se afirmar que a qualificação do quadro docente 

que adentrou as universidades federais é um aspecto de melhoria que impactou a expansão da 

pós-graduação (LUGÃO, 2011). Já o aumento numérico da relação professor-aluno resultou 

em salas superlotadas e na intensificação do trabalho docente (ARAÚJO, 2011). Ou seja, o 

Reuni vai ganhando feições contraditórias a partir da estrutura e da cultura institucional de cada 

universidade. 

Diante do exposto, pode-se dizer que o Reuni é um programa com forte impacto na 

ambiência acadêmica das universidades federais, com uma diversidade de ações que alteram a 

dinâmica do trabalho docente no magistério superior. Contudo, é necessário ponderar que outras 

ações interferem no trabalho docente do magistério superior, sendo enfatizado nesta tese o 

modelo Capes de avaliação. Considera-se que a Capes, junto com o Reuni, realiza ações nas 

universidades federais intervenções que repercutem no cotidiano do campo universitário 

(MANCEBO; LIMA, K., 2011). Nesse sentido, a discussão que se segue problematiza a 

regulação promovida pela Capes e sua repercussão no trabalho docente do magistério superior. 
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2.2 Mediação da Capes para a regulação do magistério superior  

Nesta tese discute-se a regulação da Capes por conta das intervenções expressivas que 

incidem na produção acadêmico-científica e repercutem no trabalho e na profissão do docente 

do magistério superior, especialmente na pós-graduação. Ou seja, a Capes exerce um papel 

regulador do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) por meio do seu modelo de 

avaliação, o que significa que também regula o trabalho docente de professores da educação 

superior.  

Entende-se o conceito de regulação para além da perspectiva de alteração e controle, 

o que evidencia sua dimensão dialética em meio a forças e disputas sociais. Trata-se de uma 

abordagem conceitual, que contextualiza e problematiza o papel da Capes como agente 

acadêmico político que regula os processos que envolvem a produção acadêmico-científica, por 

meio de avaliação e fomento.  

Também os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs) são analisados, para pontuar 

como a avaliação proposta nos projetos analisados vai colaborando para a consolidação do 

modelo avaliativo vigente.  Problematiza-se que a atual avaliação da Capes, associada a ações 

de outras agências de fomentos, tais como o CNPq e a Finep, estimula o produtivismo 

acadêmico, trazendo consequências para os professores universitários, mediante a 

intensificação de seu trabalho.  

 

2.2.1 Concepção de regulação e sistema de educação superior  

Inicialmente é importante esclarecer que as regulações cumprem um papel central na 

planificação do modelo de cidadão que se quer formar, por meio de regras e constrangimentos 

para a condução das ações e interações entre os atores sociais, colaborando para a construção 

de um modelo de sociabilidade (BARROSO, 2005; HELOANI, 2011). De forma genérica, 

regulação “significa o modo como se ajusta a acção (mecânica, biológica ou social) a 

determinadas finalidades, traduzidas sob a forma de regras e normas previamente definidas” 

(BARROSO, 2005, p. 727). No entanto, quando se trata de sistemas sociais, ou seja, 
 
nos sistemas humanos que chamamos de sistemas concretos de acção, a regulação não 
se opera, de facto, nem por sujeição a um órgão regulador, nem pelo exercício dum 
constrangimento mesmo que inconsciente, e muito menos por mecanismos 
automáticos de ajustamento mútuo; ela opera por mecanismo de jogos através dos 
quais os cálculos racionais estratégicos dos actores se encontram integrados em 
função de um modelo estruturado. Não são os homens que são regulados e 
estruturados, mas os jogos que lhes são oferecidos. (CROZIER; FRIEDBERG, 1977, 
grifos nossos apud BARROSO, 2006, p. 729-730)  
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Como se pode observar, um conjunto de regras do jogo é disponibilizado para os atores 

sociais e interpretado e ressignificado em sistemas sociais. Por isso, as regulações em sistemas 

como o da educação superior são imprevisíveis, uma vez que elas ganham materialidade em 

meio às relações sociais.  

Para compreender as interações regulatórias, parte-se do modelo analítico de Barroso 

(2006), pois, assim como ocorreu em Portugal, país objeto da análise do autor, o Brasil também 

passou e vem passando por uma ampla reforma da educação. Essa similaridade entre a 

reestruturação da educação em ambos os países, a partir da planificação de políticas públicas 

educacionais, tem forte relação com a reforma do Estado, que pode ser mais bem compreendida 

a partir da abordagem de Dale (2004) sobre uma AGEE, já mencionada anteriormente. 

 A discussão sobre a regulação nacional, tal como a exercida pela Capes, requer 

ponderar sobre as intenções supranacionais que se incorporam nesse processo multifacetado, 

situado na inter-relação das relações sociais em dimensões transnacional, nacional e local. 

Trata-se de considerar que as regulações impregnadas nas políticas públicas de educação 

superior são compreendidas em meio a relações contraditórias, conflituosas e tensas entre 

global e local.  

Nesse sentido, esclarece-se o conceito e a inter-relação entre a regulação transnacional 

e nacional e a microrregulação. A regulação transnacional corresponde a “um conjunto de 

normas, discursos e instrumentos que circulam nos fóruns de decisão e consulta internacionais” 

(BARROSO, 2006, p. 44), baseia-se em acordos políticos e normalmente parte de economias 

centrais, como forma de alinhamento dos países periféricos e semiperiféricos a padrões 

geoestratégicos de interdependência econômica e política. É nessa dimensão que se estabelece 

uma AGEE para a educação mundial. A regulação transnacional ocorre, ainda, por meio de 

diferentes instâncias, tais como os fóruns internacionais, e de organismos supranacionais, por 

exemplo, a União Europeia e o Banco Mundial, e tem a expressão “empréstimos de políticas” 

como tônica de importação de modelos considerados bem-sucedidos para suprir dificuldades 

nacionais. A importância desse tipo de política algumas vezes é apenas retórica, e outras vezes 

converge com políticas mais vastas, como é o caso das medidas administrativas de 

modernização do Estado observadas em vários países, inclusive no Brasil em 1990.  

Já a regulação nacional ou institucional tem no aparato da administração pública, como 

o Estado, a legitimidade para o exercício de coordenação, controle e influência sobre o sistema 

educacional. Barroso (2006) esclarece que essa regulação da educação se constitui entre tensões 

da racionalidade administrativa do Estado e da racionalidade pedagógica dos professores, que 
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são materializadas em discursos normativos pelas políticas públicas educacionais, muitas vezes 

distintos da realidade escolar.  

Destaca-se, todavia, a presença marcante da regulação transnacional que permeia as 

definições nacionais, e nessa direção Barroso (2006) pondera que boa parte delas subsiste sem 

alterar a realidade das instituições educacionais, no que chama de hibridismo de regulações ou 

sobreposição de diferentes lógicas, que ajudam a compreensão da inter-relação de regulações 

transnacionais com as nacionais. Nesse tipo de relação, o consentimento ocorrido pelas 

mediações políticas de ajustamento da educação nacional à lógica externa é uma nuance que 

deve ser considerada na análise. Outra forma desse hibridismo seriam as polarizações de 

modelos, tais como “regulação pelo Estado” e “regulação pelo mercado” (BARROSO, 2006, 

p. 54).  

Por último, aborda-se a microrregulação, que envolve atores sociais nos jogos de 

ressignificações, estratégias e negociações em relação à regulação nacional. Nesse nível, a 

interação entre sujeitos, em suas funções hierárquicas, resulta de regulações que carregam as 

marcas específicas da realidade da instituição educacional, sem perder de vista a influência e a 

interdependência com os outros dois níveis abordados. A variedade de microrregulações é 

marcada pela sua interação e construção de pontos de encontros e dissensos, sendo regras 

interpretadas por seres humanos e ressignificadas a partir de interesses e estratégias de interação 

social (BARROSO, 2005). 

Nos termos do debate proposto, a Capes, como agência reguladora de âmbito nacional, 

é abordada na intersecção das regulações transnacionais com as microrregulações. Trata-se de 

uma abordagem que contextualiza essa agência de fomento e discute o modo como exerce a 

regulação em um sistema social como o da educação superior. Pode-se dizer, ainda, que a Capes 

exerce uma regulação social, dado o lócus no qual suas ações são direcionadas.  

Para melhor compreender as regulações sociais, recorre-se a Reynaud (1997 apud 

BARROSO, 2005, p. 730), que aponta três dimensões complementares da regulação social, 

quais sejam: a) regulação institucional  normativa e de controle; b) regulação situacional  

produção de regras pelos atores sociais; c) regulação conjunta  encontro das outras duas para 

a construção de regras comuns. A regulação institucional refere-se a instâncias como o governo, 

ou à hierarquia de uma organização, que evidenciam a regulação como coordenação, orientando 

ações e interações dos sujeitos. É exercida por uma instância legítima, como o Estado, sendo a 

Capes sua representante na educação superior (nível de regulação nacional). Na segunda 

dimensão, a regulação é abordada como regras do jogo, e seu reajustamento é feito pelos atores 
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envolvidos. A terceira dimensão consiste na interação dessas outras duas, constituindo 

regulações comuns.  

Essas dimensões elucidam como sistemas, por exemplo, o da educação superior, 

mobilizam regulações e extrapolam o âmbito do institucional, por envolver seres humanos que 

reajustam as regras do jogo criando uma cultura própria (MAROY; DUPRIEZ apud 

BARROSO, 2005). Por isso, o sentido atribuído ao debate proposto é o de buscar compreender 

como a regulação institucional da Capes ganha contornos singulares no meio acadêmico, tendo 

em vista contradições, interesses, consensos e interações dos professores universitários. 

Parte-se do entendimento de que a regulação realizada pela Capes se pauta em um 

modelo de avaliação da produção acadêmico-científica que cria, junto com outras agências de 

fomento, o fenômeno do produtivismo acadêmico, que é a excessiva produção acadêmica em 

estreita relação com as demandas do campo universitário e do capitalismo, em geral.   

Compreende-se, ainda, que o atual modelo de avaliação da Capes foi construído ao 

longo da história, em especial por meio dos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs), que 

norteiam as ações da agência. Partindo dessas considerações, busca-se, portanto, pontuar as 

principais diretrizes dos PNPGs e a perspectiva avaliativa subjacente a cada plano, para refletir 

sobre os desdobramentos de suas ações regulatórias no trabalho, profissão e profissionalização 

docente do magistério superior.  

 

2.2.2 Planos Nacionais de Pós-Graduação e o modelo Capes de avaliação 

Antes de abordar os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs), é importante 

esclarecer como a Capes surgiu e suas principais diretrizes, para compreender com acuidade 

suas ações na atualidade. Do ponto de vista histórico, a Capes88 foi criada pelo Decreto nº 

29.741, de 11 de julho de 1951, com dois objetivos:  

 
a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 
suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados 
que visam o desenvolvimento econômico e social do país; 
b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a tôdas as 
oportunidades de aperfeiçoamentos.  (BRASIL, 1951) 

 
Com o objetivo de formar especialistas para atender “o desenvolvimento econômico e 

social do país”, a criação da Capes relaciona-se com o contexto político do segundo mandato 

do governo Vargas, em que o apelo ao desenvolvimento nacional foi decisivo. Nesse contexto, 

                                                             
88 No Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951, a Capes era denominada Campanha Nacional de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior.  
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a formação de profissionais de alto nível intelectual foi considerada necessária para fortalecer 

a produção científica e tecnológica do Brasil, e a pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) constitui o espaço institucional adequado para essa formação. Assim, em um 

contexto de modernização do país, a pós-graduação 89  expande-se e segue essa linha de 

desenvolvimento mesmo durante o regime militar 90 , assumindo o lugar de formadora de 

intelectuais. 

O Decreto nº 29.741/1951, de 11 de julho de 1951 também atribui algumas tarefas à 

Capes, entre as quais destacam-se as direcionadas à pós-graduação: a) promover, direta ou 

indiretamente, a realização dos programas de treinamento; b) coordenar e auxiliar os programas 

correlatos; c) promover a instalação e expansão dos centros de aperfeiçoamento e estudos pós-

graduados. Observa-se que o foco da Capes, instituição importante na consolidação do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação, recai sobre a regulação dos cursos de mestrado e doutorado, 

atividade que se mantém na atualidade.  

A definição da pós-graduação stricto sensu é outro ponto importante no processo de 

consolidação desse sistema e consta do Parecer nº 977, de 3 de dezembro de 1965. Também 

denominado Parecer Sucupira, o documento regulamenta a pós-graduação em cursos 

“equivalentes ao de master e doctor da sistemática norte-americana”, com vistas à formação de 

pesquisadores e docentes para a educação superior. Nos termos do parecer, “o exame dos 

estatutos e regimentos nos tem mostrado que, de modo geral, falta às escolas uma concepção 

exata da natureza e fins da pós-graduação, confundindo-se freqüentemente seus cursos com os 

de simples especialização” (BRASIL, 1965). Assim, esse parecer caracteriza a pós-graduação 

stricto sensu objetivando separá-la dos cursos de especialização lato sensu. Essa separação 

buscou delimitar o campo da pós-graduação e apontar suas potencialidades para o 

desenvolvimento cientifico do Brasil.   

Com 65 anos de existência, a Capes guarda em sua história o fato de ter sido extinta em 

1990 e recriada no mesmo ano, pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990. Exerce um papel de 

reguladora da pós-graduação, instituindo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, e adquiriu o 

status de fundação pela Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992, o que lhe possibilitou a captação 

de recursos para efetivação de suas atividades. 

É importante esclarecer que na atualidade as atividades da Capes não se circunscrevem 

à pós-graduação, pois referem-se também à divulgação da produção científica e ampliam-se, 

                                                             
89 Ao utilizar o termo pós-graduação, este trabalho refere-se à pós-graduação stricto sensu. 
90 Durante o regime militar, a pós-graduação teve expressivo desenvolvimento e expansão, juntamente com a 
educação superior. Esse governo compreendia que o desenvolvimento nacional passava pela ciência. 
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por meio Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, para a formação inicial e continuada de 

professores da educação básica com a institucionalização da chamada Nova Capes. Essa nova 

função da Capes refere-se a cursos de formação de professores da educação básica e representa, 

nas universidades federais, os cursos a distância oferecidos a professores da educação pública.   

Diante do exposto, observa-se que o arcabouço jurídico de criação da Capes está 

condicionado ao contexto histórico, que exige o desenvolvimento científico do Brasil. Nesse 

sentido, essa agência, a partir de 1975, inicia a elaboração de sucessivos Planos Nacionais de 

Pós-Graduação (PNPGs) que focam a regulação da pós-graduação ao longo das décadas, por 

meio do atributo avaliativo. Assim, para apontar um modelo Capes de avaliação, mostra-se 

pertinente analisar as diretrizes avaliativas subjacentes aos PNPGs, demarcando sua construção 

histórica.  

O I PNPG (1975-1980) faz uma análise dos problemas da expansão da pós-graduação e 

enfatiza que sua expansão atendeu a pressões locais, mas sem um planejamento efetivo desse 

processo. Sua ênfase é na formação de professores para a educação superior e na integração da 

pós-graduação à universidade. No segundo ano de vigência de plano, a Capes iniciou o 

acompanhamento dos programas de pós-graduação por meio da avaliação. Tratava-se de 

garantir a realização das metas expressas no I PNPG, enfatizando o papel regulador da Capes 

(SANTOS, C., 2002).   

O II PNPG (1982-1985) foi instituído pelo Decreto nº 87.814, de 16 de dezembro de 

1982, e mantém o objetivo de formação de recursos humanos para atividades docentes na 

educação superior. Todavia, amplia os objetivos para a formação de cientistas para o setor 

produtivo, tendo em vista a expansão da pós-graduação com qualidade. O foco na qualidade da 

pós-graduação leva a Capes a introduzir formulários avaliativos e a informatizar esse processo. 

 A institucionalização de comissões de especialistas para a realização de visitas 

avaliativas aos programas de pós-graduação, a cargo de pesquisadores das respectivas áreas 

avaliadas, é outra medida do II PNPG, com vistas à regulação do SNPG. Essas ações foram 

duramente criticadas à época pela Anped, que apontava a valorização dos indicadores 

quantitativos dos produtos das pesquisas, em detrimento dos processos, e a classificação 

hierárquica que levou as universidades e a pós-graduação a adotar um único modelo 

institucional (CUNHA, 2006). Observa-se que, já no começo das ações avaliativas, os dados 

quantitativos são protagonistas do processo da Capes.   

O III PNPG (1986-1989) tem como objetivo a melhoria do desempenho e a consolidação 

dos cursos de pós-graduação, com ênfase à integração da pós-graduação ao Sistema Nacional 

de Ciência e Tecnologia (SNCT). Nesse plano, vincula-se a pesquisa à pós-graduação, na 
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perspectiva de resolução de problemas sociais e também para atender o setor produtivo, 

enfatizando a universidade como local privilegiado para o seu desenvolvimento. A 

desigualdade no oferecimento da pós-graduação no país também é tratada nesse plano e nos 

subsequentes, problematizando a necessidade de investimentos na Amazônia, pelo embrionário 

desenvolvimento da região. Observa-se que, na atualidade, o desenvolvimento da pós-

graduação ainda se mostra desigual no país, conforme explicita a Figura 3.  
 

 
Figura 3 - Cursos de pós-graduação stricto sensu por estado da Federação  
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados de 2015 disponíveis na Plataforma Sucupira da Capes91.  

 

É possível visualizar, na distribuição da pós-graduação stricto sensu, a preponderância 

de cursos nas regiões Sul e Sudeste. Em dados absolutos, São Paulo é o estado com o maior 

número de cursos de mestrado e doutorado, somando 926, enquanto Amapá figura com apenas 

12. Esses dados explicitam a assimetria no Brasil em relação ao desenvolvimento da pós-

graduação e apontam a necessidade de políticas que equalizem a distribuição de recursos para 

seu oferecimento em todo o país. No que diz respeito à avaliação, o III PNPG prevê o 

aperfeiçoamento do acompanhamento dos instrumentos utilizados para tal, vinculando a 

liberação de recursos ao atendimento dos critérios avaliativos.   

Já o IV PNPG (1997-1998) não chegou a ser oficializado por restrições orçamentárias e 

limites de articulação das agências de fomento. Contudo, ele foi elaborado e suas diretrizes são 

oriundas do seminário Discussão da Pós-Graduação Brasileira, que teve a presença de 

“aproximadamente uma centena de pessoas, entre as quais destacavam-se pró-reitores, 

                                                             
91 Disponível em: < https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf.>. 
Acesso em: 12 abr. 2016   
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representantes da comunidade acadêmica, da Associação Nacional de Pós-Graduação – ANPG, 

representantes de órgãos públicos e agências de fomento” (MEC, 2004). 

Foram debatidos no seminário: a) a continuidade da expansão da pós-graduação, 

inclusive ações para superar desigualdades regionais históricas; b) a diversificação do modelo 

de pós-graduação; c) a integração da pós-graduação à graduação; d) o financiamento e custo da 

pós-graduação; e) a avaliação do processo avaliativo da Capes, entre outros assuntos pertinentes 

ao escopo de regulação da Capes (MEC, 2004).  

Apesar de o IV PNPG não ter sido oficializado, sua implementação ocorreu na medida 

em que a diretoria da Capes realizou mudanças no padrão avaliativo, criou um portal de 

periódicos e cuidou da inserção internacional da pós-graduação, dentre outras ações. No que se 

refere à avaliação, data do período de 1996/1997 a implementação de mudanças expressivas 

nos instrumentos avaliativos, que foram duramente criticados por Sguissardi e Silva Júnior 

(2009). Para os autores,  
 

o modelo de avaliação da Capes a partir de 1996/1997 [vem] modificando de forma 
estrutural o trabalho do professor-pesquisador e a identidade das Ifes e de forma sutil 
e persuasiva tornando o trabalho do professor intensificado e muitas vezes produtivo 
e avaliado pelo mercado, além do crivo marcante da Capes. (SGUISSARDI; SILVA 
JÚNIOR, 2009, p. 44) 

 

Tais ações avaliativas reforçam o lastro quantitativista da Capes e encaminham a 

produção acadêmico-científica para o enquadramento na produção de tecnologias e inovação. 

Assim, essa agência assevera seu papel regulatório e induz a criação de nichos de pesquisas, 

por meio de seus instrumentos avaliativos.    

O V PNPG (2005-2010) amplia o campo de atuação da pós-graduação para a formação 

de profissionais de todos os níveis educacionais e os mercados não acadêmicos, buscando 

fortalecer as bases científicas, tecnológicas e de inovação. Nesse plano estão previstas as 

seguintes ações: a) programas estratégicos para atender a necessidades regionais e do setor 

produtivo; b) parcerias com as fundações estaduais; c) maior integração das ações da Capes 

com CNPq e Finep; d) parcerias com o setor empresarial; e) articulação para a liberação dos 

recursos dos fundos setoriais; f) novos tipos de cursos de pós-graduação; g) financiamento da 

pós-graduação, a ser ampliado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciências e 

Tecnologia (FNDCT).  

Nesse plano, termos como flexibilização e diversificação da pós-graduação são 

recorrentes e demonstram o direcionamento da Capes para colaborar com a nova fase de 

acumulação capitalista, formando quadros diversificados de pesquisadores para serem 

absorvidos pelas demandas do mercado. Nessa perspectiva, os cursos de mestrado profissionais 
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são recomendados para a formação de quadros técnicos para os setores de serviços públicos e 

privados. 

 A manutenção da avaliação por pares; a ênfase à produtividade dos orientadores com 

seus orientandos; a liberação de fomentos vinculados à pesquisa, que se desdobra em tecnologia 

e inovação; a análise da relevância econômica, industrial e social das pesquisas realizadas; e a 

inserção dos programas no âmbito nacional e internacional são alguns aspectos que constituem 

o foco avaliativo do V PNPG. A diversificação dos instrumentos de avaliação é enfatizada nesse 

plano, que tem um cariz quantitativo, embora também seja apontada a necessidade de uma 

avaliação qualitativa dos produtos dos programas de pós-graduação, ou seja, das teses de 

doutorado e dissertações de mestrado.  

O VI PNPG (2011-2020) está em plena vigência e aponta novas diretrizes e estratégias 

para a pós-graduação e a pesquisa, visando articulá-las com maior ênfase ao setor empresarial 

e à sociedade. Nessa perspectiva, a pesquisa é materializada em tecnologias, para colaborar com 

o desenvolvimento econômico e social do país. Tendo em vista o potencial do SNPG para 

desenvolver pesquisas, esse plano prevê a criação de cursos de pós-graduação para atender a 

demandas de produção sustentável de alimentos e de saúde pública, dentre outras.  

 A avaliação segue os parâmetros dos planos anteriores, mantendo pareceres dos pares, 

pautando-se pela meritocracia e atribuindo reconhecimento à autoridade científica, por meio da 

liberação de fomentos. No entanto, o plano destaca o que chama de “correção de rota”, ao 

pontuar a necessidade de se criarem sistemas de avaliação adequados para a diversidade de 

cursos da pós-graduação, tais como os mestrados profissionalizantes. A respeito da avaliação, 

e seguindo a linha do V PNPG, que apontava os seus limites, nesse documento faz-se referência 

a novos parâmetros para lidar com a produtividade, por exemplo, o de como avaliar as melhores 

publicações, o que elevaria o nível das avaliações realizadas pela Capes. 

A dilatação dos prazos para a avaliação dos programas também é considerada 

necessária, em especial para os cursos com notas seis e sete, segundo a avaliação da Capes, 

podendo ser avaliados por consultores estrangeiros, atendendo assim ao princípio de 

flexibilização desse plano. Trata-se de um plano que almeja alavancar o SNPG para 

potencializar a capacidade intelectual do Brasil em prol do desenvolvimento nacional, buscando 

atingir o padrão de excelência científica, por meio da produção de tecnologias e inovação. 

Nota-se que a avaliação, ao longo da edição dos sucessivos PNPGs, vai agregando 

elementos e novos dispositivos que complexificam esse processo. Desde o I PNPG, a avaliação 

é enfatizada como eixo para a regulação da pós-graduação, mas observa-se que a partir do II 

PNPG associam-se outros instrumentos avaliativos, tais como a avaliação pelos pares e a 
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mensuração da quantidade de produção. Essas ações foram criticadas pela Anped, dada a 

excessiva valorização da quantidade em detrimento da qualidade das produções. A partir do V 

PNPG, faz-se referência à necessidade de analisar a qualidade das produções da pós-graduação, 

em um reconhecimento do viés quantitativo até então preponderante, mas mesmo assim são 

mantidos os altos escores de produtividade, e poucos avanços foram realizados nesse sentido, 

sendo o mais visível deles a quantificação das melhores publicações.  

Pondera-se aqui que o foco quantitativo da avaliação da Capes repercute na dinâmica 

do sistema de educação superior, uma vez que é direcionado para os professores desse nível 

educacional, desdobrando-se em larga medida em adaptações do trabalho docente às exigências 

dessa agência reguladora. Ressalta-se que, sobretudo a partir de 1990 – quando se exige o 

aumento do número de publicações, sendo estas vinculadas à produção de tecnologias e 

inovação –, a Capes, o CNPq e as Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs) consolidaram um 

fenômeno chamado produtivismo acadêmico, que é a associação da produção acadêmico-

científica aos interesses econômicos.  

Trata-se de uma flagrante intervenção no trabalho docente, impactando a organização e 

os processos do magistério superior, tendo em vista o atendimento dos índices predefinidos 

pelas agências de fomento. Ou seja, recai sob o professor-pesquisador uma regulação de cariz 

quantitativista, levando-o à intensificação de seu trabalho no que se refere à pesquisa. 

Desconsidera-se, portanto, que o magistério superior tem outras dimensões, que é o ensino e a 

extensão. Dada a complexidade e seu expressivo impacto no trabalho docente, esse fenômeno 

é problematizado nas páginas seguintes.   

 

2.2.3 Impactos do produtivismo acadêmico no trabalho e na profissão docente  

No Brasil, o produtivismo “dá-se de forma mais intensa a partir dos anos de 1996/1997, 

quando se implanta o atual modelo Capes de avaliação da pós-graduação stricto sensu” 

(SGUISSARDI, 2010, p. 1). Esse modelo nasce também associado às exigências de 

financiamento do CNPq e de suas congêneres estaduais.  

No âmbito nacional, observa-se o CNPq atuando como indutor de pesquisas acadêmico-

científicas aplicadas ao campo produtivo, enquanto a Capes, com o objetivo de regular a 

pesquisa e a pós-graduação, implementa ações que interferem diretamente no ritmo das 

pesquisas, dadas as exigências de produtividade. Nesse sentido, são o CNPq e a Capes que 

determinam, em sua maioria, a dinâmica e os processos de legitimação da pesquisa acadêmico-

científica na educação superior e acabam por fomentar, junto com as FAPs, o produtivismo 

acadêmico (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009).  
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Para Sguissardi e Silva Júnior (2009), esse fenômeno representa um modelo de produção 

acadêmico-científica que impõe pesquisas vinculadas aos interesses econômicos, introduzido e 

consolidado na pós-graduação sob orientação e controle da Capes e do CNPq. Assim, o 

produtivismo acadêmico se institui 

 
como política de Estado e de cultura institucional, [que] tem como sua mais completa 
tradução, no âmbito filosófico, o pragmatismo e, no âmbito econômico, a 
mercadorização da ciência e da inovação tecnológica, o que torna, com a pós-
graduação nos moldes atuais, o pólo gerador de uma reforma da instituição 
universitária que tende a colocá-la a reboque do mercado. (SGUISSARDI; SILVA 
JÚNIOR, 2009, p. 62)    

 

Trata-se, portanto, de uma intervenção externa que altera não só os parâmetros de 

produção da pesquisa científica, mas também os da graduação, que muitas vezes é 

negligenciada em face da ênfase à pós-graduação. Relegada como atividade de segundo plano 

em várias universidades, a graduação tornou-se “domínio dos professores substitutos”, 

conforme afirmam Sguissardi e Silva Júnior (2009, p. 215). Conforme os autores, na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a graduação não possui prestígio simbólico 

acadêmico, segundo relatos que colheram de professores da instituição. Outra ponderação sobre 

a graduação recai sobre a aula, que, segundo um professor, é desvalorizada até mesmo na pós-

graduação, porque não rende publicação, não pontua no Currículo Lattes.  
 
Agora tem uma coisa que eu lembrei que quando você me perguntou a respeito da 
desvalorização das aulas na graduação, e às vezes as pessoas falam isso, até alunos de 
graduação, e eu discordo disso, porque eu acho que a desvalorização que existe é da 
aula. Na graduação ou na pós... Na pós também. Aula é aula, virou aula, não é uma 
coisa que você publica. Aqui no nosso programa (...) a aula não rende avanços no 
Currículo Lattes... nem na pós-graduação. (ED4, 2007, p. 9-10 apud SGUISSARDI; 
SILVA JÚNIOR, 2009, p. 144) 

 

O fragmento do relato do professor explicita que a desvalorização da aula perpassa o 

produtivismo acadêmico, na medida em que ela não pode ser materializada em produto 

mensurável para atender aos escores de produtividade. É nesse sentido que Sguissardi e Silva 

Júnior (2009) consideram que o produtivismo acadêmico, além de induzir a novas práticas na 

pós-graduação, torna-se irradiador de uma reforma da educação superior, ao pressionar todos 

os professores desse nível educacional a atender a um modelo de produção acadêmico-científica 

com cariz pragmático. Tal reforma aponta o alinhamento da educação superior às novas 

demandas do capitalismo, dada a capacidade de transformação dos conhecimentos científicos 

em tecnologia e inovação (SILVA, M., 2012).   

 Há de se considerar, ainda, que o prestígio docente na universidade está fortemente 

relacionado com a atuação na pós-graduação, espaço de pesquisa acadêmico-científica em que 
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se institui o produtivismo acadêmico, que é baseado na cultura do desempenho, bem como em 

uma crescente perspectiva de empreendedorismo de significativa parcela dos professores 

universitários (BOSI, 2007). Sguissardi e Silva Júnior (2009, 191) observam que, no âmbito 

específico da pós-graduação, tem-se fomentado sua reestruturação “por meio de um modelo de 

regulação e controle, dito de avaliação, e de simultâneo e vinculado processo de 

financiamento”. Para os autores, os fomentos subsidiados pela Capes e CNPq demonstram um 

alinhamento da pesquisa acadêmico-científica ao projeto modernizante de país, em vigência 

desde a década de 1990. Em decorrência, as agências de fomento têm liberado recursos sob 

critérios que condicionam, em larga medida, a autonomia da produção científica nas 

universidades aos editais de fomento. 

Os editais predefinem temáticas e, sobretudo, tipos de pesquisa ao induzir, por meio de 

seus critérios, os assuntos a serem contemplados, além de exigirem vínculo explícito da 

pesquisa com a tecnologia e a inovação. Assim, acabam por formatar as pesquisas em um 

padrão mercantil, uma vez que o conhecimento científico necessariamente deve se desdobrar 

em produtos que possam ser comercializados.   

 Ao discutir as intervenções externas, Bosi (2007) assevera que o “perfil de pesquisa 

que escorre caudalosamente desses editais termina por ditar o padrão para a produção 

acadêmica em geral” (p. 1513), ressalta-se que há recompensas monetárias e simbólicas, 

criando identidades docentes diferenciadas pelo status e prestígio dos grupos que obtêm 

financiamentos. Segundo Sguissardi e Silva Júnior (2009), isso cria uma cultura acadêmica 

permeada por regulações e que se retroalimenta de um círculo vicioso, em que mais prestígio 

significa mais financiamento. Nesse contexto, os grupos emergentes são tangenciados pelos 

grupos consolidados e encontram dificuldades de acesso a fomentos que possibilitariam o 

desenvolvimento de suas pesquisas.   

Compreende-se, ainda, que o acesso aos fomentos externos à universidade pública, por 

meio de editais, supre muitas vezes o desinvestimento do Estado na manutenção das condições 

de trabalho. Para que o trabalho docente seja realizado, faz-se necessário material didático, 

móveis e materiais de expediente e de pesquisa (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

O relato de um professor é esclarecedor quanto à ausência de investimento na 

manutenção das universidades federais:  
 

Agora você tem que se virar pra conseguir dinheiro para tudo! A instituição não te dá 
nada. Recentemente, um ano e pouco, dois anos, se fez um convênio com a Petrobrás 
para que a Petrobrás traga algumas bolsas de mestrado e doutorado. Em termos de 
pós-graduação, foi o que a universidade fez (...). Não importa que seja com empresa, 
que seja com Finep, que seja com CNPq, que seja com Capes, com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado, com a própria prefeitura, que tem um Fundo de Apoio 



111 

 

a Ciência e Tecnologia, embora o resultado não seja grande. Deve ter uns 400, 500 
mil reais por ano em editais de pesquisa, ciência e tecnologia, mas já dá um projetinho 
aqui, um projetinho ali, então você tem que fazer esse tipo de coisa. Não tem jeito. 
(EA3 2007, p. 7 apud SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 158) 

 

Não se pode desconsiderar também a disputa que existe por financiamentos externos, o 

que enseja uma acirrada competição entres os pesquisadores. Tal conduta ganha acolhida em 

função da característica do campo universitário, qual seja a de se basear em relações de poder 

e prestígio simbólico como forma de legitimar o reconhecimento da autoridade científica 

(OLIVEIRA; CATANI, 2011). Trata-se de uma nuança do campo, que tem na competição entre 

os pares uma forma de socialização, coadunando com a perspectiva da meritocracia.  

De certo modo, pode-se dizer que a luta permanente pelo reconhecimento da 

competência e da autoridade científica leva esse campo a assimilar as vantagens materiais, no 

caso dos fomentos da Capes, do CNPq e da Faps, relativizando, inclusive, a intervenção direta 

desses editais nas pesquisas, quando determinam seus tempos e exigem a criação de tecnologia 

e inovação. Entende-se que essa perspectiva das pesquisas as condicionam à aplicabilidade do 

conhecimento científico em produtos com vistas à sua inserção no setor produtivo (OLIVEIRA; 

CATANI, 2011).  

Desse modo, os financiamentos que adentram a universidade direcionam a sociabilidade 

acadêmica para o sistema produtivo e são muitas vezes vistos por parcelas significativas de 

professores como um oxigênio que revitaliza a vida acadêmica (MANCEBO; MAUÉS; 

CHAVES, 2006). Para Sguissardi e Silva Júnior (2009), “a sociabilidade produtiva é a nova 

forma de ser 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” 

(p. 47), uma vez que busca atender às exigências externas como forma de comprovar sua 

competência.  
Partindo desse raciocínio, enfatiza-se que o professor universitário é 
duplamente atingido pelo novo padrão de sociabilidade, que o pressiona para 
ser empreendedor em seu trabalho e para formar sujeitos alinhados ao perfil 
de um profissional polivalente, voltado para a sua performance (MANCEBO; 
MAUÉS; CHAVES, 2006).  

Outros aspectos negativos inerentes à sociabilidade produtiva são: a) o movimento de 

privatização do conhecimento público com a pesquisa financiada, implicando a entrega de seus 

produtos às instituições parceiras e a venda de serviços acadêmicos, tal como a pós-graduação 

lato sensu; b) a alteração do ritmo de trabalho do professor, adequando-o à cadência das 

exigências das agências de fomento e do mercado. Ou seja, aumenta-se o ritmo de trabalho dos 
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professores universitários e regulam-se as atividades acadêmicas, enfatizando em especial a 

pesquisa.  

A ênfase à pesquisa possibilita problematizar que, embora no discurso oficial, a base da 

universidade brasileira ainda recaia sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

prevista e mantida sem alterações na Constituição Federal de 1988 (artigo 207), historicamente 

essa articulação tem sido débil em muitas instituições. Em decorrência, vem sendo constituída 

uma diversidade de universidades de pesquisa ou centros de excelência, universidades de 

ensino, universidades neoprofissionais e outras formas de organização institucional 

(OLIVEIRA; CATANI, 2011). No que diz respeito às universidades públicas federais, cabe 

acentuar que o tripé ensino, pesquisa e extensão pouco se materializa, sendo mais comum 

observar-se a histórica presença do binômio ensino-pesquisa, com a extensão desarticulada das 

outras dimensões do trabalho docente no magistério superior. 

Entre as consequências do produtivismo acadêmico para o trabalho docente é possível 

apontar sua intensificação e flexibilização nas universidades federais (SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2009). Esses fenômenos já foram abordados no capítulo anterior, mesmo assim, vale 

pontuar que a intensificação do trabalho docente no magistério superior tem forte relação com 

o produtivismo acadêmico. Com a intensificação, o ritmo de trabalho é acelerado para cumprir 

os prazos previstos nos editais. Esse fenômeno pode desdobrar-se também na 

autointensificação, que se constitui à medida que o trabalhador assume como obrigação pessoal 

atender às exigências e determinações externas, mesmo que comprometam sua vida pessoal 

(HARGREAVES, 1995) 

No campo universitário, a autointensificação tem se mostrado um fenômeno recorrente, 

sobretudo, quando se observam professores da pós-graduação que extrapolam o tempo e espaço 

do trabalho, buscando atender às exigências das agências de fomento, comprometendo, 

inclusive, sua saúde. O fragmento a seguir explicita essa situação. 
 

Sou DE, mas eu faço aqui, olha eu chego (...) Hoje eu cheguei às 9 hs, mas eu chego 
geralmente aqui às 10 h... Trabalhei em casa, mas chego geralmente aqui às 10 hs e 
saio daqui às 20h30 ou 21h. Então trabalho 12 a 13 horas por dia e cinco dias por 
semana. E domingo eu tenho às vezes para redigir alguma coisa. Não venho dia de 
sábado porque sábado tem gente aqui trabalhando. Mas dia de domingo é mais calmo. 
Então não tem ninguém pra te interromper, pra atrapalhar (...). Eu já tive por causa do 
trabalho, do estresse do trabalho, eu tive uma gastrite hemorrágica e uma pneumonia 
junto, e só fiquei afastada 20 dias (...). E foi por estresse e foi exatamente por essa 
loucura. (...).  – E: Isso é uma coisa recente ou sempre foi assim? – P: Olha, a partir 
do momento que eu comecei a orientar na pós-graduação, eu acho que a atividade se 
exacerbou. (EF3, 2007, p. 5-6 apud SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 171)  
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Constata-se que a intensificação da produtividade intelectual nas universidades públicas 

federais sugere um alinhamento do trabalho docente ao atual processo de compressão espaço-

tempo, que busca fragmentar e “acelerar o tempo de giro do capital produtivo” (HARVEY, 

2012, p. 242). Ou seja, a aceleração das pesquisas parece incorrer na disponibilização de 

produtos científicos em um determinado ritmo, que impulsiona o mercado do conhecimento 

científico. 

A intensificação do trabalho docente no magistério superior, em especial para os 

professores da pós-graduação, gera dois processos articulados: a) a aceleração das pesquisas, 

que têm prazos cada vez mais curtos; b) a fragmentação das pesquisas pela busca de enquadrar 

projetos em editais, o que acaba inviabilizando a sua organicidade, adequando-as ao tempo do 

campo produtivo. 

Sobre a intensificação do trabalho docente, é importante considerar ainda que a 

expansão realizada pelo Reuni praticamente dobrou o quantitativo de alunos nas universidades 

públicas federais no período de 2008 a 2012. Essa expansão contribuiu para intensificar o 

trabalho dos professores na graduação, pois aumentou a demanda por ensino e o acréscimo de 

horas-aula teve de ser distribuído entre os docentes. Apesar de estarem previstas contratações 

de professores, os concursos públicos são dispendiosos e demandam um tempo até serem 

realizados. Essa realidade é relatada por um professor colaborador da pesquisa, ao analisar os 

impactos do Reuni em seu trabalho em que diz:  
 
só que o aluno para ele chegar a ser aluno da universidade nessas novas vagas do 
Reuni ele precisou de três dias, que era o vestibular, primeira fase, segunda fase, e o 
professor para ele chegar teve um longo processo, aí edital, seleção contratação 
enquanto esse professor num chegava nós tinhamos que nos virar (...) (EIPTSP1, 
2015).  

 

Tal situação atinge diretamente os professores tanto da graduação quanto da pós-

graduação que atuam também na graduação. No que se refere à flexibilização, enfatiza-se que 

as atividades dos professores diversificaram-se nas últimas décadas, sendo-lhes atribuídos 

trabalhos em bancas, participação em comissões e expedientes burocráticos, emissão de 

pareceres e preenchimento de formulários eletrônicos além das clássicas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Especificamente no trabalho em comissões de gestão acadêmica, observa-

se a atribuição de tarefas anteriormente sob responsabilidade de funcionários técnico-

administrativos, cujo número vem paulatinamente diminuindo nas universidades públicas 
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federais nas últimas décadas 92  (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009; SILVA JÚNIOR, 

2009). 

 O volume de atividades que os professores universitários desenvolvem tem gerado uma 

sobrecarga de trabalho que compromete muitas vezes a qualidade das atividades desenvolvidas, 

além de trazer implicações para a saúde e a qualidade de vida dos docentes. No que concerne à 

produção acadêmico-científica, dadas as exigências de produtividade, a prestação de contas 

atende ao ritmo da Capes, que adota um modelo de extensivo preenchimento de relatórios. Esse 

tipo de regulação encontra escopo na gerência científica, que valoriza a adaptação do trabalho 

às necessidades do capital, por meio de um modelamento dos processos de trabalho que implica 

seu maior controle93.  

Após explicitar como o produtivismo acadêmico impacta o trabalho docente do 

magistério superior, é importante pontuar sobre seu desdobramento na profissão. Retomando a 

linha de raciocínio desenvolvida no capítulo anterior, parte-se do pressuposto de que as 

mudanças no trabalho docente repercutem na profissão e na profissionalização docente, uma 

vez que é por meio do trabalho que as balizas da profissão são alicerçadas. Nesse sentido, 

entende-se que o produtivismo acadêmico impacta diretamente a autonomia do trabalho 

docente, que constitui o cerne da construção de uma profissão, cujos profissionais devem ter 

sob sua responsabilidade a autorregulação dos processos e da organização do seu trabalho 

(RODRIGUES, 2002).  

Compreende-se que a autonomia docente fica fragilizada, na medida em que as 

intervenções externas vindas das agências de fomento determinam os temas investigativos por 

meio de editais. Assim, a concepção da pesquisa é retirada do professor, sendo este o executor 

de um projeto alinhado com as diretrizes externas. Trata-se de uma clara fragmentação do 

trabalho, em que ocorre a separação entre a concepção e a execução, de modo que a ideia de 

pesquisa é concebida pelas agências de fomento e levada a cabo pelos professores do magistério 

superior.  

 Observa-se, ainda, que a gestão das agências de fomento possui um viés de gerência 

científica, ao colocar o conhecimento cada vez mais a serviço do setor produtivo, com vistas a 

criar uma cultura empresarial competitiva, com mudanças de organização e responsabilizando 

                                                             
92 O relatório “Análise sobre a Expansão da Universidades Federais – 2003-2012” aponta que, com o Reuni, houve 
um aumento de 16% do número de funcionários técnico-administrativos nas universidades federais, o que é 
desproporcional ao aumento de 111% de vagas para estudantes, pois as demandas de trabalho nessas instituições 
foram duplicadas (BRASIL, 2012).  
93 Sobre a gerência científica e sua relação com o trabalho docente no magistério superior, ver Capítulo I, item 
1.2.2.  
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os sujeitos pelo desenvolvimento institucional. Esse conceito está diretamente ligado à ideia de 

performance, que emprega julgamentos de desempenho a sujeitos em sua individualidade, com 

caráter promocional. Refere-se à instauração da competitividade entre os professores 

universitários, para que atendam o que previamente é determinado como eficiente (BALL, 

2005). Nesse contexto, o magistério superior é colocado a serviço do campo produtivo, o que 

implica desafios aos professores desse nível de ensino. Especificamente, as ações do Reuni e 

da Capes são consideradas como propulsoras desse processo. No sentido de compreende-las, 

que se avança nas páginas seguintes com a abordagem de seus impactos no trabalho docente e 

desdobramentos na profissão e profissionalização docente na UFG.  
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CAPÍTULO III 
 

O TRABALHO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE NA UFG: NOVAS 
REGULAÇÕES, DISPOSIÇÕES E PERSPECTIVAS DE SOCIABILIDADE ACADÊMICA  

 

Este capítulo analisa o trabalho, a profissão e profissionalização docente na UFG, 

enfatizando em especial sua relação com as políticas públicas educacionais de expansão e 

regulação do trabalho docente na educação superior. O recorte no campo das políticas públicas 

contempla especialmente o Reuni e a avaliação da produção acadêmico-científica e da pós-

graduação stricto sensu realizada pela Capes. Considera-se que esses dois processos foram 

incorporados às instituições públicas federais de educação superior desde a reforma do Estado 

na década de 1990.   

A abordagem do Reuni e do modelo de avaliação da Capes como mecanismos e 

processos propagadores de mudanças expressivas no trabalho docente no magistério superior, 

mediante novas exigências à profissão docente, decorreu das entrevistas com gestores 

acadêmicos e pesquisadores de programas de pós-graduação stricto sensu da UFG e também 

da análise teórica e documental sobre profissão e profissionalização docente. Portanto, parte-se 

das indicações dos sujeitos da pesquisa para a imersão nos dados da instituição e na legislação 

nacional para a educação superior.  

Para a discussão deste capítulo elegeu-se quatro categorias analíticas: a) a expansão e a 

produtividade acadêmica na UFG; b) o prazer e o sofrimento no magistério superior na UFG; 

c) as fragilidades do processo de profissionalização docente na UFG; d) os padrões de produção 

da sociabilidade acadêmica. Para cada categoria foram criados subtemas, a partir do cruzamento 

das unidades temáticas, cujo critério foi associar unidades que complementavam informações 

e contradições a partir da fala dos sujeitos da pesquisa.    

Embora as categorias analíticas tenham sido definidas a priori, baseadas no aporte 

teórico sobre profissão e profissionalização docente, a imersão nos dados possibilitou que 

fossem agregados novos aspectos que ampliam e garantem a especificidade do objeto de 

pesquisa (CAMPOS, 2004). Portanto, manteve-se um posicionamento aberto a novos 

elementos, que se mostraram reveladores da relação dialética entre o trabalho docente e a 

profissão e a profissionalização no magistério superior na UFG.   

A questão central perquirida neste capítulo é: como se configura a profissão e a 

profissionalização docente no âmbito de professores da UFG, analisando os processos de 
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expansão universitária e regulação do trabalho acadêmico? Na primeira seção, o foco é 

evidenciar os caminhos da UFG, que são, por sua vez, definidos pelas instâncias regulatórias 

do governo, por meio de diretrizes do MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Secretária de Educação Superior (SESU), responsáveis 

pelo processo de expansão e produtividade acadêmica.  

A segunda seção tem como norteador a questão: quais os caminhos do trabalho docente 

na universidade em meio à expansão instituída pelo Reuni e pela lógica da produtividade 

acadêmica? A entrada no debate específico sobre profissão e profissionalização docente no 

magistério superior constitui a terceira seção, que tem como questão: quais as inflexões das 

balizas da profissionalização docente no atual contexto da UFG? Nesse item, são abordados os 

impactos da regulação do trabalho docente na profissão e na profissionalização do magistério 

superior. Discute-se, ainda, a produção de padrões de sociabilidade docente no magistério 

superior.  

Partindo das indagações explicitadas e de uma perspectiva teórico-conceitual marxista, 

considera-se que as condições concretas do trabalho estão dialeticamente ligadas à construção 

da profissão docente.  Assim, as novas exigências do trabalho docente na UFG são abordadas 

para elucidar os desafios, as dificuldades e as estratégias que envolvem a profissão e a 

profissionalização docente nas últimas décadas. Ademais, a discussão sobre as mudanças que 

ocorrem no trabalho docente viabiliza uma abordagem sobre a universidade pública, conforme 

Sguissardi (2012) pondera: “Tratar de mudanças que ocorrem no trabalho do principal agente 

da educação superior, em particular na graduação e pós-graduação, é e sempre será uma 

excelente maneira de verificar como anda o processo de transformação desse nível de educação 

e ensino” (p. 12).   

 

3.1 A expansão e a produtividade acadêmica na UFG 

Nesta seção, o objetivo é refletir sobre como o movimento de expansão da UFG, 

associado às exigências de produtividade acadêmica, pressiona o professor universitário a 

atender às novas demandas institucionais internas e externas. Para tanto, faz-se uma breve 

contextualização do movimento de expansão da UFG a partir do Reuni, trazendo dados que 

demonstram seu crescimento institucional e como esse processo interfere no trabalho docente 

na instituição.  

A referência ao fenômeno da produtividade acadêmica foi realizada por meio de 

consultas a informações disponíveis nas agências de fomento, nas quais buscou-se localizar a 

pesquisa acadêmico-científica da UFG. Nessa busca constatou-se a supremacia de nichos de 
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pesquisas voltadas para a produção tecnológica, corroborando a assertiva de Mancebo e Silva 

Júnior (2012) sobre o direcionamento dos recursos dessas agências para “pesquisas e estudos 

que aparelham e potencializam a capacidade de reprodução do capital, fomentando, assim, com 

verba pública, um conhecimento determinado por razões de mercado” (p. 21).  

A caracterização das unidades de pesquisa, bem como a dos sujeitos colaboradores, 

também é realizada. A partir da análise de informações institucionais, explicitam-se as 

especificidades de cada unidade selecionada, seus campos de atuação e sua dinâmica interna. 

Com a análise do Currículo Lattes94 dos sujeitos da pesquisa, apresentam-se elementos que 

caracterizam os gestores acadêmicos e os docentes pesquisadores de programas de pós-

graduação stricto sensu da UFG, sendo possível observar como o fenômeno da produtividade 

acadêmica influencia os caminhos profissionais dos docentes.  

 

3.1.1 Breve panorama da expansão e da produtividade na UFG  

A intencionalidade de modernização das universidades federais pelas políticas 

públicas de educação superior implementou, entre outras mudanças, um novo padrão na gestão 

e no financiamento das instituições públicas de ensino superior, na organização do trabalho 

docente e nas demandas da produção acadêmico-científica, que reconfiguram suas finalidades 

(OLIVEIRA, J., 2000).  

Sobre as mudanças institucionais da UFG, Oliveira, J. (2000) considera que a base 

fundamental da universidade vem se aproximando da flexibilização e diversificação 

institucional, com a prestação de serviços remunerados e o estabelecimento de convênios com 

o setor privado, o que tem modificado, sobremaneira, os caminhos do trabalho docente. 

Rodrigues (2011) complementa as ponderações de Oliveira, J. (2000) e assevera que em 1990 

a UFG fez uma transição de universidade de formação para universidade “moderna”, nos 

moldes da gestão empresarial e com uma relação imbricada com o campo produtivo.  

As pesquisas de Oliveira, J. (2000) e Rodrigues (2011) apontam que a UFG tem se 

alinhado mais com as exigências externas de produtividade, o que reconfigura a mudança de 

sua natureza de instituição para a de organização, ao estabelecer uma relação ativa com o campo 

privado, por meio das parcerias público-privadas. Os recursos provenientes dessas parcerias, 

bem como os oriundos da Capes e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional 

(FNDE) para a realização de EaD, das especializações lato sensu e de alguns projetos de 

                                                             
94 A denominação “Currículo Lattes” refere-se aos currículos de pesquisadores nacionais que seguem o padrão do 
CNPq e estão armazenados na plataforma de mesmo nome. Disponível: < http://lattes.cnpq.br/>. Acesso em: 10 
jan. 2016. 
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pesquisa, encontram-se alocados nas três fundações95 da UFG, em especial na Fundação de 

Apoio à Pesquisa (Funape).  

O montante geral dos recursos movimentados pelas três fundações é expressivo e 

consta de seus relatórios de prestações de contas no campo “receitas de convênios, 

descentralizações de recursos”. Em 2013 esses recursos foram da ordem de R$ 25.922.321, 35 

(UFG, 2013)96. Ressalte-se que o marco legal das parcerias público-privadas é a Lei nº 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004, que se pauta na perspectiva de “transferências de tecnologias a 

sociedade” e legisla sobre o financiamento de pesquisas em instituições públicas por empresas 

privadas, que têm a concessão dos direitos autorais em seu benefício. 

Ao analisar a UFG, Oliveira, J. (2000) esclarece que as medidas de captação de 

recursos foram adotadas pela instituição para suprir os escassos recursos disponibilizados pela 

União, em decréscimo nos anos de 1990. Ou seja, é possível afirmar que houve certo 

desinvestimento nas universidades públicas federais nos anos de 1990, que pressionou as 

instituições a otimizarem suas estruturas físicas e potencial científico, propiciando sua inserção 

ativa no processo de acumulação de capital. Nesse contexto, a UFG segue a tendência nacional 

das demais universidades federais, qual seja, a de ser racionalizada para atender às novas bases 

do capitalismo flexível (MAUÉS, 2010).  

Sobre os recursos orçamentários da UFG, observa-se um incremento no seu repasse 

pelo Tesouro Nacional nos últimos anos, após as políticas de expansão. Em 2005 os recursos 

foram de R$ 265.380.051,48 e em 2006, ano do início dos investimentos dos programas de 

expansão da educação superior, o repasse foi de R$ 299.239.162,00, ou seja, houve um aumento 

de 12,76%.  Em 2012 os recursos do Tesouro e a arrecadação própria chegaram a R$ 

760.975.004,00, montante que, em relação a 2005, é 186,75% superior, justificado, sobretudo, 

pela contratação de 892 novos docentes e pelo aumento do quadro de funcionários técnico-

administrativos, oriundos de vagas previstas pelo Reuni para a instituição (UFG, 2013).   

                                                             
95 A UFG conta hoje com a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), na qual a maioria dos recursos para projetos 
de pesquisa são alocados; a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG (FUNDAHC), que atua 
estritamente mediante convênios para a captação de recursos para gerenciamento, pesquisa e ensino vinculados à 
área da saúde, com foco nas atividades do Hospital das Clínicas da UFG (HC/UFG); e a Fundação Rádio e 
Televisão Educativa Cultural, voltada para o trabalho de divulgação, produção e gravação de áudios e vídeos de 
natureza educativa, cultural, científicos, artísticos e jornalísticos. Disponível em: 
<http://www.funape.org.br/site/transparencia/transparencia.php> e 
<http://fundahc.ufg.br/; http://www.rtve.org.br/fundacaortvenovo/index.php>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
96 A prestação de contas detalhada consta no portal da Funape, em que é possível localizar informações sobre 
projetos, licitações sobre cada convênio firmado. Disponível em: <http://www.funape.org.br/site>. Acesso em: 10 
ago. 2015. 
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As novas contratações buscaram atender ao aumento das vagas para alunos da 

graduação, a partir dos programas de expansão da educação superior, com a interiorização dos 

campi das federais, e do Reuni, que juntos impulsionaram um aumento de 68,94% das vagas 

oferecidas na graduação em 2012. Outra repercussão desses programas foi o crescimento da 

estrutura da UFG, com um aumento de 90% do número de salas, laboratórios e outros espaços 

(UFG, 2013). No período de 2008 a 2012, sobretudo, observa-se forte expansão na UFG em 

decorrência do Reuni.  

A contratação de professores efetivos e as obras estruturais, todavia, tiveram início em 

2008 e foram realizadas de forma paulatina. O ápice das contratações docentes foi em 2011, 

conforme observa-se pelo volume de editais de concursos que foram disponibilizados no site 

da instituição97.  Já os alunos oriundos das novas vagas do Reuni foram ingressando na UFG a 

partir do segundo semestre de 2007. 

Em relação à situação da pesquisa acadêmico-científica na UFG, em consulta ao Mapa 

de Investimento do CNPq é possível observar que existiam, em outubro de 2015, 974 bolsas 

financiadas na UFG pelo CNPq, dentre as quais, bolsas de iniciação científica, de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), de extensão e a chamada Bolsa de 

Produtividade98.  

Destaca-se neste trabalho a Bolsa de Produtividade99, que é concedida para professores 

doutores e mantém relação direta com a produtividade intelectual que cria tecnologias e 

inovação. Essa bolsa é atribuída a pesquisadores que se destacam entre seus pares, sendo 

consideradas, para tanto, a produção científica, a inserção na pós-graduação e a coordenação de 

projetos de pesquisa100. 

 Cabe a ressalva de que 70% dos docentes da UFG 101  são doutores, o que vem 

potencializando o aumento desse tipo de bolsa na instituição e a instalação e manutenção dos 

programas de pós-graduação stricto sensu, que chegam a 62 mestrados e 31 doutorados em 

                                                             
97 Os editais desses concursos estão disponíveis em: <http://sistemas.ufg.br/concursoweb>. Acesso em: 10 abr. 
2016. 
98 Dados retirados em outubro de 2015 do Mapa de Investimentos do CNPq. Disponível em: <http://cnpq.br/mapa-
de-investimentos-novo/>.  
99 A opção pelos dados referentes à Bolsa de Produtividade justifica-se por representar o reconhecimento nacional 
da produção acadêmico-científica, o que na cultura acadêmica tem sido sinônimo de autoridade científica. 
100 Os critérios para a concessão da Bolsa de Produtividade são distribuídos conforme dois níveis: o nível 1, que 
tem quatro subdivisões, nas quais são aferidas a progressão pela inserção do pesquisador como referência na sua 
área nacional e internacionalmente; e o nível 2, que se refere a professores com três anos de doutorado e relevante 
produção acadêmico-científica. A bolsa deve ser solicitada pelo professor em formulário específico no site do 
CNPq, conforme a área de conhecimento. Disponível em: <http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais>. 
Acesso em: 15 ago. 2015. 
101  Atualmente a UFG tem 2.935 professores em seu quadro, conforme dados do site oficial da instituição. 
Disponível em: <https://www.ufg.br/p/6384-ufg-em-numeros>. Acesso em: 10 abr. 2016.    
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novembro de 2015102.  A pós-graduação stricto sensu foi impulsionada na instituição, sobretudo 

após o Reuni, que previa novas vagas para docentes. A UFG priorizou a contratação de 

doutores, e entre 2006 e 2013 foram implantados 41 programas de pós-graduação na instituição 

(UFG, 2013). Dado semelhante de expansão da pós-graduação stricto sensu pós-Reuni foi 

encontrado por Lugão (2001) na UFV, na UFLA, na UFSJ e na UFOP.   

Na Figura 4 a seguir é possível visualizar a distribuição das 146 103  Bolsas de 

Produtividade concedidas aos professores da UFG. 

 
Figura 4 - Distribuição da Bolsa de Produtividade na UFG                  
Fonte: Mapa de Investimentos do CNPq (2015).104 

 

Os dados acima desvelam a supremacia da concessão de Bolsas de Produtividade para 

professores das áreas das Ciências Exatas e Ciências Biológicas, o que expressa bem o foco de 

investimento do CNPq em produtos e tecnologias oriundos da pesquisa acadêmico-científica 

(MANCEBO; SILVA JÚNIOR, 2012).  

Outro dado relevante sobre a produtividade acadêmica na UFG é que até 2016 o 

montante de recursos provenientes de projetos de pesquisa, apoio a ações de pesquisa e 

inovação tecnológica chegará a R$ 53.011.055,63, oriundos do CNPq, da Financiadora de 

                                                             
102 Dados retirados do site oficial da UFG. Disponível em: <https://www.ufg.br/p/6384-ufg-em-numeros>.  Acesso 
em: 10 abr. 2016. 
103 Dados retirados em outubro de 2015 do Mapa de Investimentos do CNPq. Disponível em: <http://cnpq.br/mapa-
de-investimentos-novo>. Acesso em: 24 out. 2016. 
104 Disponível em: 
<http://efomento.cnpq.br/efomento/distribuicaoGeografica/distribuicaoGeografica.do?metodo=apresentar>. 
Acesso em: 24 out. 2016. 
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Estudos e Projetos (Finep) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg)105. 

Esses dados foram coletados nos resultados finais dos editais e constam nos sites institucionais 

das agências de fomento106conforme representados na Figura 5 a seguir.               
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Recursos captados em agências de fomento (em milhões)  
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados disponíveis nos sites das agências de fomento Finep, CNPq e 
Fapeg, por meio dos resultados finais dos editais.  

 
Como é possível observar, os recursos da Finep são os mais expressivos. Os recursos do 

CNPq e da Fapeg são administrados diretamente pelos professores pesquisadores e 

discriminados nos resultados dos editais de fomento, sendo possível visualizar de forma 

detalhada a tendência de disponibilidade de maiores recursos nas áreas de Exatas e Ciências 

Biológicas, seguida pela de Ciências da Saúde.     

Os dados mostram uma considerável captação de recursos por editais para incrementar 

as pesquisas acadêmico-científicas. Para Mancebo e Silva Júnior (2012), a captação de recursos 

pelos professores universitários consiste em um empreendedorismo acadêmico que transforma 

alguns docentes em novos empresários. No que concerne à produtividade acadêmica, é 

importante ponderar que, embora a avaliação seja individual, a produção intelectual é cada vez 

mais decorrente de grupos, núcleos, diretórios, redes e observatórios de pesquisa.    
 

 

                                                             
105 Na Fapeg só foi possível aferir recursos de 2014, por meio do Edital “Fapeg Universal”, que consta a instituição 
e os recursos destinados por projetos. Apenas em 2012 foi publicado edital semelhante sem descrição da dotação 
orçamentária.  
106  Informações do CNPq, do Finep e da Fapeg estão disponíveis, respectivamente, em: 
<http://cnpq.br/web/guest/mapa-de-investimentos-novo>; 
<http://www.finep.gov.br/transparencia/projetos_aprovados.asp>; e  
<http://www.fapeg.go.gov.br/sitefapeg>. Acesso em: 13 jun. 2015.   
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3.1.2 O perfil das unidades acadêmicas e os sujeitos da pesquisa  

Inicialmente, pontua-se que fazem parte da amostra da pesquisa três unidades 

acadêmicas da UFG, sendo elas o Instituto de Física (IF), o Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública (IPTSP) e a Faculdade de Educação (FE)107. Desse universo, foram entrevistados 

15 professores, seis que atuam na graduação e nove na pós-graduação stricto sensu. Para melhor 

entendimento sobre a amostragem dessa pesquisa fez-se a seguinte classificação: grupo 1 de 

professores experientes que atuam na graduação – composto por seis professores -, grupo 2 de 

professores experientes que atuam na pós-graduação – composto por seis professores-  e grupo 

3 de jovens doutores que atuam na pós-graduação – composto por três professores.  

Para a seleção dos professores entrevistados, os critérios de ser efetivo em regime de 

DE e estar na universidade antes de 1990, foram considerados para a composição dos grupos 1 

e 2. Após essa primeira seleção, separou-se os professores da graduação e da pós-graduação 

que se enquadravam nos critérios supracitados e selecionou-se 20% desses docentes.  No grupo 

3 foi considerado a inserção na pós-graduação e ingresso na UFG nos anos 2000. Para melhor 

entendimento da composição da amostragem dos grupos 1, 2 e 3 segue a Figura 6: 

 

 
Figura 6: Composição dos grupos de professores entrevistados. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                             
107 As unidades acadêmicas da UFG pesquisadas representam as áreas de Ciências Exatas e da Terra, 
com o curso de Física do IF; Ciências Biológicas, com o curso de Parasitologia do IPTSP; e Ciências 
Humanas, com o curso de Pedagogia da FE. 
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Ao analisar o currículo de cada professor colaborador, foi possível observar ainda que 

seis professores estão em cargos de gestão, independente de estarem na graduação ou na pós-

graduação. Por isso, caracteriza-se a amostragem dessa pesquisa como de gestores acadêmicos 

e docentes pesquisadores de programas de pós-graduação stricto sensu na UFG.  

Iniciando a apresentação das unidades acadêmicas, a primeira unidade a ser apresentada, 

o Instituto de Física (IF), é relativamente antigo dentro da estrutura da UFG. Criado em 1969, 

está localizado no campus Samambaia, em Goiânia/Goiás, e oferece os cursos de bacharelado 

em Física, Engenharia Física, Física na modalidade EaD, Física Médica e Licenciatura em 

Física, e na pós-graduação stricto sensu, o curso de mestrado e doutorado em Física, com nota 

quatro na Capes. Os professores dessa unidade ministram aulas na graduação de outros cursos 

da área de Ciências Exatas e da Terra, por debruçarem sobre as bases fundamentais desse 

campo.  

No que concerne à dinâmica do trabalho docente, chama a atenção um traço cultural: o 

cumprimento, pelos professores, de oito horas de trabalho no IF, em dois turnos diários. Assim, 

os professores são facilmente encontrados em seus gabinetes ou nos laboratórios, onde realizam 

experimentos e atendem às demandas cotidianas. Essa dinâmica parece relacionar-se com o 

desenvolvimento de experimentos práticos, criando uma cultura de trabalho interna nessa 

unidade acadêmica. O IF possui 48 professores, todos doutores, formação mais representativa, 

em termos de titulação, na amostragem selecionada. 

É importante destacar que o financiamento da produção acadêmico-científica nesse 

instituto corresponde a um montante de recursos oriundos de editais de fomento, que até 2016 

será de R$ 1.070.495,99, com projetos voltados para a produção de alta tecnologia, portanto, 

alinhados com a perspectiva de investimento em ciências, tecnologias e inovação da Capes e 

do CNPq108. Trata-se de um instituto com uma parte considerável de professores que fizeram 

doutorado fora do país, em centros de excelência em Física, potencializando a captação de 

recursos nos editais de fomento nacionais. Outro aspecto a ser evidenciado é que, em 

comparação com as outras unidades pesquisadas, o IF é o instituto com maior volume de Bolsas 

de Produtividade na UFG, com 15 delas. Isso demonstra que a produtividade nessa unidade 

acadêmica se alinha aos padrões Capes, uma vez que as Bolsas de Produtividade são concedidas 

                                                             
108Esses dados foram obtidos nos sites da Capes, Finep e CNPq, respectivamente, <http://cnpq.br/web/guest/mapa-
de-investimentos-novo>; <http://www.finep.gov.br/transparencia/projetos_aprovados.asp>; e  
<http://www.fapeg.go.gov.br/sitefapeg>. Acesso em: 13 jun. 2015.   
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a partir de critérios como a produção de inovação e tecnologia (MANCEBO; SILVA JÚNIOR, 

2012). 

A segunda unidade acadêmica da UFG investigada, o Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública (IPTSP), foi fundado em 1967, está situado no Setor Universitário, em Goiânia/ 

Goiás e se especializou no tratamento de doenças tropicais. Esse instituto tem uma característica 

multidisciplinar, com professores de diferentes formações, como biólogos, biomédicos, 

bioquímicos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, odontólogos e veterinários109 , que realizam 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  Atuam no IPTSP 68 docentes vinculados às áreas 

das Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, que são subdivididas nas seguintes subáreas: 

Medicina Tropical e Dermatologia, Patologia, Saúde Coletiva, Parasitologia, Microbiologia e 

Imunologia. 

As disciplinas ofertadas nessa unidade acadêmica atendem a diversos cursos da UFG, 

tais como Farmácia, Medicina, Nutrição, Enfermagem, Zootecnia, Medicina Veterinária e 

outros, além de oferecer uma quantidade expressiva de Núcleos Livres. Desde 2010, o IPTSP 

oferece seu primeiro curso de graduação, em Biotecnologia. Existem ainda no instituto dois 

programas de pós-graduação stricto sensu, com vagas para mestrado e doutorado em Medicina 

Tropical e Saúde Pública e em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro, com notas na Capes 

cinco e quatro respectivamente.  

O elevado grau de titularidade dos professores do IPSTSP evidencia um movimento 

observado na UFG, em que 70% do corpo docente da instituição é constituído por doutores, 

conforme relatório de gestão de 2013 (UFG, 2013). Esse quadro mais geral pode estar 

relacionado a uma política de qualificação do corpo docente, com a concessão de licenças para 

esse fim, mas também à contratação de novos professores já com doutorado, realizada entre 

2008 e 2012, após a adesão ao Reuni.  

Cabe ressalvar que o aumento da qualificação docente na UFG segue uma tendência 

nacional de crescimento do número de doutores das universidades federais, que chegou a 

68,78% 110  no período de 2003 a 2012. Esse aumento pode ser explicado, conforme dito 

anteriormente, pela contratação de mais doutores para as vagas abertas com o Reuni, sendo uma 

opção das universidades que definem o perfil profissional para seus concursos; pela restrição, 

feita pelas agências de fomento, do acesso a editais e atuação na pós-graduação apenas a 

                                                             
109 Dados disponíveis em: <https://iptsp.ufg.br/p/661-historico>. Acesso em: 18 jan. 2016. 
110  Dado do relatório “Análise sobre a Expansão da Universidades Federais – 2003-2012”. Disponível em: 
<portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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doutores, o que impulsiona a busca por formação; e pela importância que o título confere ao 

professor para a conquista de reconhecimento da autoridade científica entre os pares no meio 

acadêmico. Ou seja, trata-se de um conjunto de elementos que leva o docente universitário a 

buscar maior titulação.  

Retomando a caracterização das unidades acadêmicas pesquisadas, destaca-se a 

Faculdade de Educação (FE), que foi fundada em 1968, oriunda do desmembramento da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). Inicialmente a FE oferecia o curso de 

Pedagogia e disciplinas pedagógicas, tais como Didática, Políticas Públicas Educacionais, 

Psicologia da Educação, dentre outras, para unidades da UFG que oferecem licenciaturas, mas 

desde 2005 o curso de Psicologia também é oferecido pela faculdade. A unidade conta ainda 

com dois programas de pós-graduação stricto sensu: o de Educação, com cursos de mestrado e 

doutorado, com nota cinco na Capes, e o de Psicologia, com curso de mestrado iniciado em 

2014, e cuja nota na Capes é três.  

A FE tem no seu quadro docente 102 professores, que atuam na graduação e na pós-

graduação. É o grupo de professores mais numeroso, se comparado ao das duas outras unidades 

acadêmicas que compõem a amostragem desta pesquisa, e isso se explica pela grande demanda 

de atuação nas licenciaturas da UFG. A maioria dos professores tem o título de doutor, e alguns 

estão cursando o doutorado. Ou seja, segue-se a tendência de qualificação da UFG por maior 

titulação. Os professores dessa faculdade possuem a particularidade de resistir ao 

enquadramento nos parâmetros de produtividade acadêmica das agências de fomento, com 

críticas veementes às recentes parcerias da UFG com o campo produtivo. O acúmulo de 

atividades dos docentes foi reiteradamente pontuado nas entrevistas realizadas, assim como 

ocorrido nas outras duas outras unidades acadêmicas pesquisadas.  

Ao analisar comparativamente as unidades acadêmicas pesquisadas, no que concerne 

ao financiamento de pesquisas pelo CNPq, é possível visualizar a predominância de recursos 

na Física, seguindo a tendência geral da UFG, com mais recursos na Pedagogia do que na 

Parasitologia. O gráfico da Figura 7, a seguir, apresenta essa realidade das unidades 

pesquisadas.   
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            Figura 7 - Projetos financiados pelo CNPq no IF, no IPTSP e na FE da UFG 

 Fonte: Mapa de Investimentos do CNPq (2015)111. 
 

A supremacia dos financiamentos nas Ciências Exatas e da Terra é nítida nos dados. 

No caso da Faculdade de Educação, a captação de recursos mostra-se expressiva, mas como 

possui o grupo mais numeroso de professores, os projetos financiados representam uma minoria 

entre os docentes da unidade, pois são apenas seis projetos com financiamento do CNPq. 

Ressalte-se, ainda, que as três unidades acadêmicas pesquisadas têm a característica 

de oferecerem disciplinas na graduação de outras unidades da UFG. Por isso, os professores 

entrevistados acabam tendo uma visão mais ampliada das condições de trabalho na UFG. Nesse 

sentido, um professor entrevistado pondera sobre as mudanças no seu trabalho a partir do Reuni: 
 
O momento que mudou literalmente, de uma maneira muito forte, que a gente teve 
que trabalhar de maneira bem diferente, foi com a entrada do Reuni sem dúvida (...)  
que a universidade teve uma dobra de alunos (...) só que o aluno, para ele chegar a 
ser aluno da universidade nessas novas vagas do Reuni, ele precisou de três dias, que 
era o vestibular, primeira fase, segunda fase, e o professor, para ele chegar, teve um 
longo processo. Aí, edital de seleção, contratação, enquanto esse professor num 
chegava, nós tinhamos que nos virar (...). Santo Deus. e agora!? (...)  porque quando 
começou o Reuni, a gente sabia também que ia ter mais prédio, só que um prédio num 
se levanta da noite pro dia. (EIPTSP1, 2015)112 
 
  

  Destacam-se no excerto, dois aspectos: a) a referência a mudanças no trabalho docente 

a partir do aumento de alunos provenientes das metas do Reuni; b) a chegada de novos alunos 

e professores tiveram ritmos diferentes, que sobrecarregaram os docentes que se encontravam 

na instituição após a adesão ao programa. 

                                                             
111 Disponível em: < http://cnpq.br/mapa-de-investimentos>. Acesso em: 22 out. 2015.   
112 Para identificação das entrevistas realizadas nesta pesquisa utiliza-se a letra E, indicando que o conteúdo se 
refere as entrevistas, seguida da sigla da unidade acadêmica a que o professor entrevistado está vinculado, como 
IPTSP, que se refere ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, com posterior ordem numérica, seguindo 
a sequência em que as entrevistas foram realizadas.  
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O Reuni propõe a expansão de vagas na graduação e isso não se faz sem impactos no 

trabalho docente. Além de esses novos ingressantes conferirem à universidade um maior 

volume de discentes, muitos deles entraram na UFG por meio das cotas de inclusão, que já eram 

uma prática da instituição e que foram enfatizadas pelas diretrizes desse programa. A inclusão 

requer ponderar que os estudantes provêm de camadas populares da sociedade que não 

constituem historicamente o perfil de alunos das universidades federais, que por conta de 

vestibulares concorridos vinham preservando um certo elitismo, abrigando os filhos das classes 

média e rica da sociedade. Ou seja, houve uma mudança no perfil do aluno da UFG. 

Dados divulgados recentemente no relatório “Perfil Socioeconômico e Cultural dos 

Estudantes de Graduação das Universidades Federais Brasileiras” da Associação Nacional do 

Dirigentes das Instituições federais de Ensino Supeeior (ANDIFES) em 2016, mostra que após 

a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 houve uma mudança significativa no perfil dos 

estudantes de graduação. Em âmbito nacional 66,19% dos estudantes tem renda entre 1,5 salário 

mínimo113 após a lei de cotas.  

Quatro professores entrevistados –  três do IF e uma da FE – apontam que lidar com 

esse novo perfil do aluno é a maior dificuldade que enfrentam no seu trabalho. Para eles, há um 

baixo nível instrucional dos alunos que ingressam na universidade nos últimos anos. Os 

professores que atuam no IF apontaram que a ausência de base matemática dos alunos tem 

dificultado o trabalho e aumentado os índices de reprovação nos cursos de Ciências Exatas nos 

quais atuam. 
[E.: Qual a principal dificuldade em atuar na UFG?] A qualidade do aluno que está 
chegando, nem sei dizer que é qualidade. O conteúdo de quem está chegando, acho 
que isso é geral, está muito difícil, você deve ter ouvido isso de ponta a ponta (...). 
Hoje em dia, nós temos alunos que chegam aos cursos [de Ciências Exatas, como 
Engenharias Elétrica e Civil] sem saber as quatro operações. Essa dificuldade do 
nível do aluno está muito difícil. (EIF2, 2015) 

Nossa grande dificuldade é aluno (...). Eles estão vindo do ensino médio com uma 
postura muito ruim; parece que lá se cobra muito pouco, mas se consegue chegar ao 
objetivo, que seria terminar o ensino médio, no entanto, sem ter o conhecimento 
devido. Chega aqui, eles não conseguem ter rendimento. O que eu vejo de dificuldade 
hoje é que o material humano que está chegando pra gente, os nossos alunos estão 
muito fracos. (EIF4, 2015) 

Principal desafio é a qualidade dos alunos que não sabem matemática. Para fazer 
Física sem saber matemática, não dá! Vinha descendo o nível e de uns cinco anos 
para cá, está difícil, viu, alunos sabem menos que meu filho [criança de 8 anos de 
idade]. Na pós-graduação, não tem concorrência, aí entram uns alunos com nível 
muito baixo, aí a qualidade do trabalho também fica comprometida. (EIF1, 2015) 

 

                                                             
113  Disponível em:<http://www.andifes.org.br/estudo-da-andifes-aponta-que-as-classes-mais-baixas-estao-entre-
a-maioria-dos-estudantes-das-universidades-federais/>. Acesso em: 22 agost. 2016.  



129 

 

 O professor da FE pondera que a dificuldade mais expressiva que enfrenta no 
cotidiano do trabalho é de leitura e a falta de entendimento de noções básicas de Geografia e 
História dos alunos: 

O que eu sinto maior dificuldade, no específico mesmo de sala de aula, é na questão 
dos alunos, a forma com que os alunos estão chegando, cada vez mais com 
dificuldades de leitura de escrita (...). Nossos alunos têm muita dificuldade de leitura, 
muitas dificuldades de escrita, evidentemente, se têm de leitura, vão ter de escrita. 
Organizar um parágrafo pra eles é muito difícil, e tenho percebido, nos últimos anos, 
inclusive, dificuldade de entender o que a gente fala, e olha que procuro falar da 
forma mais clara possível (...) utilizo uma linguagem bem acessível, repito demais 
(...). Eles chegam aqui pra nós com muitas dificuldades, falta de condições básicas 
de leitura de escrita de interpretação de texto de noções de História e de Geografia 
para compreender o que a gente fala.  (EFE1, 2015) 

 

A questão de formação é levantada pelos relatos dos professores, colocando em 

evidência as dificuldades concernentes a formação na educação básica brasileira. Pondera-se 

que os problemas enfrentados na educação básica podem ser enfrentadas em parceria com a 

universidade, de modo, a criar uma colaboração para enfrentamento das históricas dificuldades 

que envolvem a educação de uma forma geral.  

Ao questionar os professores sobre a expansão da universidade, em especial após o 

Reuni, os relatos apontam posicionamentos antagônicos e novamente o nível instrucional dos 

alunos é citado: 
O Reuni fez diferença em qualidade de aluno, eu acho. Eu acho que caiu a qualidade 
com esse aumento de vagas, né, não só o Reuni, mas essa questão de cotas, de bolsa, 
apesar de muita gente dizer que não, mas eu acho que a qualidade diminuiu (...) a 
cada ano a gente está sentindo que a qualidade dos alunos diminui. (EIPTSP3, 2015) 
 
As condições de trabalho são difíceis? São. Acho que a gente tem uma sobrecarga, 
essa sobrecarga tem a ver também com a expansão que nós vivemos. Eu não sou 
contra a expansão, acho que a universidade deve expandir mais do que ela expandiu 
e acho que a gente não é um espaço que todos os brasileiros vão desejar, mas todos 
os brasileiros que desejarem precisariam ter direito de passar aqui e para isso a gente 
teria que ter muito mais vagas, a gente tem que ter mais espaço. (EFE5, 2015)  

 

Essas percepções são tensionadas no cotidiano da vida acadêmica e indicam a 

diversidade de posicionamentos sobre a expansão de vagas na UFG, especialmente após a 

adesão ao Reuni. Para uma melhor compreensão desse dado da pesquisa, é importante refletir 

sobre as políticas de inclusão, que na UFG fazem parte de seu projeto institucional desde 2008, 

por meio da Resolução Consuni nº 29/2008, sendo anterior, portanto, à Lei nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012114. O programa UFGInclui reservava 10% das vagas para estudantes da escola 

                                                             
114 A Lei nº 12.1711, de 29 de agosto de 2012, dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e instituições 
federais de ensino médio, com reserva de cotas para estudantes oriundos da escola pública e que sejam pretos, 
pardos ou indígenas (BRASIL, 2012).  



130 

 

pública, e outros 10% para estudantes negros, também oriundos de escola pública. Assim, a 

instituição, que vinha trabalhando na perspectiva inclusiva há alguns anos, inicia em 2012 um 

processo de expansão da inclusão para em 2015 oferecer 50% das vagas para estudantes do 

ensino médio público, atendendo à legislação nacional (UFG, 2013).    

Ao ponderar sobre a inclusão de negros, pardos e indígenas na universidade, Ristoff 

(2014) ressalta a predominância de brancos nessas instituições. Para o autor, o campus reflete 

a representação da desigualdade de acesso à educação superior pública no Brasil. Pode-se 

ponderar, portanto, que o acesso às universidades públicas federais é ainda limitado, mesmo 

após as políticas de inclusão de cotas para negros, pardos e indígenas em 2012. 

Os cursos com menor índice de alunos negros ainda são os de maior status social, tais 

como os de Medicina, Medicina Veterinária e Psicologia, embora observe-se um lento 

crescimento do ingresso nessas graduações. Já os que possuem maior representação na 

graduação são 16 cursos.  
 
Já havíamos constatado no estudo anterior Flacso/Brasil, e constatamos novamente, 
que em 16 cursos a representação percentual de pretos é igual ou superior à da 
sociedade. Estes cursos são em geral cursos de licenciatura e os de baixa demanda. 
São eles: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Educação Física, 
Filosofia, Física, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Secretário 
Executivo, Serviço Social, Teatro e Turismo. (RISTOFF, 2014, p. 732, grifos nossos)  

 

Observa-se que os cursos de Pedagogia e de Física, que têm a maior representação de 

negros e pardos segundo Ristoff (2014), são justamente aqueles em que os quatro professores 

entrevistados da UFG – um professor da FE e três do IF – indicaram o baixo nível instrucional 

dos alunos como a principal dificuldade para realizar seu trabalho. Entre os cursos que 

promovem maior acesso de negros à graduação em âmbito nacional, está o de Pedagogia, acima 

da média da população. 

Tal realidade requer que se readéque a organização do trabalho docente no magistério 

superior, de modo a envolver estudantes que não dominam o capital cultural valorizado 

historicamente na educação superior (BOURDIEU, 1968). Nesse sentido, a observação de Paro 

(2006) acerca da educação básica, de que “o ensino que era qualitativamente bom para 

determinados grupos sociais pode não ser para os que hoje acorrem ao banco escolares” (p. 85), 

indica um caminho para se pensar a educação superior na atualidade, que está em pleno 

processo de expansão, em especial nas universidades federais após o Reuni.  
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É importante ressaltar que na UFG foram criadas mais 2.737 vagas na graduação entre 

2006 a 2013 a partir desse programa, o que corresponde a um aumento de 75,65%115. Dessas 

novas vagas, 50% atenderam à política de cotas e ao próprio Reuni, que exigia políticas 

inclusivas nas universidades públicas federais signatárias do programa.  

Ainda sobre a democratização da educação superior pública, Ristoff (2014) afirma que 

os cursos de alta demanda preservam seu elitismo, em especial quando se trata da relação do 

estudante com a escola pública. Destaca o autor que 89% dos estudantes do curso de Medicina 

são oriundos do ensino médio privado, que representa 13% das matrículas totais nessa etapa da 

educação básica. Mesmo assim, segundo o autor, o perfil socioeconômico dos estudantes nas 

universidades públicas vem sendo alterado, e menos estudantes ricos têm ingressado em cursos 

como o de Medicina. No primeiro ciclo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade), 67% declararam renda familiar acima de dez salários mínimos, percentual que no 

terceiro ciclo caiu para 44%. Portanto, pode-se dizer que a expansão do acesso à educação 

superior pública está em curso e vem alterando o perfil socioeconômico dos estudantes. 

Retomando as reflexões sobre o lócus da pesquisa, é possível perceber que as 

particularidades de cada unidade contribuem para a produção de padrões de sociabilidade 

específicos na UFG, em meio a um processo nacional de expansão das universidades federais. 

Por isso, para uma melhor compreensão dos dados coletados, faz-se necessária a caracterização 

dos sujeitos da pesquisa que exercem o trabalho docente na UFG.  

Para caracterizar o perfil dos 15 professores que participaram da pesquisa –  cinco do 

IF, quatro do IPTSP e seis da FE –, foi feita a análise do Currículo Lattes de todos eles antes da 

realização das entrevistas, sendo observado dois aspectos: a) formação e carreira na educação 

superior; b) produtividade acadêmica. Para a organização das informações sobre a produção 

intelectual, na análise dos Currículos Lattes dos professores entrevistados foi observada a 

classificação dos periódicos citados nos currículos pela consulta ao ISSN116 no WebQualis117, 

site que divulga a atribuição de conceitos aos periódicos online e impressos no Brasil. Em sua 

maioria, as produções publicadas pelos professores pesquisados encontram-se em periódicos 

classificados em A1, A2, B1 e B2, que representam a maior pontuação na avaliação da Capes. 

Nesse sentido, foi realizada a catalogação dos currículos e das produções científicas por unidade 

                                                             
115 Em números absolutos, em 2006 a UFG abriu 3.618 vagas na graduação para novos estudantes, e em 2013 esse 
número chegou a 6.355 (UFG, 2013).   
116  International Standard Serial Number (ISSN) refere-se a publicações periódicas que podem ser anuais, 
semestrais, bimestrais ou mensais. No Brasil, o órgão responsável por esse registro é o Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).  Disponível em: <www.ibict.br>. Acesso em: 10 ago. 2015. 
117 Disponível em: <http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam>. Acesso 
em: 10 ago. 2015. 
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investigada, tendo em vista demarcar as especificidades das áreas que são representadas nesta 

pesquisa.   

Tendo em vista a organização dos dados por unidade acadêmica, apresenta-se em 

primeiro lugar o perfil dos professores do IF da amostra. Destaca-se um aspecto aglutinador da 

formação dos professores do IF: todos realizaram seus estudos de graduação em Física na UFG, 

ou seja, são ex-alunos que retornaram à instituição como professores. Em sua maioria, os 

professores mais experientes do IF têm na UFG o primeiro vínculo empregatício. Nesse grupo, 

dois professores atuam em coordenações no instituto, os dois atuantes na pós-graduação stricto 

sensu reforçando a assertiva quanto à percepção mais ampliada da atuação profissional dos 

sujeitos da pesquisa, já que a inserção na gestão possibilita o contato com outra dimensão do 

trabalho na universidade, para além do ensino, da pesquisa e da extensão. Ao analisar o percurso 

profissional do professor caracterizado como jovem doutor, ressalta-se sua atuação anterior na 

educação básica, com inserção na educação superior diretamente na UFG após os estudos do 

pós-doutorado.  

No que se refere à produção acadêmico-científica, o destaque são dois sujeitos da 

pesquisa do IF que são bolsistas de Produtividade do CNPq, com projetos desenvolvidos ou em 

desenvolvimento com o auxílio de financiamentos do CNPq e da Fapeg. De forma geral, os 

entrevistados do IF demonstram em seus relatos maior assimilação da lógica da produtividade, 

justificando que, embora as agências exerçam forte pressão no cotidiano acadêmico, os recursos 

advindos dos editais têm garantido melhores condições de trabalho, com a aquisição de 

equipamentos e materiais para suas pesquisas. Os fragmentos a seguir evidenciam essa 

percepção de professores vinculados à graduação e à pós-graduação:  
 

Eu acho que aqui na Física conseguimos nos adaptar bem a essa lógica 
[produtividade acadêmica]. Sempre estamos trabalhando muito, mas acho que as 
condições melhoraram muito, eu tenho bons computadores (...) mesmo que eu faça 
uma física barata, computacional, eu tenho máquinas aqui da Fapeg que me ajudam. 
(EIF1, 2015) 
 

Exigência de produção, aqui dentro existe muito uma cobrança da gente mesmo com 
a gente, é a pessoa que se cobra (...) existe até uma certa competição, as pessoas 
ficam um tentando fazer mais que o outro, publicar em uma revista de maior impacto, 
isso é uma competição sadia que tem aqui dentro, isso nunca resultou em problema, 
isso aumentou, bastante, por exemplo, para fazer parte da pós-graduação, 
antigamente a gente se tivesse um produção, vou dar um número que pode não ser o 
correto, um artigo por ano, depois passou a ser três a cada dois anos e hoje esse 
número já é maior. (EIF4, 2015)   

A assimilação das exigências de produtividade, pela contrapartida de melhorias das 

condições de trabalho explicitada em um dos relatos assemelha-se com a pesquisa de Sguissardi 
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e Silva Júnior (2009), em que chamam a atenção justamente para a manutenção das condições 

de trabalho com recursos provenientes de agências de fomento. Tal situação é recorrente nas 

universidades federais, constituindo uma saída possível em face do sistemático desinvestimento 

do Poder Executivo na educação superior.  

Já no IPTSP, ao analisar a formação dos professores, observa-se que são oriundos de 

outras universidades federais, especificamente do Sudeste, havendo um deles que realizou seu 

doutorado fora do país. O ingresso na carreira docente dos três professores experientes foi 

diretamente na UFG, logo após doutorado e pós-doutorado. Já um professor que compõe o 

grupo 3 – formado, conforme visto, por quem atua na pós-graduação e ingressou na UFG nos 

anos 2000 – teve sua inserção na carreira do magistério superior antes do término do curso de 

mestrado, passando por duas instituições de educação superior até ingressar na UFG como 

docente efetivo. 

Dos quatro professores do IPTSP pesquisados, apenas um tem Bolsa de Produtividade 

do CNPq e três já tiveram ou têm projetos financiados pelo CNPq, pela Capes, pela Finep ou 

pela Fapeg. Mesmo situada nas Ciências Biológicas, que é a segunda grande área com maior 

financiamento de bolsas e projetos na UFG, a Parasitologia não compõe esse dado de forma 

expressiva. A dificuldades de acesso a financiamentos e de reconhecimento da importância da 

Parasitologia foi evidenciada por um dos entrevistados ao se referir ao 2º lugar conquistado por 

alunos em certame de empreendedorismo universitário do estado de Goiás: “Ganhar é moleza; 

ganhar em Parasitologia é que é difícil” (EIPTSP2, 2015).  

É importante ponderar que a valorização de pesquisas vinculadas à inovação e às 

tecnologias, com vistas à inserção no setor produtivo, acaba por desvalorizar estudos voltados 

para problemas sociais que não constituem campos de acumulação do capital.  Ao se observar 

que a Parasitologia se dedica à busca de tratamento de doenças tipicamente tropicais, tais como 

malária, leishmaniose e outras, é possível perceber sua pouca rentabilidade na dinâmica do 

capitalismo, o que pode explicar o pouco interesse das agências de fomento com esse campo, 

conforme relato de um sujeito desta pesquisa.  

 Na FE, no que concerne à formação, a maioria dos professores experientes da amostra 

pesquisada realizou graduação ou pós-graduação na própria FE/UFG. No caso específico de 

um professor que ingressou em 2000, sua titulação foi obtida em instituições diferentes, e é o 

único que cursou pós-doutorado fora do país. Destaca-se que todos os sujeitos experientes da 

pesquisa lotados na FE fizeram mestrado e doutorado após o ingresso na UFG; apenas o 

professor mais jovem ingressou como mestre na instituição, mas fez doutorado e pós-doutorado 

amparado pela política de qualificação da UFG, já mencionada.  
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Na atuação profissional, é possível perceber que a maioria teve sua primeira inserção na 

educação superior na UFG, com exceção de dois professores que atuaram em outras 

instituições. O destaque é para o fato de os três professores pesquisados da pós-graduação da 

FE ocuparem funções em outros espaços do campo universitário, como o MEC, atuarem como 

membro do corpo editorial de periódicos e/ou prestarem consultoria a outras universidades 

federais e estaduais na condição de convidados. Da amostragem de seis professores da FE, três 

deles têm projetos de pesquisa financiados por agências de fomentos, como CNPq, Fapeg, 

Capes e MEC.  

De forma geral, nas três unidades pesquisadas – IF, IPTSP e FE –, a produção 

acadêmico-científica dos sujeitos da pesquisa vem progressivamente aumentando com a 

publicação de artigos e/ou de capítulos de livros, em especial entre os professores da pós-

graduação. Essas publicações são mensuradas pela Capes 118  como produção intelectual do 

professor, para recredenciamento dos programas de pós-graduação, além de possibilitar o 

acesso a bolsas e recursos da Capes, do CNPq e da Finep. Ressalte-se que a avaliação da 

produção intelectual por docente na pós-graduação stricto sensu incide na nota concernente à 

produção intelectual dos programas, o que acaba gerando muita pressão sobre os professores 

para que mantenham altos escores de produtividade acadêmica.  

As produções dos sujeitos da pesquisa foram agrupadas considerando-se os triênios de 

avaliação dos programas de pós-graduação da Capes, que têm potencializado o aumento da 

produção acadêmico-científica. A partir de 2013 a avaliação passou a ser quadrienal. O gráfico 

da Figura 8 a seguir demonstra um índice crescente nas produções após 1996, ano de novos 

parâmetros de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

                                                             
118 Foram consultados os relatórios de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu da Capes (2010-
2012) das áreas de Educação, Ciências Biológicas, Astronomia/Física. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/paginas-das-areas/>. Acesso em: 12 set. 2015. 
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Figura 8 - Produção intelectual dos 15 sujeitos da pesquisa  
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Note-se que, no primeiro triênio de avaliação da Capes (1998-2000), a produção 

intelectual dos sujeitos da pesquisa nas três unidades pesquisadas encontra-se quase no mesmo 

patamar, com pouca variação no que se refere aos docentes do IF. No decorrer dos anos, as 

produções ganham maior volume, e no triênio 2007-2009 a Parasitologia chega a 25 artigos 

científicos, a maioria publicada em periódicos internacionais, característica observada também 

no IF. Outro dado relevante é que no triênio 2010-2012 a FE conta com 40 publicações, e, 

destas, 23 são de um só professor da pós-graduação, que publicou livros, capítulos de livros e 

artigos científicos. Observa-se uma pressão pela produtividade acadêmica na instituição, sendo 

esse processo enfatizado por um professor, ao discorrer sobre a responsabilidade do orientador 

de pós-graduação:  
 
Eu atribuo à pós-graduação o lugar de mais difícil trabalho dentro da universidade 
(...) porque na pós-graduação você mexe muito de perto com a vida das pessoas. Ter 
um orientando me esperando ali, à porta [referindo-se ao orientando que havia batido 
na porta minutos antes], aquilo é uma responsabilidade tão grande, sobretudo, porque 
nós não sabemos de tudo (...) a gente tem que exercer, também não pode abrir mão, 
se a gente não fizer, quem vai fazer? Quem é que vai ajudar a formar esses 
mestrandos e doutorandos? Tem que fazer, não tem essa escolha de dizer: “Ahh! 
Muito produtivista, eu não vou lá”. Uai, então eu estou dizendo que ninguém vai 
chegar até aonde eu cheguei, porque eu, doutor, só sou doutor porque alguém se 
sacrificou para me ajudar na minha formação. (EFE5, 2015) 
 
 

O fragmento desvela a percepção do produtivismo como algo presente na pós-

graduação, mas ressalta o compromisso com a formação de novas gerações de mestres e 

doutores. Esse compromisso, associado a um sentimento de gratificação com o 

desenvolvimento profissional alcançado, é discutido nas seções seguintes, e é marcante nas 

falas dos professores entrevistados.  
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 Destaca-se, ainda, que a produção acadêmico-científica encontra variações ao se 

observar o campo de atuação dos sujeitos da pesquisa na graduação e na pós-graduação. Na 

pós-graduação, a publicação crescente de livros e artigos científicos chega a ser 268,52% maior 

do que na graduação, quando se analisa os currículos dos sujeitos da pesquisa. Tal dado parece 

estar relacionado com a forte pressão exercida sobre os professores da pós-graduação para 

assimilarem a produtividade acadêmica em prol da manutenção dos programas e está 

evidenciada na fala de um sujeito da pesquisa: “A gente tem Bolsa de Produtividade, e aí 

ficamos lutando para não perder. É apenas mil reais, mas ajuda o programa (...). Aí tudo que 

você faz é para manter o programa” (EIF1, 2015). Sobre essa pressão outro professor pondera:  
 
Todo ano eu falo: “Olha, se por acaso  não tiver os artigos que tem que ter, eu tô 
tentando, se não tem, não tem problema, eu paro aqui”. Eu não tenho nenhuma 
vaidade em continuar ou não continuar na pós, eu nunca tive  (...) porque se eu sair 
de uma pós porque eu não tenho os pontos que tem que contar lá na Capes, eu não 
sou mais um professor interessante ao programa, não tem importância nenhuma ser 
excluído (...) eu vou me dedicar, por exemplo, a publicação de um livro com calma 
para uma graduação (...) eu posso priorizar outros projetos e tem espaço para 
projetos, falta tampo, para coisas que tenho a fazer. Eu precisaria viver pelo menos 
uns 150 anos. (EFE4, 2015) 

 

Observam-se posicionamentos diferentes quanto ao empenho em manter os escores de 

produtividade, pois enquanto o professor do primeiro relato pontua que faz de tudo para se 

manter no programa, o do segundo aponta que, caso não atenda às exigências, compreende seu 

possível desligamento como oportunidade para realizar outros projetos vinculados à vida 

acadêmica. Trata-se de percepções muito distintas, que desvelam a diversidade de 

posicionamentos que perpassam o campo universitário e que afiançam dizer que é um campo 

repleto de dissensos.   

É importante ponderar que se sabe que a manutenção dos programas de pós-graduação 

é pautada por avaliações periódicas da Capes, que atribui forte peso à produção acadêmico-

científica, o que, por sua vez, intensifica o trabalho docente desses professores, já que boa parte 

deles está vinculada a atividades de ensino na graduação e até mesmo em cargos de gestão na 

universidade.  

Os projetos financiados por agências de fomento também têm aumentado 

substancialmente nas unidades pesquisadas, em especial no IPTSP e na FE, conforme 

demonstra o gráfico da Figura 9. 

 



137 

 

 
Figura 9 - Projetos dos sujeitos da pesquisa financiados por agências de fomento - CNPq, Capes, MEC, 
Finep e Fapeg 
Fonte: Elaborada pela autora, com base no Currículo Lattes dos entrevistados.  

 

Compreende-se que o aumento do financiamento das pesquisas acadêmico-científicas 

é uma tendência nacional, realizado por meio de editais de fomento, que incentivam 

sobremaneira as que são voltadas para a produção de tecnologias e inovação, com inserção no 

campo produtivo (MANCEBO; SILVA JÚNIOR, 2012).  

Essa tendência ganha impulso em Goiás com a Fapeg, que desde 2005 vem se 

consolidando como uma importante agência de fomento à pesquisa. A institucionalização da 

Fapeg relaciona-se historicamente com o Fórum Nacional de Secretários Estaduais para 

Assuntos de CT&I e o Fórum Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

realizados em Salvador em 2004, que solicitam, com a “Carta de Salvador”119, a distribuição de 

recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Nesse encontro, Goiás 

enquadrou-se no ‘grupo C’, o que significa que, para cada investimento do Estado em ciência 

e tecnologia, o governo federal deve alocar o dobro de recursos, para a correção de 

desigualdades de investimentos em âmbito nacional. Tal fato colaborou para a consolidação da 

Fapeg como agência de fomento e refletiu diretamente nos financiamentos das pesquisas da 

UFG e de outras instituições de Goiás.   

Diante do exposto, pode-se afirmar que as mudanças ocorridas nas últimas décadas, 

quer seja pela expansão da graduação e da pós-graduação, quer seja pelos novos parâmetros de 

avaliação da produção acadêmico-científica, têm exigido dos sujeitos desta pesquisa outras e 

novas condutas profissionais. Partindo desse entendimento, avança-se nas páginas seguintes na 

                                                             
119  Disponível em: <www.consecti.org.br/wp-content/.../carta-de-salvador-15-06-2004.doc>. Acesso em: 20 set. 
2015. 
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problematização de como as mudanças no trabalho docente estão intrinsecamente ligadas à 

construção de novas bases para a profissão e profissionalização docente no magistério superior.   

 

3.2 Os embates do trabalho docente na UFG  

Nesta seção faz-se a descrição e análise dos dados sobre como se concretiza o trabalho 

docente na UFG, coletados a partir de duas fontes: as entrevistas semiestruturadas e os 

documentos oficiais da instituição, articulados com o referencial teórico.  

Para apresentar as análises empreendidas, discutem-se aspectos concretos e simbólicos 

que envolvem o trabalho docente no magistério superior. Assim, abordam-se o prazer e o 

sofrimento que envolve o trabalho docente no magistério superior, trazendo para o debate a 

ambivalência relatada pelos sujeitos da pesquisa sobre a gratificação de atuar na educação 

superior, mesmo diante das exigências e do maior controle do trabalho nos últimos anos. Desse 

modo, busca-se evidenciar como esse trabalho tem sido reorganizado em face das políticas, dos 

programas e das ações das últimas décadas. 

 

3.2.1 O prazer e o sofrimento de ser professor universitário 

A presença marcante do prazer e do sofrimento como facetas do trabalho docente no 

magistério superior, expressa nas falas dos sujeitos da pesquisa, foi recorrente nas entrevistas e 

suscita duas perspectivas de análise. Primero, que o trabalho docente é permeado por 

gratificações vinculadas às relações sociais estabelecidas nesse trabalho.  Especificamente entre 

os professores da graduação, que são seis entrevistados, houve o consenso quanto ao ensino ser 

espaço de prazer, ao apontarem a identificação com essa atividade. Já na pós-graduação, o 

prazer é representado em grande medida pelo prestígio que envolve o reconhecimento da 

autoridade científica, por ser considerado o topo da carreira de docente universitário atuar no 

programa de pós-graduação stricto sensu, conforme enfatiza um professor: “Aqui você vai 

trabalhar mais mesmo, mas, por outro lado, você se realiza” (EFE6, 2015). 

A segunda perspectiva de análise refere-se ao sofrimento que envolve o ser professor, 

e está relacionado com a intensificação do trabalho docente, quer seja na graduação, quer seja 

na pós-graduação. Observa-se, ainda, que dois dos seis professores da graduação entrevistados 

apontam certo incômodo por não atuar na pós-graduação, o que acaba sendo fonte de algum 

sofrimento. Os fragmentos de entrevistas a seguir são representativos dessa situação.   
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Quando eu fui pro doutorado, a gente tem sempre a intenção de contribuir com a 
instituição, de ter espaço pra isso, e a gente não tem esse espaço, a gente teria que 
passar novamente por um espaço novamente de seleção, dentro da própria 
universidade, com muito crivo como se fosse desmerecido tudo que você fez no 
próprio curso de doutorado para atuar numa pós-graduação (...). Dentro da própria 
universidade se criam nichos que dificultam você ter espaço de trabalho. (EFE2, 
2015) 
 
Talvez eu migre até completamente pro lado experimental (...). Agora isso não vai me 
permitir, portanto, entrar na pós-graduação, porque, nessa velocidade, quando é que 
vou ter o rendimento mínimo para poder entrar lá? Essa produção mínima, isso não 
me incomoda, já me incomodou, mas eu fui me preparando para que isso não me 
incomodasse. Por quê? Porque a política que a gente tem, não é aqui, a política que 
a gente tem hoje em termos de pesquisa não me agrada, por isso não falei nada até 
agora. Essa questão de você ter que ter a produção, ter que ter artigos, em números 
e tal para participar de uma pós-graduação, isso é fundamental, porque, se você não 
tiver, a Capes não dá dinheiro, o CNPq não dá dinheiro, você não sobe sua nota. 
Então, você tem que entrar nesse esquema, e eu sou contra esse esquema, acho que 
assim você tira a liberdade do pensamento de produzir algo que esteja realmente de 
acordo com a sua formação, com aquilo que você gosta de mexer, e é aquilo que você 
pode dar um retorno maior (...). Então, eu meio que tirei isso da minha cabeça, se um 
dia der certo, eu vou pra pós-graduação, se não, vou continuar como eu estou, faço 
uma coisa e outra e me dedico ao ensino, como tenho me dedicado. (EIF4, 2015) 

 

Esses professores que atuam na graduação expressam em suas falas uma contradição de 

sentimentos, que se manifesta na frustração e também na expectativa de coroar a carreira 

atuando na pós-graduação, mesmo discordando dos critérios de produtividade acadêmica. Na 

verdade, a frustração só surge porque existe a possibilidade do seu contrário. Por isso, pode-se 

dizer que é no prazer e no sofrimento do trabalho que os professores encontram seus caminhos 

profissionais.  

Destaca-se o relato abaixo de um professor que discute o trabalho docente, ao refletir 

sobre seus desdobramentos e exigências para os professores que atuam na pós-graduação: 
 
Mas, também, como boa parte das coisas que envolvem o trabalho, elas são 
contraditórias. Prazer e sofrimento, como lembrava Dejoux, não estão separados. Se 
por um lado significa trabalhar mais [trabalhar na pós-graduação], por outro, 
significa você levar adiante seu desenvolvimento na carreira. (EFE6, 2015) 

 

Desse modo, o professor-pesquisador pontua como a contradição permeia seu 

trabalho, com a presença do prazer e do sofrimento compondo sua identidade profissional. 

Reitera-se que essas facetas estão imbricadas também nas falas dos entrevistados que atuam na 

graduação, na medida em que apontam o prazer de atuar no magistério superior, mesmo diante 

de uma crescente demanda de trabalho, sobretudo, nos expedientes de comissões burocráticas. 

Por isso, ressalte-se que a relação implícita entre prazer e sofrimento é a perspectiva de análise 

que melhor traduz os dados coletados, em que o constante movimento contraditório de 

posicionamentos é evidenciado. Não se buscou, tampouco foram encontradas nas entrevistas 
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realizadas, posturas lineares e/ou cristalizadas em percepções positivas e/ou negativas, mas 

observou-se uma fusão de elementos que ajudam a compreender a produção do trabalho docente 

no magistério superior.   

Muito embora se compreenda que esse fazer seja a expressão de conflitos e 

conformações, optou-se pela apresentação, nesta seção, primeiro do prazer e depois do 

sofrimento que envolve o trabalho docente no magistério superior, para demarcar a existência 

da contradição na relação do trabalhador professor com seu ofício. Ou seja, a apresentação dos 

dados é muito mais um recurso didático do que a representação das entrevistas na sua totalidade.  

 

a) O prazer de ser professor no magistério superior   

Nota-se que o prazer que envolve o trabalho docente no magistério superior é marcante 

em todas as entrevistas120, decorrente da satisfação de ensinar, ou seja, a aula e o envolvimento 

com a docência são considerados gratificantes, como mostram os seguintes fragmentos:  
 Ainda, para mim, ensinar é muito bom, é muito prazeroso, poder estudar e repartir, 
se eu posso dizer assim, um pouco do que você aprende com outras pessoas. (EFE6, 
2015) 
 
Com 21 anos de idade eu era professor da universidade, não tinha mestrado nem 
doutorado e durante quatro anos eu formava, dava aulas, eu simplesmente me 
preocupava em repassar o conhecimento. [Após o mestrado e doutorado] voltei com 
outra perspectiva de formador e pesquisador (...). Sempre gostei muito de lecionar. 
(EIF2, 2015) 
 
Sempre gostei da docência, sempre me identifiquei com a docência, desde as 
atividades de monitoria, que você trabalha com ensino. Eu já tinha trabalhado com 
ensino de 1º e 2º grau, o que era bem diferente, era condição diferente de trabalho.  
(EIPTSP1, 2015) 

 

Observa-se que a aula em si, o ato de lecionar e de compartilhar o conhecimento, é 

considerado fonte de prazer para os professores pesquisados, que atuam tanto na graduação 

quanto na pós-graduação na UFG. Trata-se de uma realização profissional por meio do ensino, 

inclusive, a partir dos estudos necessários para realizá-lo, o que gera uma identificação com a 

profissão docente (GUIMARÃES, 2001).    

Existem outras fontes de prazer ou satisfação com o trabalho docente, que são abordadas 

a partir de dois aspectos subjacentes às falas dos professores entrevistados: a natureza imaterial 

do trabalho docente, que possibilita sua mediação pelas relações sociais, e a percepção da 

                                                             
120 As falas dos professores diferenciam-se sob alguns aspectos quando se observam suas classificações em: a) 
professores experientes e jovens doutores que ingressaram recentemente na UFG; b) unidades acadêmicas; c) 
inserção na graduação e na pós-graduação. Essas diferenciações são devidamente pontuadas ao longo deste 
capítulo.  
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autonomia de seu trabalho. Esta é considerada vital para o sentimento de gratificação 

profissional, que é fonte de prazer do e no trabalho docente.  

Nas entrevistas, os aspectos elencados são evidenciados nas respostas à indagação sobre 

a dimensão do trabalho coletivo e o ingresso na carreira do magistério superior.  Os professores 

experientes, ao falarem sobre o trabalho coletivo, ressaltam o papel formativo das relações 

interpessoais e dos grupos de estudo e pesquisa. 
 

Foi feito um grupo de estudos em que nós nos reuníamos uma vez por semana aqui 
na faculdade e estudávamos, estudávamos textos, e a professora M. dava muita aula 
para nós. [E.: Vocês tinham uma formação paralela?] Nós tivemos aqui, com a 
professora M., com esse grupo, uma formação. Com a professora M., ela tirava 
dúvidas (...), a gente não lia coisas só da psicologia, começamos a ler textos de 
filosofia, de sociologia, das questões históricas. (EFE1, 2015) 

 
Ser professor era efeito dos estudos teóricos num grupo de pesquisa (...). O meu 
trabalho é extremamente coletivo (...). Eu só posso ser professor por causa dessa 
instância do outro, não teria jeito, não teria jeito (...). Você entende que ser professor 
é muito mais uma função do que uma pessoa, não sou uma pessoa (...) e esses colegas 
têm o quê? Têm uma relação triática (...) com o discurso, com o texto, com os teóricos 
onde eles vão, entendem que esse outro não é também uma pessoa, esse outro é uma 
teoria estabelecida.  (EFE4, 2015) 

 

O todo é muito coletivo (...) existe bastante troca entre os professores, no que se refere 
a ementas, planos de cursos, avaliações, mas a decisão pelo trabalho em cada sala é 
de cada professor. (EIF4, 2015) 

 
Então, a gente faz todo esse trabalho coletivo (...). Acho o individual dentro da 
universidade, do mundo do professor na universidade, muito dificil na parte do 
ensino, pode até buscar um projeto, alguma coisa, mas no individual fica difícil. 
(EIPTSP1, 2015) 

 

As falas acima evidenciam a importância das trocas entre os pares, o que possibilita a 

construção de uma coletividade como espaço de autoafirmação profissional. Compreende-se 

que tal ênfase só é possível porque a natureza imaterial do trabalho docente permite que as 

relações sociais o permeie (PARO, 2006). 

Ressalte-se, ainda, que a dimensão coletiva evidenciada nos excertos propicia a 

constituição da identidade profissional docente. A construção dessa identidade perpassa a 

intersecção da pessoalidade de cada professor com o coletivo, o que se desdobra em trocas 

simbólicas que mobilizam valores, saberes, conhecimentos e comportamentos muito 

específicos do magistério superior e que constituem a profissionalidade desses professores 

(LUDKE; BOING, 2010).   

Ao ponderar sobre o papel formativo dos grupos de estudo e de pesquisa, um professor 

experiente ressalta mudanças na organização do trabalho, chamando a atenção para um possível 

alinhamento da universidade ao atual processo de individualização dos sujeitos:    
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Eu vejo assim, um divisor muito grande, de [19]95 até 2000 por aí, acho que tem a 
ver também com as mudanças na carreira depois das greves que nos tivemos no final 
de [19]90. A gente tinha um trabalho coletivo, a gente percebia isso (...) os grupos 
assumiam as responsabilidades de quando uma  pessoa não podia trabalhar, ou 
tivesse que se ausentar por alguma coisa, havia um comportamento, uma prática mais 
coletiva (...) e hoje não, hoje é muito individualizado (...) muito cada um no seu 
momento, sem essa troca, sem até conhecer o que o outro tá trabalhando. (EFE2, 
2015) 

 

 Trata-se de um apontamento interessante sobre como a universidade reproduz a 

sociedade em termos de valores e posicionamentos, expressos na individualização de práticas 

no cotidiano do trabalho docente. Todavia, compreende-se que a universidade também produz 

seu próprio ethos institucional, que é imbricado e ressignificado em meio a fatores e regulações 

externas. Por isso, pode-se dizer, pelos relatos analisados, que a individualização do professor 

universitário tem sido superada, em larga medida, justamente pela integração dos professores a 

grupos de pesquisa, não se constituindo, portanto, um isolamento categórico do sujeito tal como 

se observa na sociedade (BARROSO, 2005; IANNI, 2005).  

Muito embora sejam reiteradamente citados como espaços de construção coletiva e fonte 

de prazer na profissão docente, a percepção da função dos grupos de estudo e de pesquisa 

diferencia-se entre os professores experientes e os jovens doutores entrevistados. No relato de 

uma jovem doutora, ressalta-se que o grupo de pesquisa do qual faz parte é um espaço de 

realização de pesquisa e produção de livros e artigos, não contemplando vínculos explícitos 

com a atividade de ensino como se observa nos relatos dos professores experientes, tal como o 

que se segue:  
 

É mais coletivo, porque nós temos um laboratório que tem três pesquisadores, eu e 
os outros dois, a gente troca muito, a gente se ajuda muito. Então, assim, na pesquisa, 
nas publicações, nas orientações, a gente acaba trabalhando bem junto (...). É um 
grupo de pesquisa, e a gente acaba sendo mais coletivo nesse sentido. (EIPTSP4, 
2015) 

 

Os outros dois professores jovens doutores apontam que a dimensão coletiva também 

se faz presente em seu cotidiano, mesclada com atividades de cunho individual:  
 

Nas atividades de pesquisa, aí engloba um pouco orientação, há um pouco mais o 
componente coletivo, porque têm os alunos que você orienta também e os professores 
com os quais você colabora na sua pesquisa. Mas tem uma parte individual, têm 
algumas linhas de pesquisa que eu desenvolvo mais individualmente e outras que 
desenvolvo em colaboração, é uma mescla. (EIF5, 2015) 
 
 
 [Fora da função de coordenação] na condição de professor, aí nós já estamos numa 
situação em que o trabalho tende a diminuir essas interfaces [coletivas], tende a ser 
mais individual, desse ponto de vista,  mas com um detalhe: o modo como a nossa 
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jornada de trabalho é organizada permite que grupos se encontrem, ela permite que 
você possa efetuar um trabalho conjunto com o colega, e isso graças à mágica 
nenhuma, mas a uma forma de contratação de trabalho, que é o regime de DE, que 
te permite esse tipo de articulação. É claro que isso sofre influências da velocidade 
da intensificação do trabalho que nós vivemos, evidentemente, mas isso não interdita 
o fato de se difcultar, não quer dizer que você interdite a realização disso, que 
efetivamemte todos nós fazemos, pelo menos a maioria de nós faz trabalhos uns com 
os outros, em grupos maiores, menores, se reunirem núcleos de pesquisa e etc., algo 
muito próprio as possibilidades abertas por se estar em uma universidade com U 
maiúsculo. Agora é fato, e eu repito ainda uma vez, tudo isso sofre as fricções dadas 
pela intensificação do trabalho. (EFE6, 2015)  

 

Conforme os relatos, o trabalho coletivo constitui-se no cotidiano acadêmico 

dependendo das atividades realizadas e ocorre em especial na pesquisa. No entanto, a condição 

de DE é apontada como promotora de parcerias que consolidam o trabalho docente no 

magistério superior com características coletivas. Observa-se, portanto, a potencialidade da DE 

de promover articulações no trabalho, mesmo quando existe a tendência de trabalho mais 

individual.   

Cabe destacar que o prazer de ser professor universitário relaciona-se também à 

relação que o professor estabelece com a instituição em si, pois suas diretrizes e missão são 

consideradas como elementos que possibilitam ou inviabilizam uma relação de acolhimento na 

UFG. Entre os 15 professores entrevistados, apenas dois foram categóricos e apontaram que 

não se sentem valorizados na instituição, quer seja por limites salariais, quer seja pelas relações 

sociais estabelecidas no âmbito do cotidiano acadêmico. Os outros 13 entrevistados pontuaram 

que se sentem valorizados na instituição por dois motivos: a) o trilhar da formação com auxílio 

direto da UFG, dado que se refere, em especial, aos professores experientes; b) o acesso, na 

instituição, a condições que lhes permitem desenvolver suas pesquisas e avançar na carreira. O 

excerto a seguir refere-se ao forte vínculo com a instituição, que promoveu a formação do 

professor entrevistado.  
 
Eu me fiz nessa casa como professora; é claro que não foi só na minha experiência 
profissional, mas foi extremamente importante eu estar aqui,  e essa casa me criar 
todas as condições para que eu seja a professora que eu sou hoje (...). Agradeço 
muitíssimo, pois tudo que eu consegui foi com aval da faculdade, que me deu licença 
para fazer mestrado, quando foi minha época de fazer o doutorado, a casa se dispôs 
e me liberou. (EFE1, 2015)   

 

Constata-se também que a instituição é evidenciada como um espaço que favoreceu a 

construção do professor como profissional, o que reforça uma relação positiva de compromisso 

e de representação institucional. “Quando você fala que é professora da UFG, você vem com 

isso, não sou eu [diz seu próprio nome] que trago isso comigo; a UFG vem comigo, ela abre 
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portas pra mim” (EFE1, 2015). Outro professor enfatiza que a instituição possibilitou sua 

formação, na medida em que possibilitou a inserção na pós-graduação:  
 
Eu tive as oportunidades de fazer o mestrado e o doutorado, tem possibilidade de 
fazer pós-doutorado, aí eu tenho as limitações que não estão tanto relacionadas à 
universidade, são limitações às vezes de questão familiar, questões pessoais, que às 
vezes tornam, principalmente a vida feminina, da mulher, um pouco mais díficil de 
você ir atrás de todas as possibilidades e opções que você tem.  (EIPTSP1, 2015) 

 

Trata-se de um relato que evidencia que há na UFG a devida oportunidade de avançar 

na formação acadêmica, o que solidifica os laços dos professores com a instituição. Destaca-se 

uma certa solidariedade citada pelos professores universitários experientes, que contextualizam 

como os grupos de pesquisa garantiram, inclusive, a ausência dos colegas, em especial, para 

cursar a pós-graduação stricto sensu. Ressalte-se que, da amostragem de entrevistados, 12 

professores cursaram o mestrado até o fim da década de 1990, período histórico em que teve 

início a exigência, posta pela LDBN nº 9.394/1996 (artigo 52, alínea II), de que as universidades 

tivessem “um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado” (BRASIL, 1996). 

Ao refletir sobre sua formação ao longo da carreira, outro professor experiente acaba 

problematizando como o ingresso de docentes nos últimos anos vem desdobrando-se em um 

vínculo frágil com a instituição: 

 
Eu sou de um tempo em que nós entramos muitos poucos,  então, assim, eram 
raríssimos os concursos (...) entre quem chegou por aqui e foi fazer a sua trajetória  
formativa aqui dentro, que é o meu caso, e quem já chegou aqui doutor. Então eu 
acho que a diferença é o tempo que você leva para compreender: “Bom, eu aqui 
doutor, faço o que exatamente nesse espaço público? E contribuo como para o 
crescimento dessa instituição pública?” Porque eu tenho colegas doutores aqui que 
chegam saindo pro pós-doutorado, de licença. Não viveu nem o remi-remi, não 
passou por nenhuma experiência administrativa. (EFE5, 2015)  
 

  
A ponderação acima busca evidenciar que a relação com a instituição se constitui em 

meio a condições históricas determinadas. No caso dos professores experientes, o apoio da 

UFG, por meio de licença para realizarem cursos de pós-graduação stricto sensu, mesmo com 

um quadro docente reduzido, parece ter suscitado uma consciência política acurada do espaço 

público e um envolvimento com os caminhos institucionais da UFG.  

O segundo grupo de respostas aponta que as oportunidades de realizar pesquisa e que a 

inserção em projetos são fontes de prazer para os professores entrevistados.  
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Eu hoje gosto muito mais de dar aula agora do que dar no ano passado, ano retrasado 
(...). Eu terminei o ano de 2014 (...), é fácil eu explicar pra você: estou  feliz com a 
minha profissão, meus alunos ganharam 1º lugar no Campus Goiânia de 
empreendedorismo em Parasitologia, eu ganhei um recurso bom do CNPq, 
conseguimos fazer uma publicação em equipe, em rede de colaboração excelente. 
Não sei, terminei feliz pra caramba! (...). Eu tô feliz com a profissão. (EIPTSP2, 2015) 

 
Pra mim, o grande ganho de estar aqui é  poder fazer na prática o que se diz que é o 
papel da universidade, o de uma formação mais abrangente, porque envolve ensino, 
pesquisa e extensão. Então, assim, meu grande ganho aqui é compreender que minha 
tarefa como professora de graduação e de pós-graduação não está desvinculada da 
minha atividade extencionista, que no meu caso eu opto pelo movimento de educação 
de jovens e adultos (...)  e pela pesquisa. Quer dizer, eu poder me dedicar 
integralmente a pensar em um objeto, uma questão e compreendê-lo de uma forma 
uma pouco mais aprofundada. Eu sinto que sou privilegiada em ter aqui a condição 
de fazer isso, por mais que isso represente um compromisso muito grande com o 
público, porque eu também entendo que essa é uma tarefa para devolver para o 
público que me sustenta aqui dentro. (EFE5, 2015) 
 
Se eu tivesse esse tempo [de levar trabalho pra casa], certamente eu faria, porque eu 
gosto do que faço, não como obrigação em si, mas pelo prazer de estar fazendo. 
(EIF4, 2015) 

 
 

Observa-se que as oportunidades, quer seja de desenvolver projetos, quer seja de 

perceber-se avançando na profissão ou cumprir um papel social, são consideradas motivadoras 

para os professores. Ainda sobre o prazer advindo da atividade docente, outro aspecto 

enfatizado pelos colaboradores da pesquisa é o reconhecimento da importância de seu trabalho, 

no qual o retorno dos alunos é considerado a principal fonte de gratificação profissional.  
Sabe esse discurso que você já ouviu, claro que já ouviu, (...) dez anos depois um e-
mail de  um aluno: “Professor, olha só, tô mandando minha tese, te agradecendo”, 
dez anos depois, isso te dá um orgulho absurdo (...) isso me move! Mas eu não espero 
reconhecimento de todos, não espero essa  satisfação imediata, não jogo pra isso. 
(EFE3, 2015)  

 
 
Eu sou muito realizada aqui, sou muito feliz aqui, fico muito feliz de ver a gente 
formar os alunos, principalmente na pós-graduação, que a gente vê a formação do 
profissional, do parasitologista, no caso. Então, a gente pega um aluno que começa 
um mestrado praticamente cru, com uma formação só de graduação e na hora que 
ele termina o doutorado, agora profissional, ele tá pronto pra pegar uma sala de aula, 
pra pegar uma pesquisa, pra tocar a vida acadêmica dele. Então, esse processo de 
formação do indivíduo é muito gratificante. (EIPTSP4, 2015)  

 
Eu me sinto bastante valorizado, tanto pelos professores quanto pelos próprios alunos 
(...) a experiência que eu tenho com os alunos é extremamente positiva (...) o aluno, 
ele percebe muito bem quando o professor é engajado e preocupada com o 
aprendizado deles. (EIF5, 2015)  

 
Você vê que os alunos gostam de você, usam você como um modelo, têm você como 
um exemplo (...). Você encontra com pessoas, depois de muitos anos, que foram seus 
alunos e falam: “Professor, nunca esqueci de você, você foi a pessoa que me 
despertou para ser professor”. (EIF2, 2015)  
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 Observa-se, nos excertos anteriores, que a relação com alunos ganha destaque, em 

especial o reconhecimento de que o professor contribuiu para a formação deles. Pode-se dizer 

que a satisfação relatada se refere à percepção de que a investidura do professor como corpo e 

potências latentes é recompensada, ou seja, a subjetividade docente encontra elementos 

simbólicos de autoafirmação profissional (FANFANI, 2007; MARX, 2013).     

Tal percepção positiva de estar na profissão docente amplia-se para as relações com o 

saber e com a própria prática de ensinar para uma entrevistada:  
 
Eu acho que é compartilhar, sabe? [E.: O que é bom, o que é melhor nessa profissão?] 
Ah, é a convivência (...) eu gosto, demais, com os alunos, com os colegas, com todo 
mundo, essa oportunidade de poder conviver, ver coisa diferente todo dia, a cada 
semestre você encontra turmas diferentes, pessoas diferentes, você tem atividades 
diferentes, o aluno tá fazendo uma tese em uma coisa, e o outro em outra e você vai 
aprendendo (...) isso é muito bom. (EIPTSP3, 2015) 

 

 O relato reforça o papel das interações como contributo essencial para a autoafirmação 

do ser professor. Retoma-se, aqui, a importância do constante movimento de saberes, 

abstrações, relações que envolvem o trabalho docente, o que a torna uma profissão desafiadora.   

No que concerne à autonomia do trabalho docente, os professores relatam o privilégio 

que é a liberdade de poder optar por campos temáticos para o aprofundamento de pesquisas e 

de definir os caminhos metodológicos das aulas, aliado à flexibilidade de horários para 

realizarem suas atividades profissionais. Essa autonomia é representada nos excertos que se 

seguem. 
 

Não importa muito no meu trabalho se é sábado, domingo, eu não tenho horários 
fixos (...) independe se é de dia, de noite, de madrugada, eu não lido mal com isso, 
acho que é da natureza do trabalho. (EFE3, 2015)  

 
As condições, hoje, são condições bastante funcionalistas, há muitas coisas 
acontecendo assim,  que a gente repudia, mas no todo, com relação aos demais 
trabalhos, trabalhar na universidade, na Universidade Federal de Goiás, é um 
privilégio, entendeu? É um privilégio, ainda existe, eu quero fazer isso, eu posso fazer 
isso, um certo caminho que eu escolho (...) é uma autonomia. (EFE4, 2015) 

 
 
 

Como se observa, a possibilidade de trabalhar com flexibilidade de tempo e local e de 

definir o que quer fazer – como explicita um professor ao dizer “ainda existe, eu quero fazer 

isso, eu posso fazer isso, um certo caminho eu escolho” (EFE4, 2015) – mostra-se como 

contributo de prazer no trabalho.  

Mesmo os professores relatando ser positiva a flexibilidade no trabalho, considera-se 
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essa condição um reflexo de uma estratégia da gestão pós-fordista121 , que autoriza certas 

decisões do trabalhador, tal como a de definir horários flexíveis de trabalho, para que este se 

entregue física, intelectual e afetivamente ao trabalho (HELOANI, 2011). No caso do 

magistério superior, a flexibilidade de horários e a imersão em temáticas constitui um 

pseudoautocontrole do métier profissional.  

 Cabe refletir sobre a autonomia relatada, uma vez que se observa nos relatos os 

professores se referirem a aspectos que têm forte relação com a natureza imaterial do trabalho 

docente, tais como os de poder realizar o trabalho em outros espaços ou de definir linhas de 

trabalho. Tal natureza permite certa flexibilidade do trabalho, e não necessariamente autonomia, 

que seria o controle sobre todos os processos e a organização do trabalho docente (OLIVEIRA, 

D., 2010; FANFANI, 2007). Por isso, considera-se que a autonomia relatada subsiste muito 

mais pela dificuldade de controle real do trabalho docente, dada a sua natureza imaterial, do 

que pela conquista de uma autonomia representativa do autocontrole do magistério superior. 

Sobre o vínculo afetivo com a profissão, dois professores experientes trazem reflexões 

elucidativas quanto aos elementos que são mobilizados no cotidiano da docência: 
 

Acho que  a gente se impôs um desafio de responsabilizar muito o futuro do Brasil 
nas nossas mãos. Acho que esse desafio, lá no interior da pessoa, quando decidiu ser 
professor, aí depois decidiu ser pesquisador (...) por que que uma pessoa leria um 
tese de 100 páginas no domingo, né? Por que você vai pegar um aluno  de mestrado 
e doutorado, se o seu salário é a mesma coisa,  "Eu vou ganhar uma bolsa do CNPq", 
de 1.200, 1.400 ou de 2.000 reais. Vale tudo isso? (...) parece que é uma coisa boba, 
mas tem muita dessa coisa de sacerdócio (...) por isso, não pode piorar nossa 
carreira, porque, quando você piora, você mexe no coração (...) o salário pode até 
cair, mas se pintar um edital, ele vai continuar no mesmo pique  (...). A carreira é 
linda, e ela não pode ser desmotivada porque a gente trabalha muito com o processo 
interno, isso faz parte do processo de criatividade, de inteligência e formação. Não 
sei se está certo o que estou falando, mas nossa carreira tem muito a ver com 
criatividade, e o Young, ele falou “que sua mente criativa só atua naquilo que você 
ama”. (EIPTSP2, 2015)  

 
Eu tenho muita clareza, não tô gastando aqui  meus dias, minha energia, me 
sacrificando por uma causa que eu não optei por ela. [E.: Qual seria essa causa que 
te move, professor?] Educação pública, defesa da educação pública, é a gente pensar 
num país que deixe de ter 65 milhões de brasileiros que têm mais de 15 anos e não 
têm nem o ensino fundamental (...) e nós, da área da Educação, não podemos fechar 
os olhos para isso, é nosso papel, nossa responsabilidade.  (EFE5, 2015)  

  

Nos excertos fica evidente o reconhecimento do quanto a atuação docente envolve uma 

dimensão afetiva e até mesmo certa responsabilização que impulsionam os professores a 

                                                             
121 O pós-fordismo consiste em uma estratégia para aumentar a produtividade do capital com a cooperação dos 
operários. Para Heloani (2011), é “a tentativa de harmonizar um maior grau de autonomia dos trabalhadores para 
organizar um setor de produção, com o desenvolvimento de controles mais sutis, que objetivam colocar o trabalho 
numa posição de dependência ou incapacidade em relação ao capital” (p. 102).  
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apontarem que a dedicação ao trabalho está impregnada de compromisso social. Chama a 

atenção a ponderação sobre o sacerdócio, que se assemelha aos dados obtidos na pesquisa 

realizada por Guimarães (2009) na rede municipal de educação de Goiânia, em que 42% dos 

professores entrevistados consideram a docência uma vocação, associando-a ao gosto pelo 

trabalho. Justificativa parecida é observada em um fragmento do primeiro dos excertos 

anteriores: “Parece que é uma coisa boba, mas tem muita dessa coisa de sacerdócio” 

(EIPTSP2, 2015). Trata-se de uma fala que está na contramão do debate da docência como 

profissão, que envolve remuneração e condições de trabalho condizentes com o métier 

profissional, sem relacioná-la ao sacerdócio (NÓVOA, 1999).  

Até o momento, enfatizou-se a faceta do prazer que envolve o trabalho docente no 

magistério superior, buscando evidenciar as falas que explicitam esse sentimento e como ele se 

materializa na dinâmica universitária. Observou-se que o prazer é materializado, em especial, 

por meio da inserção em grupos de estudo e de pesquisa, que assumem o papel de fomentar o 

trabalho coletivo dos docentes, bem nas relações sociais estabelecidas com os pares e com os 

alunos. 

Em prosseguimento à linha de pensamento adotada, será discutido nas páginas seguintes 

o sofrimento inerente ao trabalho docente. Mais uma vez, ressalta-se que prazer e sofrimento 

não correspondem a sentimentos apartados nas falas dos entrevistados, pois representam a 

contradição presente no trabalho de gestores acadêmicos e docentes pesquisadores de 

programas de pós-graduação stricto sensu da UFG.  

 

b) O sofrimento de ser professor no magistério superior 

Considera-se que o sofrimento, ou um certo estranhamento com o labor docente, é 

fruto de mudanças interpostas entre o trabalhador professor e seu trabalho na universidade. Ou 

seja, é proveniente de fatores externos, ancorados na intensificação do trabalho docente e na 

flexibilização das tarefas que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. Trata-se de 

procedimentos que, articulados, demarcam ritmo e processos que direcionam o trabalho docente 

para a acumulação de capital, por meio da ênfase na prestação de serviços e na produção de 

pesquisa inovadora (MARX, 2013). Tanto a intensificação quanto a flexibilização do trabalho 

docente são abordados como constrangimentos ressignificados no cotidiano do magistério 

superior e incorporados à sociabilidade acadêmica, por meio de microrregulações (BARROSO, 

2005). 

 Para a discussão proposta, problematiza-se a aceleração do ritmo e a burocratização 

como expressões da intensificação e flexibilização do trabalho docente no magistério superior. 
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O que fundamenta esses processos é a regulação do trabalho, na perspectiva do controle, 

alinhada com o novo gerencialismo que prescreve ações para o trabalhador com vistas a 

potencializar sua responsabilização por resultados, em prol da universidade, que ganhou ares 

de organização122 nas últimas décadas.    

Ao analisar as falas dos entrevistados sobre o sofrimento que encontram no exercício 

do magistério superior, desvela-se sua intensificação, ou seja, o aumento do ritmo de trabalho. 

Os professores enfatizam que dispõem do mesmo tempo para realizar mais atividades, em 

especial as de administração da universidade, que se avolumaram nos últimos anos. 
 

Eu trabalho muito mais hoje, e se eu deixar, eu trabalho 24 horas. Com a questão da 
internet, com esses sistemas todos informatizados da universidade, hoje nós temos um 
acúmulo de trabalho enorme, nós trabalhamos o dia inteiro, porque você está ligada 
no computador o dia inteiro, está chegando informação e solicitações do que você 
tem que fazer. (EFE1, 2015)   

 
 

A parte administrativa, eu não esperava tantas atribuições. Essa parte administrativa, 
eu não tinha essa visão. Pra mim, professor era só para ministrar os cursos, atender 
os alunos, tirar dúvidas, ajudar o máximo possível os alunos. (EIF5, 2015) 

 
Hoje é eletrônico (...) a forma de trabalho da gestão do administrativo mudou e a 
gente não teve o acompanhamento disso, inclusive de parte dos funcionários. À 
medida que os sistemas foram sendo instalados na UFG, os nossos funcionários 
resistiam (...) como mudou muito e mudou rápido, não foi fácil pra todo mundo se 
adaptar. Com isso, também a nossa função absorveu muitas das atribuições, hoje sou 
eu que gero tudo, eu entro no meu diário, eu lanço dia a dia, isso era a frequência, 
claro, era eu que tinha que lançar, mas antigamente você levava o material que você 
produzia escrito e entregava na secretaria. Hoje está tudo informatizado, hoje não 
tem nada entregue na secretaria mais. O que a secretaria faz? Aí você pergunta, 
porque antes ela organizava nossos papéis. Então existe uma diferença na natureza 
do trabalho administrativo hoje, que eu acho que os colegas que estão hoje já 
assimilaram muito mais dos que estavam em [19]96 quando eu cheguei aqui. E essa 
mudança é uma mudança que vem desde [19]96 de forma galopante dentro da 
universidade, e em parte justificou o governo não contratar mais  tantos funcionários, 
reduziu significavamente o número de funcionários. Isso também traz para nós uma 
sobrecarga, até que haja uma adaptação de quais são as funções. (EFE5, 2015) 

 
Ao analisar os excertos acima, é evidenciado um volume de tarefas administrativas 

mais expressivo nos últimos anos, associado a um ritmo mais acelerado de solicitações. Pode-

se ponderar, que tal aceleração se refere as novas exigências de produtividade presentes no 

mundo do trabalho. Já o aumento expressivo de atividades administrativas, com forte controle 

burocrático a partir da informatização dos processos, altera os aspectos técnicos e 

organizacionais do trabalho. Esse tipo de controle burocrático só é possível quando a mão de 

obra é ultraqualificada, como é o caso dos professores universitários, uma vez que precisam 

                                                             
122 Chauí (2003) afirma que a universidade pública tem alterado sua natureza de instituição social para a de 
organização, com ênfase em sua instrumentalidade, baseada no planejamento, gestão, controle e resultados, com 
vistas a objetivos particulares, dissociados de um projeto político na sociedade.    
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absorver as inovações implementadas nos processos de trabalho, como a burocratização que 

perpassa os sistemas informatizados de regulação do trabalho docente (ANTUNES, 2013; 

MARX, 2013). 

 Compreende-se que a combinação de novas exigências, direcionadas ao magistério 

superior colaboram diretamente com a acumulação de capital por meio de serviços acadêmicos 

e pesquisas vinculados à inovação e às tecnologias (OLIVEIRA, J., 2000).  

Cabe destacar, ainda, a referência nos excertos anteriores a um decréscimo de 

funcionários. Ao analisar a UFG, observa-se que em 2013, 2.350 funcionários técnico-

administrativos estão distribuídos em todos os campi da instituição, para atenderem a 150 

cursos de graduação, 93 de pós-graduação stricto sensu e 87 de especialização lato sensu, além 

dos cursos de extensão e educação a distância123. Esses dados corroboram um cenário nacional 

de quase estagnação dos funcionários técnico-administrativos, tanto na iniciativa privada 

quanto na esfera pública, mesmo havendo uma expansão da educação superior desde a década 

de 1990 (SILVA JÚNIOR, 2009).  

Os posicionamentos quanto aos processos administrativos e de controle não são 

unânimes. Embora 13 professores entrevistados considerem que se trata de uma tentativa de 

maior controle do seu trabalho – e relatem, inclusive, que burlam o sistema para realizar 

atividades alinhadas às suas convicções ideológicas, para depois enquadrarem-nas nas 

exigências burocráticas dos sistemas informatizados – dois deles consideram que os sistemas 

são interessantes e que melhoraram nos últimos anos, mesmo consumindo mais tempo. É o que 

relata um professor: 
Desde quando eu fui coordenador pela primeira vez até hoje, a melhoria foi grande, 
foi significativa. Eu participei da criação do primeiro sistema acadêmico (...), quando 
a gente achou que estava bom, veio um novo. Bem, o novo causa transtorno, primeiro 
porque a gente não sabe usar e precisa aprender, e segundo porque não tem todas as 
funcionalidades que a gente precisa. (EIF4, 2015) 
 

 
Como se percebe, trata-se de certa resistência, mas também de aceitação das novas 

exigências, de modo que se pode falar em ajustamento às novas diretrizes. Entre os 

colaboradores da pesquisa, dois coordenadores de programas de pós-graduação apontaram 

como os sistemas informatizados vinculados ao controle da Capes são dispendiosos e ocupam 

o tempo desses profissionais:  

 

 
 

                                                             
123 Dados retirados do documento de análise de crescimento da UFG de 2006-2013 (UFG, 2013). 
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Sou coordenador da pós-graduação, aí toda hora chega um e-mail pedindo alguma 
coisa. Aí paro de fazer pesquisa, que é o que gosto, para responder e-mail, 
solicitações (...). Todo dia a Capes manda algo para mim, via PRP/UFG, Fapeg e a 
própria Capes. Toda hora chega uma coisa que me toma tempo. (EIF1, 2015) 

A situação é que você precisa atender a uma série de demandas que são de 
enormidade tremenda, demandas externas e internas, com prazos muito curtos. O 
grande volume delas é que impedem que você faça o que é inerente ao trabalho de 
um professor de ensino superior, que é, de um lado, estudar e, de outro, efetuar 
pesquisa (...). Eu me sinto vestindo um corpo que não é meu, não é isso aqui, é 
passageiro,  vai acabar,  eu vou sair disso aqui e vou voltar a fazer aquilo que eu 
gosto, que é meu trabalho. Isso por vários motivos, uma quantidade muito grande de 
trabalho, coisas que não estão diretamente relacionadas ao meu métier, e a ideia de 
você preencher coisas para um sistema alheio à sua realidade. Eu tô falando de 
plataforma Sucupira, do coleta Capes e etc., etc. Você prestar contas dessas coisas 
toma muito tempo do trabalho. (EFE6, 2015, grifos nossos) 

O sofrimento, ou estranhamento, diante das atribuições de coordenador é visualizado 

quando o professor desabafa: “Eu me sinto vestindo um corpo que não é meu, não é isso aqui, 

é passageiro, vai acabar, eu vou sair disso aqui, e vou voltar a fazer aquilo que eu gosto, que 

é meu trabalho” (EFE6, 2015).  Depreende-se desse relato que a identificação com a profissão 

docente é abalada pela ênfase em trâmites burocráticos, despertando sentimentos negativos 

quanto ao ser e estar na profissão docente (GUIMARÃES, 2001). Ou seja, o controle rígido da 

Capes, associado à ausência de funcionários técnico-administrativos que poderiam assumir 

essas atividades, infringe a relação ontológica dos coordenadores de pós-graduação com seu 

trabalho, à medida que impõe novos padrões de produção, alterando aspectos que propiciam a 

constituição da existência do trabalhador professor, de modo a separá-lo, sobremaneira, da 

concepção de seu trabalho (MARX, 2013).    

Apesar de o professor demonstrar, no fragmento do parágrafo anterior, clareza de que o 

trabalho docente no magistério superior se desdobra em atividades tradicionais da docência 

universitária que não seja o atendimento aos trâmites burocráticos, não se pode desconsiderar 

que o controle burocrático deixa marcas na identidade docente, que apreende os caminhos da 

nova lógica de produção do trabalho no magistério superior que se pauta em padrões de 

exploração. Tal fato degrada sua relação com o trabalho, em prol da recomposição do sistema 

produtivo capitalista (MAUÉS, 2010; OLIVEIRA, J., 2000). 

Nesse contexto, um pesquisador e coordenador da pós-graduação assevera sobre a 

regulação controladora da Capes: “A Capes é uma bigorna,124 e aí é duro” (EFE6, 2015), 

referindo-se ao peso do órgão na modelagem da produção acadêmico-científica para a 

                                                             
124 Bigorna é um bloco maciço de ferro, normalmente com duas pontas, usada como superfície para a modelagem 
de objetos e ferramentas de metais. Disponível em: <http://www.significados.com.br/bigorna/.>  
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produtividade em um ritmo acelerado, que é o parâmetro para o credenciamento e a manutenção 

de professores nos programas de pós-graduação. Assim, o controle pelos sistemas de prestação 

de contas (sistemas informatizados) impõe a dinâmica dos resultados na pós-graduação de 

forma intensa (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

Ao se analisar os relatos dos professores pesquisadores de pós-graduação, é possível 

observar um acúmulo ainda mais expressivo em relação aos que se mantêm na graduação. Isso 

ocorre porque, na pós-graduação, o fenômeno da produtividade acadêmica pela regulação da 

Capes, do CNPq e das FAPS impõe um ritmo de produção acadêmico-científica ainda mais 

acelerado. Nesse sentido, observa-se que as respostas dos professores são categóricas quando 

se questiona se eles consideram que trabalham mais após ingressaram na pós-graduação. 
 

Na própria pós-graduação, têm muitas atividades que a gente tem que fazer, por 
exemplo, têm comissões de bolsas, comissões administrativas, tem que  participar de 
reuniões, e isso acaba entravando um pouco da nossa outra parte, porque eu preciso 
de tempo para sentar e escrever um artigo. Aí eu não consigo, porque eu tenho que ir 
numa reunião aqui e numa reunião ali, isso acaba entravando um pouco, mas não é 
nada assim... dificil de resolver. Eu escolho, ou eu vou na reunião, ou eu sento aqui 
e escrevo (...). Tem hora que não vou na reunião. (EIPTSP4, 2015)   
 
Mais atribuições e novas atribuições (...). Aí eu dou aula no mestrado e na graduação 
e trabalho na gestão [da universidade]. (EIF2, 2015) 
 

Trabalho muito mais (...) por causa das cobranças. A cobrança em termos dos orgãos 
de pós-graduação (...) te cobra prazos, te cobra produção, te cobra número de alunos, 
te cobra muito e muitas vezes você precisa sair fora procurando conseguir recursos 
para você conseguir cumprir aquilo. (EIPTSP3, 2015) 

 

 É importante ponderar que o trabalho na pós-graduação não conta como acréscimo de 

remuneração para os professores, podendo ocorrer, no máximo, gratificações específicas, 

vinculadas a projetos como mestrados e doutorados interinstitucionais e ajudas de custos para 

viagens a eventos científicos. Na verdade, as atividades de graduação são mantidas e acrescidas 

de outras demandas, como detalha o relato a seguir. 
 
O resultado de você trabalhar na pós-graduação é você orientar dissertação, 
mestrado e  tese de doutorado. Imagina o tanto de trabalho que dá pra sair uma 
dissertação, pra sair uma tese, aí você tem que trabalhar mais intensamente na 
pesquisa, tem que dar uma disciplina muito mais intensa e muito mais consistente, e 
tem que ter um acompanhamento com aquele aluno no decorrer da pesquisa (...) isso 
do ponto de vista do trabalho intelectual, da consistência do trabalho teórico de 
pesquisa e do ponto de vista burocrático. A gente é convocado pelo menos para duas 
ou três seleções por ano, então corrige projetos, corrige prova escrita, vigia prova 
escrita na sala, olha se é um trabalho de professor, se precisava ser um trabalho de 
professor, às vezes seria um trabalho de funcionário, elabora prova escrita, tem 
comissão disso, tem comissão daquilo e temos no mínimo uma reunião a mais por 
mês de coordenadoria, tirando relatórios, comissão de banca. É outra instância que 
te dá o mesmo tanto de trabalho que um departamento (...) é dobrado, pra mais. 
(EFE4, 2015) 
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Além de um trabalho intelectual mais denso para orientar mestrandos e doutorandos, 

as atribuições administrativas e o atendimento aos escores de produtividade relacionados 

diretamente com a captação de fomentos tornam os programas de pós-graduação espaços de 

tensão e muitas vezes de disputas entre os pares. O relato a seguir é retomado por representar 

com clareza essa situação:  

 
Aqui dentro existe muito uma cobrança da gente mesmo com a gente, é a pessoa que 
se cobra (...). Existe até uma certa competição,  as pessoas ficam um tentando fazer 
mais que o outro, publicar em uma revista de maior impacto, isso é uma competição 
sadia que tem aqui dentro, isso nunca resultou em problema. (EIF4, 2015, grifos 
nossos)   

  

Ainda que a produtividade acadêmica seja um fenômeno estabelecido pelas agências de 

fomento, em especial a partir de 1997 pela Capes, o relato explicita como esse processo é 

incorporado ao trabalho docente. Os professores se cobram pelo desempenho prescrito, em um 

claro processo de autointensificação que gera, inclusive, uma competição entre os pares 

(HARGREAVES, 1995). 

Muito embora a expectativa de realização profissional na universidade esteja 

relacionada com um lugar na pós-graduação, por ser um elemento simbólico de reconhecimento 

da autoridade científica, é importante problematizar a questão colocada por Sguissardi (2012, 

p. 13): “Com quanta intensificação do trabalho do professor e/ou do professor-pesquisador se 

está fazendo a reforma universitária no Brasil?” 

 No caso da UFG e tendo em vista o aumento da produtividade dos professores 

pesquisados125, pode-se dizer que a reforma em curso está exaurindo a capacidade física e 

emocional dos docentes. Do universo pesquisado de 15 professores, nove relataram diversas 

formas de adoecimento, tais como depressão, problemas de coluna, dificuldades para dormir e 

principalmente estresse relacionados ao trabalho. 
 

Eu quase morri uma vez, decorrente de esforço mental mesmo, e não foi trabalho 
acadêmico, de estudo, foram as relações com os colegas (...). Fiquei doente, e um 
doente de estresse manifesto                                                                                           
(...) me afetou muito as relações sociais entre colegas, o sentimento de hostilidade 
frequente (...). Nesse período, eu deixei de frequentar mais a universidade. (EFE3, 
2015) 

 
Eu acho que a saúde afeta, é assim o que acontece muito comigo: eu fico num ritmo 
muito intenso, não tem gripe, nada que me pegue. Na hora que eu dou uma relaxada, 

                                                             
125 O aumento de produtividade está pautado na análise realizada nos Currículos Lattes dos colaboradores da 
pesquisa.  
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aí vem tudo de uma vez... quando passa a tensão, a saúde sente. Eu sinto muito na 
hora que eu relaxo. (EIF2, 2015) 
 
O problema sério de coluna que eu tô tendo é pela quantidade de tempo que a gente 
fica sentada no computador (...). Muitas vezes, dependendo dos horários que você 
tem, acaba dificultando de fazer uma atividade física (...). Esse caso de coluna é sério, 
é por conta do trabalho e do próprio estresse, do cansaço (...). O médico virou para 
mim e disse: "Olha, você está com fadiga do seu trabalho”. (EFE2, 2015) 

Nossa atividade é uma atividade assim muito difícil, é uma atividade que você tem 
que pensar  muito, que exige muito de interação com as pessoas (...). É dificil às vezes 
você se comprometer em um nível alto de produção. Isso te deixa estressado às vezes, 
quando você entra no espírito da coisa e não consegue ter condições de fazer. (EIF3, 
2015) 

Mais essas frentes de orientar no mestrado, doutorado, captar recursos de pesquisa, 
normalmente esses editais abrem nas férias, é julho pra acabar em agosto (...).  Hoje 
eu acordei pensando que eu tenho que mudar isso [ritmo intenso de trabalho]  (...)  e 
ainda faltam 12 anos para eu me aposentar, e eu não aguento mais. É você acordar 
de manhã no sábado e pensar: “Tenho que ler a tese”. (EIPTSP2, 2015)  

 
 

Observa-se que a saúde dos professores tem sido comprometida pelo trabalho, em 

especial pelo estresse relacionado ao ritmo de trabalho. Ao argumentar que não observou 

adoecimento decorrente do trabalho, um professor pesquisador da pós-graduação esclarece 

como se posiciona quanto à dinâmica intensa de trabalho:  
 

Eu  gosto muito do que eu faço, eu não adoeci, ainda não. É assim, existe um estresse 
próprio ali próximo a setembro, outubro e  novembro, crise de dor na coluna... um 
tempo mais intenso que eu estava sem licença, uma certa disritmia, mas eu tenho que 
parar e fazer meu pilates, e ao mesmo tempo, nessa hora, eu passo a dizer não, mas 
eu podia estar dizendo não a mais tempo, entendeu!?  (...) eu mesmo dei o ritmo. 
(EFE4, 2015) 

 

Conforme o relato esclarece, há certa flexibilidade para assumir mais atividades ou não 

na universidade, por isso, seis professores ponderam que não adoecem por conta do trabalho, 

porque podem diminuir o ritmo, assim que percebem que ultrapassaram os limites considerados 

aceitáveis para não comprometer sua qualidade de vida. É o que acentua um professor: “Nesses 

últimos anos, eu acabei acumulando muitas coisas, agora estou me livrando de algumas. Nesse 

período, eu observei um nível de estresse maior, mas tirando isso, acho que não [adoeço], foi 

algo circunstancial e pontual” (EIF5, 2015).  Outro desdobramento de um ritmo mais intenso 

de trabalho é a contaminação da vida pessoal pelo trabalho, conforme os excertos a seguir.  
 

À noite ainda continuo trabalhando, trabalho muito nas madrugadas, porque às vezes 
o dia não comporta as coisas que eu tenho que fazer (...). É muita coisa, no final de 
semana, eu não gostaria, mas acabo tendo que planejar aula, algumas coisas que 
tenho que corrigir. (EFE1, 2015)    
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O que nós fazemos é trabalho o tempo todo, os finais de semana são comumente 
atravessados por isso. O que tento fazer para me preservar é deixar o domingo livre, 
domingo eu tento não fazer nada (...), eu faço é ler outras coisas, ler algo do meu 
interesse. (EFE6, 2015) 

 
 

Mesmo quando eu estava lá no Instituto, como coordenador, como diretor, eu também 
levava serviço pra casa. Toda hora você tem que ler um trabalho de um aluno, é a  
dissertação de mestrado , aí você tem que ler um artigo pra você dar parecer, então 
tudo acaba indo para casa. (EIF2, 2015)  

 
Não gosto de levar trabalho pra casa, mas às vezes tenho que levar [E.: Isso sempre 
aconteceu?] Sempre aconteceu, mas eu procuro administrar pra não levar (...). A não 
ser assim, você é chamado para uma banca de tese e tal (...).  Eu acho que agora levo 
menos, eu acho que no princípio eu não administrava bem o tempo. (EIPTSP3, 2015) 

 

Os relatos indicam que os professores têm extrapolado o âmbito do tempo e do espaço 

de trabalho da UFG para a vida pessoal. Como se trata de sujeitos envolvidos com a gestão da 

universidade e com a pós-graduação stricto sensu, apontam que essas atividades não cabem no 

cotidiano do magistério superior. A diluição das fronteiras entre a vida pessoal e o trabalho, 

exige uma produtividade que só é possível com o avanço do espaço e do tempo de trabalho.   

Entre os entrevistados, não se pode desconsiderar o que um professor relata: “Eu acho 

que agora levo menos [referindo a levar menos trabalho para casa], eu acho que no princípio 

eu não administrava bem o tempo” (EIPTSP3, 2015). Tal relato traz outra perspectiva de 

análise, que é a de ponderar sobre a possibilidade de os próprios professores resistirem à 

internalização das obrigações com a universidade para além do espaço/tempo institucional de 

trabalho. 

 Fica evidente, todavia, nas entrevistas realizadas, que o trabalho se estende ao ambiente 

pessoal para 12 dos 15 professores entrevistados, o que ratifica a consequente diminuição do 

tempo livre para descanso e lazer. Mesmo argumentado que gostam do seu trabalho, ao realizar 

parte das atividades em casa, os professores acabam explicando que existe uma tensão nas 

relações familiares: 
 

Eu diria para você o seguinte: de um ano e quatro meses pra cá, minha vida bagunçou 
muito, porque a [associação de pesquisa]   exige um conjunto de viagens e uma agenda 
política em Brasília. Tá me sobrecarregando aqui, porque não estou conseguindo 
acompanhar o Conselho direito, não conseguindo acompanhar as reunião do PPG 
direito (...) e por conta disso acho que lá em casa sacrificou muito, muito! Eu tenho 
uma família muito compreensiva, que caminhou comigo para Brasília, foi comigo pra 
São Paulo fazer o doutorado junto, tenho dois filhos e um marido que vestem comigo a 
camisa de que de fato é importante a opção que estou fazendo. Agora, eu tenho um 
canil com três cachorros, eu tenho um jardim para cuidar, eu tenho uma casa muito 
grande e eu tenho minha vida com os meninos e com meu marido. Eu tenho tentado 
administrar pra não abalar essas relações, pois isso é tensionado o tempo todo, muito 
difícil, a gente faz assembleias periódicas (risos) para reajustar as coisas. (EFE5, 2015) 
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Não tem jeito de não levar para casa,  é impossível! Então, a gente leva pra casa e aí 
tenta administrar em casa, junto com a família,  é  uma forma de isso não pesar tanto 
(...). É impossível não levar pra casa. (EIPTSP4, 2015) 

 

A imbricação do trabalho com o tempo livre não é um fenômeno exclusivo dos 

professores entrevistados. Em uma pesquisa realizada em 2012, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) constatou que desde o início dos anos 2000 diversas categorias 

profissionais estão trabalhando de forma mais intensa, com o trabalho se estendendo ao tempo 

de vida pessoal, o que atesta ser essa uma estratégia do capitalismo. Entre os entrevistados, 

45,4% afirmaram ter dificuldade para se desligar do trabalho 126 , quer seja para atender a 

demandas inesperadas, tais como planejar alguma atividade pela internet ou celular 

relacionadas ao trabalho, quer seja para se atualizar sobre processos que envolvem o trabalho. 

Tal dado reforça que as mudanças no trabalho docente do magistério superior se relacionam 

com o contexto mais amplo de mudanças no mundo do trabalho, que caminham par a par com 

a reforma do Estado (SGUISSARDI, 2012).     

O quadro de intensificação e flexibilização do trabalho docente constitui ponto 

nevrálgico para os professores entrevistados, pois acarreta estranhamento quanto ao trabalho e 

compromete a vida pessoal e a saúde dos sujeitos da pesquisa. Contudo, as assimilações desses 

processos são realizadas em meio a disputas, conflitos e negociações próprias do campo 

universitário, o que aponta que a regulações interpostas ao magistério superior, em especial 

pelas políticas públicas, são apropriadas e ressignificadas pelos agentes que conduzem os 

processos para serem ajustados ao campo acadêmico (BARROSO, 2005; OLIVEIRA; 

CATANI, 2011). 

Por tudo quanto foi dito, observam-se conformações e resistências dos professores 

entrevistados às regulações que têm redimensionado a dinâmica do trabalho docente no 

magistério superior. Tais regulações emanam de um contexto de imbricação da universidade 

pública com o campo produtivo, que desde 1990 tem sido submetida, juntamente com a 

educação superior, a uma paulatina, mas constante reforma (APPLE, 2013; MAUÉS, 2010). A 

partir dos dados apresentados, é possível ponderar ainda que, embora o magistério superior 

sofra fricções decorrentes da intensificação e da flexibilização dos processos de trabalho, sua 

natureza imaterial acaba possibilitando a presença do prazer de ser docente, em um movimento 

conflituoso que acena para novas disposições do magistério superior. 

                                                             
126  Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/120321_sips_tempolivre.pdf>. 
Acesso em: 15 jan. 2016. 
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3.3 O processo de profissionalização docente na UFG    

O foco da discussão da profissionalização docente no magistério superior recai sobre as 

seguintes unidades temáticas: a) precarização das condições do trabalho docente; b) carreira e 

remuneração docente; c) sindicalismo docente; d) sociabilidade acadêmica. Esses pontos, uma 

vez articulados, dão sustentabilidade à docência como profissão no magistério superior e 

possibilitam um debate acurado das facetas do processo de profissionalização docente na UFG.  

Compreende-se que a profissionalização docente é um processo que atende a demandas 

históricas da profissão e, portanto, encontra-se sempre em movimento (OLIVEIRA, D., 2010). 

Assim, sua abordagem no magistério superior busca apreender como as demandas atuais 

colaboram para consolidar suas bases.   

 

3.3.1 As condições do trabalho docente na UFG  

Apesar de as condições de trabalho serem essenciais para garantir o exercício 

profissional docente, sua precarização é uma tendência nas diversas profissões, tendo em vista 

o modelo econômico de exploração do trabalhador pelo capitalismo, adotado em escala 

mundial. Tal fenômeno refere-se à perda de direitos trabalhistas na carreira e/ou às limitações 

das condições objetivas e subjetivas para o exercício profissional (RODRIGUES, M., 2006). 

 No caso desta pesquisa, é possível constatar a precarização do trabalho, em especial 

pelas condições objetivas e subjetivas de desenvolvimento das atividades docentes (SOUZA, 

A., 2013). Tanto o processo de intensificação do trabalho docente, já discutido anteriormente, 

quanto as limitações decorrentes da insuficiente infraestrutura da UFG materializam a 

precarização e assemelham-se a situações encontradas em outras universidades públicas 

federais pesquisadas por Mancebo, Maués e Chaves (2006), Mancebo e Silva Júnior (2012) e 

Sguissardi e Silva Júnior (2009).  

Observe-se que, para os gestores acadêmicos e pesquisadores de programas de pós-

graduação stricto sensu entrevistados, há a predominância da precarização das condições 

subjetivas de trabalho. Para avançar no debate, apresenta-se o Quadro 2, construído a partir das 

falas dos entrevistados:  
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Quadro 2 – Precarização do trabalho na UFG: condições subjetivas e objetivas127  

Condições subjetivas 

Intensificação do trabalho docente 

 

Total  

Condições objetivas 

Limitações da infraestrutura física 

 

Total  

Aumento das atividades burocráticas 7 Obras inacabadas e infraestrutura 
limitada  

4 

Busca de produtividade e de fomentos nos 
editais de pesquisa  

6 Laboratórios, computadores e aparelhos 
que não funcionam  

1 

Excesso de aula na graduação  2 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É pertinente esclarecer que as condições subjetivas do trabalho aludem a aspectos que 

se materializam por meio da subjetividade docente, de modo que atingem o sujeito professor, e 

que em larga medida são regulações assimiláveis e que interferem no cotidiano do trabalho 

docente. Já as condições objetivas de trabalho dizem respeito a questões estruturais, de ordem 

material, e que também comprometem o desenvolvimento do trabalho.    

Após essa breve ressalva, destaca-se que as condições subjetivas foram as mais citadas 

pelos docentes como limitadoras do trabalho. Ao discorrerem sobre as principais dificuldades 

para realizar o trabalho docente no magistério superior, os professores explicitam, por exemplo, 

como a burocracia constitui um aspecto que os pressiona no cotidiano.  
 
Nós não tinhamos atribuições na década de [19]90 que nós temos hoje; hoje nós temos 
atribuições burocráticas administrativas que antes não eram do professor fazer (...). 
Hoje nós temos que cumprir o preenchimento de formulários de sistemas, que são 
muito demorados, que muitas vezes apresentam problemas técnicos mesmo, que antes 
nós não tinhámos. (EFE2, 2015) 
 
A lentidão dos processos, a burocracia é muito lenta, muitas vezes você sua para 
conseguir aprovar um projeto, conseguir verba para desenvolver alguma coisa e 
quando você consegue ainda tem que enfrentar uma burocracia enorme pra poder 
fazer essas coisas se tornarem realidade (...). Mas isso é um problema da 
universidade como um todo, os processos burocráticos são muitos lentos, isso 
realmente é uma coisa que desde o primeiro dia que tomei posse me incomoda 
bastante. (EIF5, 2015) 

Eu acho que esse é o mais complicado, a maior dificuldade, falta de tempo para você 
ler para além da sua aula. [E.: O tempo está sendo consumido com que atividades?] 
Com a administração, a burocracia [E.: Você consegue demarcar de quando isso 
começou?] De 2000 para cá, isso tava vindo já muito incipiente, pelo menos nos 
relatos dos meus colegas que estavam,  mas ele começa mesmo, assim de fato, eu acho 
que nos anos 2000 (...) fundamentalmente a ausência de funcionários (...)  o professor 
acaba assumindo cargos que não deveriam ser de fato do professor. (EFE3, 2015) 

 

É possível observar nas falas dos professores entrevistados o aumento de atividades 

administrativas, já relatadas anteriormente, como causador de sofrimento. No entanto aqui se 

                                                             
127 Os dados que compõe o Quadro 2 correspondem a mais de um aspecto citado em cada entrevista, de modo que 
um mesmo docente pode ter indicado dois ou três elementos que comprometem as condições de trabalho.    
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enfatiza como a burocracia, que é uma atividade meio, vai ocupando o tempo das atividades 

tradicionais do magistério superior, que são o ensino, a pesquisa e a extensão (MAUÉS, 2010). 

Pode-se dizer que o excesso de atribuições burocráticas retira os professores de uma 

relação genuína com seu trabalho, conforme evidencia o relato abaixo, que é retomado pela 

clareza quanto a esse processo.  
 

Enfim, a situação é que você precisa atender uma série de demandas [administrativas, 
vinculadas à burocratização dos processos] que são de enormidade tremenda, 
demandas externas e internas, com prazos muito curtos. O grande volume delas é que 
impedem que você faça o que é inerente ao trabalho de um professor de ensino 
superior, que é, de um lado, estudos e de outro, efetuar pesquisa. (EFE6, 2015)  

 

Trata-se de uma reflexão, de como as exigências relacionadas às atividades 

administrativas da universidade vão distanciando o professor do cerne de seu trabalho. Outros 

dois professores mostram-se descontentes com essa lógica:  
Eu tenho queixas, assim, que eu queria um olhar mais voltado pra priorizar, eu não 
priorizaria elementos burocráticos hoje, não priorizaria terceirização. Eu tenho 
várias críticas; hoje, a relação professor-funcionários, ao modo como o professor 
assume funções tão diversificadas, eu faço essa crítica no cotidiano, no dia a dia aqui, 
entende? (EFE4, 2015) 
 
[E.: o trabalho burocrático aumentou ou diminuiu nos últimos anos?] Aumentou e 
agora, com o Sigaa, ainda aumentou mais para a coordenações, porque tirou muita 
coisa que era de secretaria, que era do secretário e vai trazendo mais para o 
professor. Aí ele aumentou, mas aumentou no computador, então, assim, o que eu 
fazia, a secretaria fazia de cadastrar um plano, de organizar, de receber agora é tudo 
no computador. Agora é tudo o coordenador, o professor que faz. Ele aumentou na 
informática e diminuiu no papel, mas ele aumentou e com prazos e datas. Tem hora 
que a gente não sabe fazer e trava mesmo. (EIPTSP1, 2015) 

 
Os professores apontam que as tarefas administrativas e burocráticas aumentaram 

sobremaneira, e demonstram discordar dessa lógica. Compreende-se que a burocracia é uma 

atividade meio na docência, sendo necessária para regular as atividades realizadas, todavia, 

questiona-se sua função de controle excessivo dos processos, conforme reflete um professor: 

“Esses sistemas vêm num discurso de aprimorar, de garantir uma integração de informação, 

mas no fundo ele é muito mais de controle, de controle de trabalho e de gastar tempo, que 

poderia ser usado para uma produção acadêmica” (EFE2, 2015).  

Outro ponto que implica a precarização das condições subjetivas de trabalho é a pressão 

para a produção acadêmico-científica, materializada na busca de fomentos e publicações de 

artigos, como atestam os excertos abaixo: 
 

A grande dificuldade é financiamento, você tem que estar o tempo todo procurando 
financiamento fora (...) porque isso é cobrado da gente, a publicação é cobrada. 
(EIPTSP3, 2015) 
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Eu vejo assim que a gente tem dificuldade na questão das publicações, de cumprir a 
cota de publicações que a gente tem que cumprir para se manter orientando na pós-
graduação e tal, mas é uma dificuldade geral, não é só minha. Realmente só os mais 
velhos de casa, que já estão mais bem estabelecidos é que estão conseguindo manter 
uma produtividade maior em relação aos mais novos. Eu vejo isso como um desafio, 
mas não é impossível e eu estou me esforçando para poder cumprir, e se eu não 
conseguir não foi por falta de esforço. (EIPTSP4, 2015)  

 
Os docentes questionam tanto a dificuldade de conseguir os fomentos para a realização 

de pesquisas quanto os padrões de qualidade da produção acadêmico-científica. Ao tratar dessa 

questão, um professor problematiza a base científica dos escores de produtividade e que é muito 

apropriada ao debate proposto:   
 
De onde é que vem, a partir de que trabalho vem a autorização de um grupo de 
pesquisa, de um professor, de um pesquisador doutor? (...). O próprio sistema Capes, 
sistema de publicação de artigos, o modo como eles contam, até mesmo o seleção no 
serviço público [para magistério superior] o quantitativo ali não permite que você 
faça uma avaliação do que de fato seja uma pesquisador, qual a consistência daquilo 
que aquele cara pesquisa (...). A crise é de consistência na formação científica (...) de 
vincular pesquisa à inovação, essa coisa que vem aí das áreas técnicas, isso é um 
complicador. (EFE4, 2015) 
 

Destaca-se que, além de questionar os escores de produtividade estabelecidos pelo 

padrão de avaliação da Capes, o entrevistado aponta que a produtividade atinge os professores 

ingressantes ainda nas bancas dos concursos, visto que os processos seletivos ponderam a 

quantidade de suas produções acadêmico-científica para pontuação curricular.  

Esclarece-se que, embora o professor coleborador da pesquisa faça referência a escores 

da Capes como parâmetro para ingresso na UFG, institucionalmente a Resolução Consuni nº 

34/2014 aponta o indicador para a análise de produção acadêmico-científico dos candidatos, 

que é o mesmo utilizado pela Comissão de Avaliação de Docentes (CADs).  

Ao abordar especificamente a pesquisa e sua correlação com a inovação, os 

professores posicionam-se contraditoriamente a esse processo, pois enquanto alguns 

consideram ser natural tal vinculação, outros são veementemente contrários. Os professores 

ponderam desde a importância de se realizar pesquisa como forma de contribuir para a 

sociedade, posicionam-se contrários ao discurso de inovação e até indicam uma visão mais 

alinhada ao empreendedorismo acadêmico. 
 

[E.: Qual a principal dificuldade para realizar seu trabalho?] Eu acho que é a 
concepção mesmo de pesquisa, sabe? Essa mudança aí mesmo agora na própria Pró- 
Reitoria de Pesquisa, de vincular pesquisa à inovação, essa coisa que vem das áreas 
técnicas, isso é um complicador. (EFE4, 2015) 
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Quem vai ser o professor de 2020? Ele vai ser o professor, que se a gente mudou 
nossa realidade da sala de aula, de começar a dizer que os alunos têm que também 
trabalhar na iniciativa privada, porque quando eles virarem doutores a gente não vai 
ter vaga para eles no ensino superior, a gente começa a criar um grupo de docentes 
em 2020 que são docentes que vão querer dar aula, porque é prestígio, porque  é 
importante ser pesquisador e porque ali gera conhecimento, são os três princípios 
que traria a pessoa. Mas ele vai sentir que ele tem que trabalhar fora. Aí, a gente tem 
de orquestrar isso agora, porque senão ele vai fazer bico, ao invés de fazer uma coisa 
que seja empreendedora dentro da carreira dele. Por exemplo, um engenheiro que 
vai abrir uma cervejaria, isso é bico, ele vai fazer uma coisa que talvez seja o hobby 
dele, mas não tem nada a ver com a profissão dele.  O que a gente precisa de 2015 a 
2020, para pegar essas pessoas que vão trabalhar na universidade, é conseguir 
aumentar o ensino de empreendedorismo e inovação dentro da pós-graduação, já que 
na graduação está engatinhando. A gente precisa acelerar esse processo. Por quê? 
Eles vãos ser pessoas que vão sentir que não vão poder ter DE, e a gente precisa 
canalizar esse não a condição de DE para o que o Brasil precisa agora, que é patente, 
transferência de tecnologias e trabalhar na iniciativa privada. (EIPTSP2, 2015)      

 

A se analisar as entrevistas de oito professores, dos cursos de Parasitologia e Física 

constata-se que consideram natural vincular pesquisa à inovação e ao empreendedorismo, 

atestando a característica dessas áreas de produtoras de tecnologias. Já os seis professores 

entrevistados vinculados ao curso de Pedagogia questionam o viés inovador das pesquisas e a 

delimitação das temáticas. Nesse contexto, Mancebo e Silva Júnior (2012) entendem que as 

consequências dessa perspectiva são as mudanças ocorridas na cultura acadêmica, que acabam 

conformando princípios da produção mercadológica dentro da universidade pública.  

Compreende-se que a pesquisa, conforme afirma Bosi (2007), deva estar vinculada ao 

campo de estudo do docente, e não necessariamente atender a editais de fomento. Tal 

perspectiva, pontua o autor, pode inviabilizar a produção intelectual nas mais diversas linhas 

de pensamento. Ressalte-se ainda, que a definição das temáticas a serem pesquisadas pelas 

agências de fomento promove uma cisão entre concepção e execução do trabalho docente no 

âmbito da pesquisa, o que aponta para as bases da gerência científica no cotidiano da 

universidade pública, nos moldes explicitados por Braverman (1987).    

Muito embora se tenha um posicionamento de manutenção da pesquisa acadêmica 

vinculada ao campo de interesse docente, é importante refletir sobre a problemática levantada 

no último excerto, qual seja: como será a inserção de novos doutores na educação superior, em 

um cenário de retração da contratação de professores em regime de trabalho DE? Trata-se de 

ponderar sobre quais são os caminhos formativos da pós-graduação diante dessa realidade, uma 

vez que, no âmbito privado, a contratação de professores em regime DE é exceção.  

Em que se pese as reflexões sobre a inserção profissional e a necessidade de pensar 

sobre tal questão, a formação na pós-graduação stricto sensu para o empreendedorismo e 

inovação mostra-se um caminho bem alinhado com os discursos atuais das agências de fomento 
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e reflete um posicionamento governamental de transferências de tecnologias amplamente 

divulgado na mídia e legislado pelas Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que se refere 

à parceria público-privada; a Lei  nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre 

inovação e tecnologias; e a Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, que define 

parâmetros para o Sistema Nacional de Inovação. Trata-se, conforme Mancebo e Silva Júnior 

(2012), de um “reposicionamento social e econômica da estrutura universitária” (p. 57), com 

vistas à produção científica direcionada para o capital financeiro, deixando-a mais alinhada com 

as necessidades de acumulação de capital, o que não se faz sem uma transformação profunda 

na sociabilidade acadêmica nas universidades públicas federais.  

Ao problematizar a delimitação de temáticas de pesquisa a partir dos editais de 

fomento, um professor entrevistado acaba revelando que os recursos para a pesquisa 

acadêmico-científica são limitados: 
 
Qual que é o abismo?  O abismo é essa produtividade maluca, o abismo é a falta de 
recursos, os recursos limitados, sem muito se estabelecer que critérios (...), a quem 
ele vai se destinar, portanto, diante do abismo, salve-se quem puder, e aí as pessoas 
se juntam em feudos pra defender as migalhas que são atiradas por aí. (EFE3, 2015) 

 

Apesar do tom metafórico, o relato do professor retrata a disputa entre seus pares por 

fomento para a manutenção de suas pesquisas. Ressalta, ainda, a constituição de feudos, ou de 

grupos de pesquisa, organizados para garantir a sobrevivência no meio acadêmico, no sentindo 

de atender aos escores de produtividade.  

Cabe ainda registrar duas ressalvas quanto às dificuldades encontradas pelos 

professores entrevistados para realizar e publicar suas pesquisas. A primeira é que as pesquisas 

nas áreas de Física e Parasitologia necessitam de reagentes, materiais de laboratório e 

equipamentos de alto custo, que nem sempre são garantidos pelo orçamento da universidade.  

Por isso, os editais cumprem o papel estratégico para a manutenção da estrutura física das 

pesquisas (MANCEBO, MAUÉS, CHAVES, 2006).  

A segunda ressalva é que, de acordo com uma pesquisadora da pós-graduação da UFG, 

para publicar a produção acadêmico-científica em revistas qualificadas, no âmbito da 

Parasitologia, nos padrões Capes, é necessário pagar uma taxa e “as publicações são caras, em 

dólares. [E.: Em média quanto?] Olha, na nossa área varia de 500, de 2 a 3 mil dólares” 

(EIPTSP4, 2015). Apesar de nos projetos de pesquisa ser permitida a alocação de recursos para 

publicação e de haver na UFG a prática de ressarcimento desses valores, novos repasses para 
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esse fim já foram cortados em 2015, dado o momento de ajuste fiscal128 pelo qual o Brasil está 

passando. Ressalta-se que essa informação consta na fala de um entrevistado da área das 

Ciências Biológicas, mas tal prática não ocorre na área da Educação.  

Ao analisar as entrevistas, observa-se que, ao tecerem críticas à produtividade 

estabelecida pela Capes, os professores acabam explicitando como essa lógica interfere na 

relação de autocriação do profissional com seu  trabalho. Por isso, há o estranhamento dos 

professores com o trabalho que realizam, o que “até bem pouco tempo sequer era visto como 

tal” (SGUISSARDI, 2012, p. 13). Trata-se de um trabalho vinculado ao campo produtivo, em 

que a pesquisa, na perspectiva da inovação, desestabiliza a autonomia docente do magistério 

superior e remodela as identidades docentes dos professores universitários (LAWN, 2001). 

Pondera-se, ainda, que a lógica do produtivismo não se circunscreve à UFG, tratando-se antes 

de uma política nacional, conforme o relato de um professor: “Isso é política nacional, tem 

modificado a forma das pessoas pensarem, e eu acho que isso tem limitado, em muitos casos, 

o desenvolvimento de novas pesquisas (...). Eles usam esse termo aqui, “publique ou morra”, 

morra cientificamente. (EIF4, 2015, grifos nossos). 

A percepção de um movimento de mudança de pensamento estende-se às alterações 

de comportamento dos professores, que acabam se submetendo às exigências da produtividade 

para garantir a continuidade de recursos para suas pesquisas e garantir a sobrevivência 

acadêmica (SGUISSARDI, 2010). Por isso, os processos que envolvem o fazer acadêmico, que 

atualmente é regulado pela avaliação das agências de fomento e pelos sistemas informatizados 

da universidade, têm influenciado a construção de uma sociabilidade produtiva na universidade 

pública, que é calcada nas relações e trocas simbólicas entre os agentes do campo universitário, 

com vistas à manutenção dos escores de produtividade. 

Outro aspecto que aparece no debate sobre condições subjetivas do trabalho é o 

excesso de aulas na graduação, citado por dois professores:  

 

                                                             
128 No primeiro semestre de 2015, o Brasil entrou em uma grave crise econômica, com alta inflacionária que retraiu 
os investimentos e se desdobrou na fuga do Investimento Direto (ID) e na desvalorização da moeda nacional. 
Associada a uma crise política, o atraso na aprovação do orçamento da União para 2015 acenava o impasse entre 
os poderes Executivo e Legislativo, e o ajuste fiscal das contas públicas foi o caminho escolhido pelo Estado 
nacional para reequilibrar a economia. A educação está entre as pastas que sofreram os maiores cortes, pois 
aproximadamente 19% do orçamento previsto foi cortado ainda em 2015, impactando as universidades federais 
com uma restrição de recursos de 30%. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/noticias>; 
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1662570-educacao-tera-novo-corte-em-orcamento-pac-sera-
principal-alvo.shtml> e <http://www.correiodoestado.com.br/brasilmundo/universidades-federais-tem-um-terco-
dos-recursos-bloqueados-pelo/240267>. Acesso em: 8 out. 2015.  
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Nosso principal problema se chama condições de trabalho (...). A gente precisa ter 
condições para escrever, para pensar. Tempo!  As urgências, as demandas são tantas 
e tão urgentes, tudo é quase que pra ontem (...). A gente precisaria de mais 
professores pra dar conta dessa demanda que chega. Os institutos chegam aqui 
falando: “Nós temos 12 alunos, vocês têm que ter um professor”. Mas, gente, não 
tem professor! Onde nós vamos arranjar um professor para dar aulas? Nós estamos 
com turmas descobertas, tem uma demanda grande dos institutos, tem a demanda 
interna da faculdade e a gente não está dando conta. (EFE1, 2015) 
 
Eu tô numa carga horária alta nesse semestre, eu fico em função dessa ida e vinda 
da Praça Universitária pra cá. Isso gera uma despesa enorme no transporte, pega 
um trânsito ruim e isso te deixa estressado. Você não pode aproveitar bem as 
atividades, às vezes me pego refletindo sobre algumas situações, eu poderia ter 
condições melhores, por exemplo, no relacionamento com as turmas, monitores que 
nunca tive nas disciplinas que eu queria ter, e às vezes que tentei e não consegui, me 
foi negado, não tinha condições na época, então, realmente a instituição pecou um 
pouco nesse aspecto (...). Se eu tivesse um monitor, certamente minhas aulas seriam 
melhores, e essa pessoa não tive. Como é que você pega 200 alunos, se você aplicar, 
por exemplo, uma lista de exercícios por semana de cinco problemas, que é o mínimo, 
você teria que corrigir 1.000 problemas por semana, além das outras atividades que 
você tem. Aí você pega: na época de avaliações, são 1.000 questões que você tem de 
avaliar. (EIF3, 2015)     
      

 

  Apesar de as falas referirem-se a um aumento de demanda no ensino, é importante 

relativizar, pois os dois relatos estão bem localizados, se comparados como a amostragem da 

pesquisa. Não se pode desconsiderar, contudo, que houve um aumento de alunos na graduação, 

em especial após o Reuni: se em 2006 eram oferecidas 3.618 vagas, em 2013 esse número foi 

expandido para 6.355 novas vagas na graduação (UFG, 2013). Trata-se de um crescimento de 

75,65%, que tem implicações para a docência e repercute, consequentemente, sobre as outras 

dimensões do trabalho docente. 

Diante do exposto sobre a precarização subjetiva das condições de trabalho, as novas 

atribuições do professor universitário são consideradas excessivas, por isso, o ritmo do trabalho 

é acelerado para que dê conta de atender a mais demandas, vinculadas, em especial, ao controle 

do fazer acadêmico, na perspectiva de inseri-lo no campo produtivo. É importante pontuar que 

subjaz a esse tipo de precarização outro fenômeno: a autocoação, ou autointensificação, que 

consiste em uma dedicação intensa do trabalhador ao seu ofício, mesmo quando as regras 

determinadas externamente abalem sua profissão (HELOANI, 2011).  

 A dedicação deos professores coleborados dessa pesquisa às diversas atividades que 

lhes são atribuídas desdobra-se na precarização subjetiva das condições de trabalho, e podem 

estar sendo forjadas por meio de sofisticados sistemas simbólicos de apreensão das 

subjetividades docentes (HELOANI, 2011).  

Outra forma de precarização do trabalho refere-se às condições objetivas, concernentes a 
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questões estruturais, em que obras e infraestrutura e limitação de laboratórios e aparelhos 

tecnológicos são citados. No caso específico da infraestrutura física, os relatos sobre obras 

inacabadas referem-se à unidade de Física, que vivencia a peculiaridade de uma reforma não 

concluída do prédio que vai abrigar mais laboratórios, iniciada com recursos do Reuni.  
 
Nosso problema aqui era de espaço físico, porque nós conseguimos equipamentos, 
mas não tínhamos onde montar o laboratório com infraestrutura legal. Bom, não 
tinha? Tinha, mas demorava um pouco talvez pra conseguir fazer esse acerto e tal. A 
gente está com um prédio aqui do lado para ser reformado já tem uns dois anos, e as 
coisas chegaram para ser instaladas, e lá não tá pronto e a gente está tendo que se 
virar aqui de maneira precária. (EFE4, 2015) 
 
Nós tínhamos o prédio da Física, aquele prédio da Matemática agora ele é nosso (...) 
tanto que já tem laboratórios funcionando lá. O problema é que ele tá daquele jeito, 
porque a firma que ganhou a licitação para reformar o prédio faliu, tem todos os 
problemas burocráticos. (EIF2, 2015) 

 

Trata-se de uma situação muito específica em se tratando da UFG como um todo, em 

que se observa uma expansão física de 90% desde o Reuni. Ao todo, 66 novas dependências 

físicas, entre laboratórios, bibliotecas e prédios, foram construídas, e, destas, 60,60% foram 

financiadas com recursos do Reuni. Foram reformados também 54 prédios, dos quais 59,26% 

contaram com recursos do mesmo programa de expansão (UFG, 2013). 

Para um professor (jovem doutor), a pouca manutenção de computadores, impressoras e 

outros materiais, tais como armários e cadeiras, tornam as condições de trabalho mais limitadas 

e requerem a busca dessas condições por meio dos fomentos:  

 
Há coisas na UFG que poderiam ser melhor, por exemplo, o cuidado com a 
infraestrutura, com os professores. Então, a gente vê que as coisas que a gente 
consegue para ter uma melhor qualidade de trabalho, eu consegui com meu esforço. 
A cadeira em que estou sentada, eu comprei com meu dinheiro pessoal, porque eu 
precisava de uma cadeira mais confortável pra trabalhar; o computador que eu 
trabalho, eu consegui através do fomento do CNPq, mas porque eu fui atrás e 
consegui o financiamento, e dentro do dinheiro eu previ comprar esse computador, 
porque a universidade me deu uma mesa para eu trabalhar, e uma cadeira ruim (...). 
A infraestrutura poderia ser melhor. (EIPTSP4, 2015, grifos nossos) 

 

Tal posicionamento de busca por fomentos para garantir condições de trabalho é 

recorrente nas universidades federais e incorre na responsabilização do professor por aspectos 

que dizem respeito à instituição (MANCEBO, MAUÉS, CHAVES, 2006; SGUISSARDI; 

SILVA JÚNIOR, 2009). Ao ponderar sobre a condições de trabalho, um professor experiente 

considera que há certo descaso da unidade na qual trabalha para garantir essas condições:  
O descaso mesmo com as questões estruturais, estrutura física, estrutura tecnológica, 
elas são muitos precárias, as condições de trabalho são muito precárias. Existem 
unidades que já priorizaram isso, que hoje os gabinetes dos professores têm mínimas 
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condições para o professor ficar lá um período todo, estudando trabalhando, mas na 
x  [diz o nome de sua unidade] isso nunca foi prioridade e está cada vez pior. Eu não 
trabalho lá há muito tempo; eu tenho uma sala com meu nome, um computador que  
já tem mais de dois anos que não liga porque falta uma extensão e eu me nego a 
comprar a extensão porque eu acho que isso é uma obrigação da instituição. Sem 
falar na manutenção dos computadores, que muitas vezes estão sucateados. (...) falta 
segurança também, há vários fatos que já ocorreram nesse sentido. (EFE2, 2015) 

 

Apesar de esses dois professores detalharem os limites observados nas condições 

estruturais de trabalho, explicitando o descontentamento que sentem para realizar suas 

atividades diante de tal realidade, os demais posicionamentos diante da situação são díspares. 

Contudo, chama a atenção a pouca menção às condições objetivas de trabalho entre os 

entrevistados, o que não corrobora a literatura da área, tampouco a bandeira sindical, quanto à 

sua precarização nas universidades públicas federais.  

Ao discorrerem sobre as atuais de condições de trabalho, três professores experientes 

ressaltam que, na UFG, elas eram bem mais precárias na década de 1990. Destaca-se a fala de 

um deles:   
A situação na época [1991] era de falta de equipamentos, falta de verba, uma época 
muito difícil. A gente não tinha nada, nossos laboratórios, os equipamentos de 
pesquisa não atendiam às minhas necessidades. A gente tentava aqui, tentava ali, 
comprava um equipamento, comprava outro, mas nada andava, a gente não 
conseguia ter qualidade na pesquisa. Se eu quisesse fazer pesquisa, eu tinha de sair 
de Goiânia (...). Também naquela época não existia muitas expectativas de a gente 
sair e fazer pesquisa fora. (EIF2, 2015) 

 

 Ao se referir a questões salariais, um professor assevera: “Teve uma fase brava de oito 

anos, foi brava, que a gente num teve aumento nenhum. [E.: Foi a época do FHC?] Foi, foi  

uma fase muito brava” (EIPTSP3, 2015). Trata-se de relatos sobre um momento histórico de 

sucateamento das universidades federais, com diminutos recursos do Tesouro para sua 

manutenção, bem como de congelamento de salários e suspensão de concursos públicos. Por 

isso, é lembrada como  
uma época muito dura, muito difícil, de desmantelamento da universidade, de 
achincalhamento com a gente que era professor. Por exemplo, a gente às vezes tinha 
vergonha de dizer que era da Universidade Federal, porque eram editoriais 
esculhambando a gente e desmerecendo. (EIF2, 2015) 
 

 Ainda sobre a precarização das condições objetivas de trabalho, dois professores 

consideram que elas melhoraram, se analisados a disponibilidade de fomentos externos em 

1990, que eram raros, e o limitado acesso às produções científicas.  
  

Houve a compreensão melhor dos órgãos de fomento, como CNPq, Capes, com 
programas específicos.Esses programas específicos, para mim, nasceram 
financeiramente da Carta de Salvador de 2004, quando se falou que, se alguém 
colocar dinheiro, a gente coloca. Isso melhorou muito o cenário, muito as condições 
de trabalho. (EIPTSP2, 2015)  
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Meu trabalho mudou muito, a principal mudança foi o portal da Capes e os fomentos 
(...). No começo, eu tinha de ficar o dia todo na UnB para ter acesso à bibliografia. 
Eu ia ler um artigo, ia ver uma referência, tinha que voltar para Brasília (...). A 
melhor coisa na minha vida acadêmica foi o portal da Capes. (EIF1, 2015) 

 

Mais uma vez as condições objetivas de trabalho são relacionadas aos fomentos, 

demonstrando a naturalização dessa vinculação. No que concerne à perspectiva de melhorias 

das condições de trabalho, um professor reflete sobre a conjuntura nacional de 2015 e aponta 

uma tendência de piora do quadro:  
   
A gente está passando agora por uma crise geral, e essa crise chegou aqui. A 
universidade teve cortes 30% numa rubrica, 47% na outra, parece que não vai ter 
dinheiro para pagar energia, limpeza e tal. Bom,  isso é um lado, o da pesquisa 
também faltou. Os pesquisadores estavam acostumados a fazer os projetos, ganhar o 
dinheiro para montar os laboratórios e ter dinheiro para manter aquilo em 
funcionamento, e parece que a partir deste ano, tudo indica que as dificuldades virão. 
(EIF4, 2015) 

  

 Diante dos dados apresentados, pode-se dizer que a precarização das condições do 

trabalho docente está presente na UFG, em especial, a precarização das condições subjetivas, 

que se desdobram na autocoação docente. Por se tratar de um tipo de precarização que perpassa 

a subjetividade docente, compreende-se que em alguma medida os professores entrevistados 

apontam ter assumido uma reforma expansionista na UFG com a intensificação de suas 

atividades, em especial as administrativas e de pesquisa. Destaca-se ainda que, se por um lado 

os professores visualizam melhorias em relação aos desinvestimentos da década de 1990 e se 

empenham para aproveitar as oportunidades de investimento na pesquisa, por outro lado o 

Estado busca atribuir à universidade o papel de instituição estratégica para potencializar a 

acumulação de capital, instaurando o produtivismo acadêmico, que traz sérias consequências 

ao trabalho do professor universitário (MANCEBO; SILVA JÚNIOR, 2012). 

 

3.3.2 Carreira e remuneração no magistério superior  

Para compreender a carreira docente na educação superior, é importante esclarecer a 

importância do plano de carreira e de remuneração docente, que é um dispositivo jurídico que 

estimula o exercício do magistério, prevendo desde a titulação mínima para o ingresso na 

profissão até os critérios de progressão salarial (BOLLMANN, 2010). No caso específico do 

magistério superior, tal dispositivo garante as condições institucionais para o desenvolvimento 

profissional docente, considerando a articulação das atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
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gestão acadêmica e outras que vêm compondo o trabalho docente nesse nível de ensino 

(CHAVES, 2010).  

Um ponto de destaque sobre a carreira docente no magistério superior é o ingresso, que 

exige um nível formativo, comprovado por titulação, que ultrapassa os padrões de outras 

profissões. Trata-se de uma formação densa de pesquisador, que deve ter mestrado e/ou 

doutorado, considerada uma ultraqualificação, ou superqualificação, para atender o trabalho 

cognitivo vinculado ao magistério superior (ANTUNES, 2013).  Assim, o ingresso na carreira 

do magistério superior requer galgar níveis de formação com um alto teor de abstração de 

formalismo no campo da pesquisa científica, que tem sido considerada suficiente pela 

legislação atual.  

Mas pesquisadores do campo da docência universitária, tais como Cunha (2005) e Veiga 

(2012), defendem a ampliação da formação do professor da educação superior para além da 

capacidade de realizar pesquisas. As autoras argumentam que, na medida em que o trabalho 

docente no magistério superior envolve atividades de ensino, as discussões pedagógicas 

tornam-se fundamentais para subsidiá-lo.  

Em concordância com as autoras, compreende-se que o domínio de fundamentos da 

educação para o exercício do magistério superior é importante, uma vez que faculta aos 

professores instrumentos teórico-metodológicos para realizar seu trabalho. Todavia, pontua-se 

que a formação constitui uma etapa da qualificação em qualquer profissão, e que a atuação no 

posto de trabalho também é qualificadora do trabalhador. Nesse sentido, considera-se que, ao 

articular uma formação apropriada com o labor do magistério, o docente constrói 

conhecimentos e encontra caminhos para ser professor (TARTUSE, 2007). 

A ponderação de um professor esclarece sobre os limites da formação para o magistério 

superior sem o foco na docência e ao mesmo tempo aponta para a dimensão qualificadora do 

trabalho: “O grande desafio [de ser professor universitário] é que nós não nos formamos 

professores, nós nos tornamos professores (...). Quem forma professores é a Faculdade de 

Educação (...) e nós nos tornamos professores por mil circunstâncias” (EIPTSP1, 2015). O 

primeiro aspecto em destaque no relato é a percepção da ausência de uma formação pedagógica. 

Ressalta-se que tal formação foi implementada na UFMG, a partir do Reuni com cursos de 

aperfeiçoamento pedagógico e produção de objetos de aprendizagem (COELHO, M. L., 2012). 

No entanto, essa diretriz teve pouca adesão nas universidades públicas federais de forma geral. 

O segundo aspecto, que subjaz ao excerto acima, é que o labor docente é evidenciado como 

espaço de aprender a professorar, o que não quer dizer que a formação seja desnecessária, mas 
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que sua articulação com o trabalho constitui um processo amplo de qualificação profissional 

(NAVILLE, apud TARTUSE, 2007). 

Ao assumir tarefas como as de participar de bancas de mestrado e doutorado, compor 

comissões administrativas e conseguir financiamentos para suas pesquisas, o professor 

universitário mostra-se cada vez mais qualificado e vai conquistando o prestígio simbólico para 

legitimar o reconhecimento da sua autoridade científica (OLIVEIRA; CATANI, 2011). Ou seja, 

as diversas tarefas que envolvem o magistério superior qualificam o professor no campo 

universitário e engloba aspectos técnicos, pessoais e sociais que são devidamente pontuados no 

Currículo Lattes (TARTUSE, 2007; BOSI, 2007). 

Sobre os caminhos da docência no magistério superior público, destaca-se que em 2012 

o plano de carreira e a remuneração dos professores passaram por um processo de restruturação, 

após uma ampla greve da categoria. À época, o debate sobre progressão na carreira, 

aposentadoria e reajuste salarial foram pontos da pauta das negociações com o governo federal, 

materializada na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que sofreu alterações com a Lei nº 

12.863, de 24 de setembro de 2013. Embora os reajustes previstos estejam sendo concedidos 

conforme o cronograma assumido pelo governo federal, existem aspectos, como o plano de 

previdência, que tornou a carreira no magistério superior menos atraente, constituindo um 

grande desafio, segundo o relato a seguir. 
 

O grande desafio, principalmente em relação ao desprestígio da carreira, quando 
você em 2012 cria um professor que vai entrar agora, isso vai criar um choque. Acho 
que o primeiro choque, que eu não avalio como bom, foi o professor 20 horas, porque 
ele quer fazer tudo que o outro faz, né? Só que esse professor 20 horas acaba sendo 
desmotivado, e isso entra em conflito do que eu poderia falar da dedicação exclusiva, 
porque então deveria  ser DE. Então a gente teria que  conseguir motivar as pessoas 
a quererem fazer outras coisas do lado de fora (...). Essa [lei] de 2012, que criou um 
teto que não aposenta mais integral como nós, você já começa a criar uma 
desmotivação, pois quando eu me aposentar, eu tenho integral, e a pessoa tem R$ 
2.800,00, e contando de novo que o cara entrou mais velho, porque só se entra doutor, 
vamos colocar que a maioria de doutores que está se formando tem mais de 30 anos, 
então a pessoa perdeu para trás muitos anos de previdência privada. (EIPTSP2, 
2015) 

 
Especificamente sobre as aposentadorias, dados do Proifes-Federação mostram que 

houve perda de direitos decorrente das três grandes reformas previdenciárias, que atingiram a 

categoria docente do magistério superior. A primeira delas, em 1998, retirou a prerrogativa de 

aposentadoria diferenciada para o setor público; a de 2003 substituiu a integralidade e a 

paridade da aposentadoria com os vencimentos pela média dos vencimentos; e a de 2013 

estipulou que a aposentadoria dos professores universitários corresponderia ao teto do Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS), e no caso de exceder a média desse teto, a diferença seria 
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paga pela previdência complementar (PROIFES-FEDERAÇÃO, 2015). Em síntese, atuar na 

universidade em atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica significa, ao 

término da carreira, uma aposentadoria desproporcional aos vencimentos do efetivo trabalho, e 

isso pode estar tornando a profissão pouco atraente para os jovens doutores.  

O ingresso na carreira docente do magistério superior para profissionais de algumas 

áreas, tais como a de Medicina ou de Computação, torna-se, portanto, desestimulador, já que, 

em termos financeiros, a universidade não tem muito a oferecer. É o que relata um professor 

entrevistado: “Para um médico, um engenheiro com conhecimento, por ter feito grandes obras, 

essa pessoa a universidade perde por não ter um salário atrativo, e ele só vem porque a 

universidade ainda dá uma valorização pra ele, por ser professor da UFG” (EIF4, 2015). Ou 

seja, os profissionais com larga experiência em seus campos de atuação integram-se ao campo 

universitário muito mais pela representatividade da universidade como um espaço de 

conhecimentos, que abriga os intelectuais da sociedade, do que pelo que a carreira docente tem 

a lhe oferecer.  

  Em relação à progressão e à promoção 129 na carreira, os entrevistados têm 

posicionamentos divergentes, e, especificamente sobre a classe de professor titular, a defesa de 

memorial é considerada um complicador por um professor: “Agora titular (...), você tem de 

fazer memorial, submeter a uma banca (...), a mesma coisa se você fizesse um concurso (...), 

uma coisa é a gente não ver, pra que se fazer isso? Deveria ser uma continuidade da carreira” 

(EIPTSP3, 2015).  

Ao refletir sobre o cargo de professor titular, outro entrevistado pondera que a ascensão 

requer maior rigor pelo mérito, atestando o prestígio simbólico que envolve a produção 

intelectual no campo universitário:  
 
A ascensão na carreira poderia ser melhor, sim. Poderia ter outros critérios mais 
objetivos, e, sobretudo, seria interessante que nós tivéssemos, pra professor titular, 
que é o ápice da carreira, formalmente, em todas ocasiões, a defesa de uma tese, que 
seria a de livre docência, ao invés de simplesmente uma defesa de memorial  etc., etc. 
Que fosse mesmo uma defesa pública de uma tese, acho que isso coroa bem a carreira 
e mostra bem quem é que está ali. (EFE6, 2015)  

 
 

 Compreende-se que esse posicionamento reflete os valores do campo universitário, que 

se pauta, sobremaneira, na autoridade científica dos professores. Nesse sentido, um professor 

questiona se a ideia de progressão por memorial não poderia desqualificar a figura do professor 

titular, ou seja, um professor consagrado em sua área de atuação. 

                                                             
129 A progressão refere-se à mudança de nível em uma mesma classe, como avançar do nível I para nível II da 
categoria de professor adjunto, enquanto a promoção é a mudança de classe, por exemplo, de assistente (mestre) 
para adjunto (doutor).  
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Essa carreira de titular que foi criada, a carreira em si não me incomoda; o que 
incomoda é o nome , não deveria ser chamada de titular, porque titular tem um outro 
significado, principalmente para os professores mais antigos. Daqui a pouco, todos 
poderão ser titulares (...), mas não com aquela visão de ser aquele professor com 
muita história dentro da instituição, que realmente, quando ele abrisse a boca, os 
outros teriam de ouvir o que ele tinha a dizer. (EIF4, 2015) 

 

Em seus relatos, os professores chamam a atenção para elementos que colaboram para 

a produção da cultura acadêmica. Esta se baseia no prestígio da autoridade científica, 

conquistada e construída entre os agentes desse campo e no mérito de construção de 

conhecimento, que não corresponde necessariamente à lógica da meritocracia que vigora na 

sociedade.  

Trata-se da materialização, na carreira, do reconhecimento do professor, que reflete os 

valores do campo universitário, entendido como “um lócus de relações que envolve como 

protagonistas agentes que possuem a delegação para gerir e produzir práticas universitárias, isto 

é, uma modalidade de produção consagrada e legitimada” (CATANI, 2011, p. 11). Sendo assim, 

os professores entrevistados, ao se referirem ao papel do professor titular, desvelam como a 

classificação de poder entre os agentes é legitimada na universidade pública federal.  Contudo, 

a progressão na carreira é normatizada na UFG pelas resoluções Consuni nº 32/2013, nº 33/2014 

e nº 34/2014, que estabelecem a progressão para a classe de professor titular mediante a 

aprovação de um memorial ou de uma tese acadêmica inédita.  

Evidencia-se que o campo universitário se constitui permeado pela ressignificação de 

regulações externas, que são mediadas pelos agentes do campo, em um processo que envolve 

disputas, contradições e consentimentos. Para exemplificar tal processo, ressaltam-se as falas 

de dois dos três jovens doutores entrevistados, que argumentam que a progressão na carreira do 

magistério superior não exige do professor um melhor desempenho em seu trabalho.  
 

Se eu fosse pensar só na carreira, não precisaria fazer tudo que eu faço, não (...). É 
que uma política de progressão deveria servir para estimular as pessoas a darem o 
seu melhor no trabalho, e a atual política não estimula ninguém a dar mais de si no 
trabalho. Isso é claro [E.: Em que aspectos?] (...) porque os critérios, as exigências 
que você faz para promoção na carreira, pelo menos do meu ponto de vista, são muito 
frágeis, são muito fáceis, né? (...). Não vejo um fator que motive as pessoas a darem 
melhores aulas, ou pesquisar mais, ou fazer extensão. (EIF5, 2015)    

 

A nossa progressão é dependente de tempo (...), ela depende do tempo e de alguns 
itens a serem cumpridos (...). Algumas exigências, que são relativamente pequenas, 
(...) não são tão dependentes do mérito (...). Se uma pessoa fez um pós-doutorado, 
isso não vai influenciar na progressão de carreira dela, apesar dela ter tido mais 
qualificação, se ela publica “x” artigos, ou se ela publicou um, vai ter a mesma 
influência na progressão e isso acaba gerando pouco estímulo para a gente produzir 
mais. (EIPTSP4, 2015) 
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 Ao analisar esses excertos, fica evidente que os parâmetros de progressão na carreira 

são considerados fáceis, sendo, inclusive, problematizado que a produção acadêmico-científica 

não é contabilizada nesse processo, o que supostamente renderia pouco estímulo para a 

produtividade acadêmica. Observa-se, nas entrelinhas, que os dois professores questionam 

esses parâmetros e apontam que a produtividade poderia ser considerada nesse processo, em 

um claro alinhamento com o discurso de meritocracia.  

No que concerne à remuneração, dois professores entrevistados expressam ponderações 

importantes ao comentar seus limites salariais, que, para eles, refletem uma desvalorização 

social.  
Entendo que o salário poderia ser melhor, pois nós temos o salário mais baixo entre 
os servidores públicos federais em comparação com o nível de formação exigido, e 
isso mostra bem o lugar do magistério (...) e que é o tema da qualificação do trabalho 
(...). Você hierarquiza e qualifica na sociedade de acordo com uma representação, 
que não é só técnica, mas política e moral, mas nós somos classificados como algo 
menor porque é professor (...) e nosso salário é esse que está aí. (EFE6, 2015)   

 
O fato do cara ser professor já é ruim; às vezes, se ele disser que é engenheiro é 
melhor, se é médico graduado é doutor, advogado é doutor (...). Isso reflete na 
sociedade uma falta de valorização, sim. (EIF4, 2015)   

 

Essas reflexões apontam o lugar social da profissão docente, que de forma geral é 

desprestigiada. Cabe lembrar, no entanto, que, se comparado o piso salarial de R$ 2.135,64 130 

recebido pelo professor da educação básica com os vencimentos do docente das universidades 

federais com título de doutor, existe um acréscimo considerável.  

Ao refletir sobre a condição salarial entre os funcionários públicos federais e as 

exigências da profissão, dois professores apontam que recebem pouco, quer seja pelo regime 

de trabalho de DE, que exige exclusividade do professor, quer seja por observarem os salários 

dos funcionários públicos ou, ainda, a formação exigida para a atuação no magistério superior. 
 
Recebo muito pouco, por ser DE. Assim, muito pouco pelo meu trabalho e muito 
menos ainda por uma condição de ser dedicação exclusiva, de eu não poder ter outra 
atividade de remuneração para além daqui mesmo, sendo compatível com a minha 
carga horária. Então eu poderia, em tese, trabalhar mais de 40 horas por semana. 
Podia trabalhar muito mais, mas a lei me impede, e eu acho que o salário não é 
compatível com essa imposição. (EFE3, 2015) 

 
Se eu me comparar como professora profissional dentro do grupo de educadores do 
país, sim, eu ganho bem. Se eu pensar em nível de servidor público, não, porque o 
professor trabalha pra caramba, se ele faz greve de um dia, ele repõe (...). Se você 
olhar servidores públicos federais de qualquer outra instituiação, não tem reposição 
(...) como servidor público nós temos servidores que têm o salário muito, muito maior 

                                                             
130  Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=34061>. Acesso em: 12 abr. 2016.  
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que os professores, não cumprem a carga horária, e se ele não vai, ele não foi, 
ninguém vai repor o trabalho dele. (IPTSP1, 2015) 

 

Diante das dificuldades e da desvalorização docente, expressa de forma mais acirrada 

na educação básica, os entrevistados consideram que o magistério superior é valorizado em 

termos de remuneração. Cabe, contudo, a ressalva de que a forte regulação e o menor 

formalismo de qualificação para atuar na educação básica se desdobram em um desprestígio 

social, com baixos salários e precárias condições de trabalho. O piso salarial dos docentes da 

educação básica brasileira, estabelecido pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, desvela 

justamente o esforço para “corrigir a grande distorção salarial em âmbito nacional relacionada 

à carreira docente” (BOLLMANN, 2010, p. 1).  

Outro ponto de análise levantado pelos entrevistados é a comparação dos vencimentos 

do professor universitário com os de outros funcionários públicos. Por exemplo, um defensor 

público federal com nível superior recebe R$ 17.330,33 de salário inicial, que é 615,85 % a 

mais do que um professor universitário com graduação em início de carreira, cuja remuneração 

é de R$ 2. 814,01131.  

Pondera-se que partir da categoria docente para avaliar a remuneração dos professores 

universitá   rios pode escamotear a desvalorização social do magistério. Avaliar a remuneração 

dos professores universitários pela categoria profissional esconde uma discrepância dos 

vencimentos com a complexidade do trabalho docente, que no caso do magistério superior 

refere-se à formação de novos profissionais e ao desenvolvimento de pesquisas de alta 

qualidade no país. Tal reflexão é realizada por um professor: 
 

Essa questão da remuneração precisa ser avaliada a partir da própria formação, do 
tempo que nós temos de construção profissional, de qualificação, porque você achar 
que nesse nivel de qualificação [mestrado, doutorado e pós-doutorado] essa 
remuneração [vencimento da carreira de docente universitário] é suficiente, eu 
discordo, acho que não  (...). Mas diante da categoria de professor, ela parece maior 
quando você pega a categoria de professor de ensino fundamental, de ensino médio 
público, parece que ela está no topo, mas só parece. (EFE2, 2015) 

 

A remuneração condizente com a complexidade e a jornada de trabalho é, conforme 

Guimarães (2009), um dos aspectos fundamentais para compor um estatuto profissional docente 

com vistas à profissionalização da docência. Trata-se de um aspecto relevante de valorização 

social e econômica da docência. Ao refletir sobre a docência no magistério superior, um 

professor pontua como o valor social do trabalho se reflete na remuneração:  

                                                             
131 Dados disponíveis em: <http://www.servirdor.gov.br/index.asp?indez=82&ler=s1026/>. Acesso em: 10 mar. 
2015 
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Eu queria ganhar mais que um fiscal rodoviário (...), mas nós entramos nas profissões 
menos valorizadas. Tem aí a supervalorização do Direito, da Medicina e da mão 
direita do Estado, mas nós somos uma mão esquerda do Estado. Acho que um doutor, 
com teses e dissertações orientadas, se for de fato compatível  com aquilo que a 
universidade dá, o lugar desse estudo e valorização desse estudo, ele deveria ganhar 
muito mais. Então acho que deveria ser de valorizações semelhantes àquilo que se 
diz assim: “Essa pessoa é uma autoridade em todos os sentidos para o país, para o 
Estado, para a cidade, repercutindo no salário”. (EFE4, 2015) 

 

Muito embora se observe certo status na profissão de professor universitário – que está 

assentado no nível de abstração e formalismo que caracteriza o trabalho docente, com cursos 

de pós-graduação stricto sensu –, isso não tem sido suficiente para uma remuneração condizente 

com as exigências formativas e de atuação na profissão.  

Dois professores ponderam que não consideram que ganham pouco, sobretudo, ao 

analisarem o que é praticado na sociedade: 
 

Na minha opinião, todas as profissões são importantes, mas sem dúvida a de 
professor é a profissão  mais importante dentro de uma sociedade, porque forma 
todos os outros. Mas eu acho que a gente é bem remunerado principalmente quando 
você olha pra sociedade, mas se você olhar para o Judiciário, o Legislativo, você 
pode achar que não, mas  quando eu, por exemplo, olho para os meus colegas de 
ensino básico, é muito discrepante (...). Agora, o que eu  acho difícil é dizer que a 
gente ganha pouco em relação à sociedade de forma geral. (EIF5, 2015) 

 
Eu não vou dizer que a gente ganha mal, em vistas de tantas outras profissões. Eu 
diria que a gente não ganha tão mal assim. Eu não posso dizer que nós temos um 
péssimo salário, pode não ser o que nós gostaríamos, concordo que a gente poderia 
receber melhor, não tenho a menor dúvida. Agora, dizer que eu ganho pouco, eu não 
posso dizer. Eu tenho um emprego estável, eu tenho direito a férias, eu tenho 45 dias 
de férias. Quantas pessoas podem ter isso? Isso é um privilégio. Sabe, então eu acho 
que tenho algumas condições de avaliar isso, pois quero ganhar melhor, não resta a 
menor dúvida, acho que a gente podia ser melhor remunerado, sim, mas não ganho 
tão mal assim. (EFE1, 2015) 

 

Trata-se de uma reflexão pertinente, mas que toma outras profissões como parâmetro 

para se analisar a condição salarial. No entanto, conforme um entrevistado argumentou 

anteriormente, é importante considerar o nível de formação e o que é exigido na atuação docente 

para se analisar a compatibilidade da remuneração com a complexidade do trabalho no 

magistério superior. Nesse sentido, reitera-se a necessidade de a remuneração do professor 

universitário ser repensada, não somente a partir dos índices inflacionários, mas também 

considerando a importância do magistério superior para a sociedade.  

Compreende-se, portanto, que apesar de a remuneração do professor universitário ter 

sido reestruturada em 2012, a partir dos índices do IPCA, que é a inflação acumulada, e do 

Proifes-Federação ter negociado com o governo federal reajustes a partir de 2016, o critério de 

análise é circunscrito a atualizações econômicas, não sendo problematizado o lugar social da 
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profissão do magistério superior. Considera-se, ainda, que o espaço para se pensar sobre essa e 

outras questões da profissão são os sindicatos da categoria docente, sendo essa a discussão 

empreendida na próxima seção.  

 

3.3.3 Sindicalismo e novos embates da coletividade docente na UFG 

O sindicalismo é um elemento fundamental no processo de profissionalização docente 

do magistério superior.  É o espaço de construção de objetivos coletivos, que estudiosos como 

Ferreira, M. (2007), Freitas (2011), Guimarães (2009), Oliveira, D. (2014), Ricard (2014) e 

Rosso (2013) apontam como imprescindível para a constituição da profissão docente, em 

especial para construir e fortalecer as bases de uma identidade docente coletiva.  

Inicialmente é importante esclarecer que, nas entrevistas com os professores da UFG, 

observaram-se posicionamentos bem demarcados de aprovação e reprovação das ações do 

Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg Sindicato). Outro ponto a 

ser ressaltado é que as disputas entre o Andes-SN e o Proifes-Federação pela representação 

nacional dos professores do magistério superior constitui um ponto de tensão expresso nas 

entrevistas.  

Na análise das respostas referentes ao papel da Adufg Sindicato, o destaque é para a 

discordância de suas ações por todos os professores entrevistados que atuam na Faculdade de 

Educação. Trata-se de um dado relevante e que possibilita apreender um conjunto de críticas 

quanto ao foco institucional de promover o lazer: “A Adufg se resume, hoje, ao seu plano de 

saúde e à sua sede campestre; lazer, só!” (EFE3, 2015).  Tal análise é detalhada por um 

professor experiente, que esclarece:  
 
Não acho que sindicato tem que ter fazenda. (...) cada vez mais empresarial, é uma 
sala comercial aqui, é uma festa no fundo da nossa sede. Então, do meu ponto de 
vista, nós perdemos o rumo, não é exclusivamente dos professores universitários, nós 
estamos numa crise sindical (...). Eu diria que houve um momento que eu vivi a Adufg 
e que ela era de fato um sindicato formativo, de combate contra a injustiça, com a 
nossa classe, brigava junto conosco e tal; hoje eu não me reconheço na Adufg. (EFE5, 
2015)     

 

A crítica as ações da Adufg Sindicato são problematizadas no execrto acima, que 

enfatiza que a função do sindicato está deturpada. Destaca-se ainda, no excerto acima, o 

reconhecimento de uma crise mundial dos sindicatos, que é caracterizada pela dificuldade de 

se construírem respostas ao avanço do capitalismo global (RICARD, 2014).  Em um contexto 

de forte pressão para o avanço do capitalismo, a ação dos sindicatos tem sido dificultada pela 

diluição das fronteiras das empresas e pela imbricação das instâncias públicas e privadas. No 
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caso das universidades federais, a ação sindical depara-se com uma ampla reforma da educação 

superior brasileira, que a coloca no papel de instituição estratégica do Estado para potencializar 

inovação e tecnologias, o que complexifica ainda mais suas ações (MANCEBO; SILVA 

JÚNIOR, 2012).  

É importante pontuar que o foco da Adufg Sindicato na aquisição de patrimônio e na 

promoção de lazer é citado por todos os entrevistados e é visto por alguns como um aspecto 

complicador da ação sindical, e por outros, como inerente à sua função social. Diante de 

posicionamentos tão divergentes, buscou-se apreender, nas entrevistas com os professores 

experientes, relatos que explicitassem possíveis mudanças no foco das ações da entidade ao 

longo dos anos. Nesse sentido, o relato abaixo é elucidativo: 
 

Já tem uns 15 anos que me desfiliei, porque eu  discordo da postura da Adufg, ela é 
assistencialista e promotora de  lazer (...). Inicialmente, havia essa concepção, a 
gente percebia que parece que carregava um nível de representação, mas ao longo 
do tempo eu fui percebendo, pelas  reuniões  da própria Adufg, que era muito mais 
uma questão de status, de vaidade política de exercer os cargos da Adufg do que de 
fato se envolver com as questões  da categoria (...) e também das posturas que a gente 
foi vendo, alguns grupos diretivos que  ficavam mais preocupados em mostrar o que 
eles  tinham adquirido de patrimônio para a associação, fazendas, casa, e eu achei 
que aquilo não era função, passei a não acreditar mais na associação (...). Eu me 
desfiliei formalmente, fiz  uma carta , me desfiliei. (EFE2, 2015)  

 

A partir dessa fala, pode-se dizer que a Adufg Sindicato passou por mudanças ao longo 

dos anos que foi reconduzindo suas ações para assumir características que a aproximam muito 

mais de uma associação, com sua identidade sindical diluída em ações com um viés cultural e 

recreativo, do que de um sindicato que se volte para a representação política da categoria 

profissional docente. 

Outro aspecto a ser evidenciado é que os sindicatos, em sua grande maioria, têm forte 

vínculo com os partidos políticos, e os professores entrevistados indicam que na Adufg 

Sindicato esse é um aspecto complicador. Nesse sentido, um professor pondera que, embora 

reconheça que a entidade o represente, essa relação é problemática: 
 

Em se tratando de sindicatos, essas coisas são sempre um pouco misturadas com 
política. Sou afiliado, vou nas assembleias para passar raiva (...), vejo muitas ações 
infelizmente mais baseadas em políticas partidárias do que de fato ações que 
poderiam efetivamente ser usadas para ajudar na carreira do professor (...). A 
motivação me parece ser muito mais política do que de defesa ou de discutir de fato 
as questões relativas à carreira docente. (EIF5, 2015)   

 

Ou seja, a contaminação de posicionamentos pelos interesses dos partidos políticos na 

Adufg Sindicato é uma realidade que não é isolada, pois segue uma tendência nacional. 

Conforme Rosso (2013), os sindicatos brasileiros encontram-se envolvidos em disputas por 
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poder político-partidário, por acesso a recursos do imposto sindical e ainda buscam consolidar-

se em ações corporativistas, o que dificulta sua legitimidade diante das categorias profissionais 

que dizem representar. Esse foi exatamente o aspecto levantado por um professor: 

 
A questão sindical no Brasil tem a ver com relações de poder, de grupos que estão 
ali, lutando pra conduzir certos processos, por um lado. Por outro lado, a questão 
sindical no Brasil tem a ver com o acesso a recursos, no que diz respeito ao fundo 
sindical, e o modo como esses recursos podem ser acessados. Então basta que uma 
minoria se diga formal e legalmente representante de um grupo, e ela pode falar então 
por uma categoria e assim, sendo legitimada, acessar recursos bastante vultuosos. 
Então isso deforma os sindicatos no Brasil em geral, da Adufg, CUT etc., o que torna 
a situação realmente muito grave. (EFE6, 2015) 

 

Observa-se que as disputas concernentes ao sindicato extrapolam a representação 

política da categoria e enveredam por caminhos que desvirtuam sua função social. Contudo, 

esclarece-se que os sindicatos docentes não recebem imposto sindical, sendo subsidiados por 

contribuição sindical.  

 Mesmo com ressalvas quanto a atuação da Adufg Sindicato, há professores que 

consideram que o sindicato tem realizado seu papel, buscando representar os docentes, e 

destacam as benfeitorias no campo do entretenimento, como festas, a sede campestre e outras 

atividades de entretenimento, conforme evidencia o relato a seguir: “eles [a Adufg] tem festa 

de professor e eu sempre ia, não vou mais porque coincide com a festa do professor dos meus 

filhos, tem a Quintart e a sede o que é bem legal”. (EIF1,2015) 

 Em consulta ao site do sindicato em agosto de 2015, foi possível observar cinco projetos 

vinculados ao lazer: Grupo Travessia, formado por aposentados; Ideias e saberes; Quintart; 

Adufg Dança; e Coral Vozes da Adufg, comprovando uma diversidade de atividades 

recreativas.  Já a aba concernente a ações jurídicas encontra-se vazia, constando apenas o espaço 

para postagens de ações coletivas e individuais132, mas isso que não significa ausência delas.  

Pondera-se que atividades de lazer não constituem um problema em si na Adufg Sindicato, mas 

a ênfase nessas ações desloca o foco da entidade e esvazia sua função política.  

Destaca-se, ainda, que com as entrevistas realizadas foi possível perceber uma 

ambiguidade da Adufg Sindicato, que em âmbito nacional filia-se a grandes objetivos da 

categoria docente – como reestruturação da carreira e remuneração em 2012, assumida como 

bandeira do Proifes- Federação –, mas que expressam seus limites na representação local, pois 

é pouco propositiva para atender às necessidades dos professores da UFG. Tal contradição é 

explicitada por um professor:   

                                                             
132 Disponível em: <http://www.adufg.org.br/o-sindicato>. Acesso em: 22 ago. 2015.  
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No coletivo, eu acho ela [a Adufg] até legal, mas às vezes eu acho que ela podia ser 
mais atuante. A gente vê algumas das ADs que são mais atuantes, no Rio Grande do 
Sul, por exemplo, ela é muito mais atuante (...). Então muitas vezes você vê coisas lá 
no site e mostra [para a Adufg] e eles dizem: “Ah! nós vamos olhar, então”. Sabe 
assim, fica aquém muitas vezes das expectativas. (EIPTSP3, 2015) 

 
Para outro professor, há falta empenho da entidade em auxiliar os docentes em 

problemas vinculados à carreira, que muitas vezes, apesar de serem localizados, dizem respeito 

a direitos trabalhistas que constituem historicamente a pauta dos sindicatos, de uma maneira 

geral. Essa dificuldade da Adufg Sindicato, em termos de engajamento nas causas dos 

professores, é evidenciada no relato a seguir:  
 

A Adufg é um lugar ao qual eu pertenço (...).  Outra recente agora [refere-se aos 
limites de atuação local do sindicato], eu consegui  licença integral (…) em licença, 
eles [UFG] não me pagaram 1/3 de férias do salário e, segundo me disseram no DP 
[Departamento Pessoal da UFG], eles me falaram que tem uma normativa interna 
dizendo que professor de licença não pode receber férias. Aí fui na Adufg e perguntei: 
“O que vocês vão fazer quanto a isso?” Eles me disseram assim: “É que nunca 
ninguém perguntou sobre isso!” Eu interpelei: “Não é essa a questão, a normativa, 
vocês conhecem, é constitucional ou não é constitucional; na letra da lei está escrito 
licença como se estivesse trabalhando, portanto, 1/3 de férias é direito inegociável” 
(...). [Resposta da advogada:] “Não, a gente não pode fazer nada, só se você entrar 
individualmente, mas eu posso te defender”. A advogada dentro da Adufg disse isso 
pra mim (...). [O professor respondeu:] “Espera aí, a Adufg não vai entrar, como 
sindicato, junto à Reitoria para acabar com isso? Você tá me dizendo que tenho que 
pagar você, advogada, que tá me atendendo dentro do espaço da Adufg, para eu 
conseguir 1/3 de salário, férias. Não acha isso muito errado, não?” (EFE3, 2015)  
 
 

Observa-se que o relato trata de um direito trabalhista que está sendo violado, ou seja, 

refere-se a uma conquista da carreira docente, que é o foco dos sindicatos. Estes têm a função 

de defender interesses coletivos e individuais da categoria que representa, de acordo com o art. 

8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê “a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e 

administrativas” (BRASIL, 1988, p. 25, grifos nossos).  

Trata-se de um quadro complexo, que desvela uma contradição no posicionamento da 

Adufg Sindicato, que relativiza sua função, deixando a desejar em frentes de luta sindical no 

âmbito local, voltando-se para ações de lazer que a aproximam da função de uma associação 

profissional.  

O atual embate entre Andes-SN e Proifes-Federação pela representação nacional do 

magistério superior é outro ponto evidenciado nas entrevistas. Para 13 professores 

entrevistados, a desfiliação da Adufg Sindicato do Andes-SN em 2011 e sua filiação ao Proifes- 

Federação facilitou negociar o atendimento das reivindicações específicas concernentes ao 

magistério superior, mesmo porque tem ocorrido maior adesão do Proifes-Federação à política 
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do governo.  
 

A gente saiu do Andes, que reivindicava as causas de todos os professores, de todos 
os locais. Hoje a Adufg foca mais na pauta da UFG, das universidades federais. Hoje, 
acho que o fato de ela ter saído do Andes, acho que facillitou. O que a Adufg faz, acho 
que me satisfaz (...) acho que as ações deles são importantes para nós. (EIF3, 2015) 
 
Eu sou associado, e eu participo sempre que possível; às vezes coincide com aula, eu 
nunca vou quando coincide. Hoje tá muito bom (...). Acho que tá representando 
melhor hoje do que antes, porque antes era muito pendurado, porque eu acho que era 
um problema que fez com que a gente deixasse de fazer parte do Andes,  é que naquele 
momento, o que a gente chamava de guarda-chuva, tinha gente demais preso, ao que 
se chamava de guarda-chuva (...) entravam demais instituições de ensino [as 
demandas], os grupos que eu não me lembro mais (...). Então, isso aí a gente passou, 
não é questão de perder força, mas perder foco, hoje da forma como tá acho que o 
foco tá mais na universidade. (EIF4, 2015),   
 
 
Tivemos momentos de lutas de vitórias e derrotas, e considero que há uma 
representação, sim [da Adufg Sindicato]. Eu considero que há uma coisa que 
dicotomizou nossa carreira que é ter duas frentes, o Andes e o Proifes, e acho que 
isso complicou um pouco (...) porque os grupos acabam se digladiando, e aí acho que 
a gente perde. (EIPTSP2, 2015)   
 

Muito embora ponderem sobre os ganhos com a desfiliação do Andes-SN, os embates 

são vistos como desgastantes e acabam deixando os professores universitários em uma situação 

representativa conflituosa. 

Ao buscar compreender como os professores universitários se relacionam com a Adufg 

Sindicato, foi possível apreender limites e potencialidades da entidade para construir objetivos 

comuns para a profissão docente. Observa-se uma contradição nas atribuições desse espaço, 

contudo, sua importância para a construção de bases comuns da categoria docente do magistério 

superior da UFG deve ser considerada, sobretudo, como lugar de construção de uma identidade 

coletiva alicerçada em princípios comuns a todos os professores da educação superior.  

Tal construção coletiva explicita-se nas relações sociais do campo universitário, aspecto 

que será problematizado nas páginas seguintes. Nesse sentido, a produção de novos padrões de 

sociabilidade docente, como a expressão simbólica possível do campo universitário, é discutida 

em sua articulação dialética com as regulações das políticas públicas educacionais e os valores 

acadêmicos historicamente constituídos.  

 

3.4 A produção da sociabilidade acadêmica na UFG 

Para a discussão da sociabilidade acadêmica, faz-se necessário elucidar, mesmo que 

preliminarmente, a concepção de cultura profissional docente, por constituir-se espaço 

simbólico das relações sociais. Nesse sentido, esclarece-se que esse é um processo dinâmico e 

em movimento, assumido como uma construção coletiva, por congregar a interação de relações 
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sociais a partir de valores, normas e constrangimentos. Ou seja, a cultura profissional é uma 

construção social e, para compreendê-la, “devemos procurar determinar os padrões internos de 

interacção através dos quais a diferenciação cultural e construída e sustentada no dia-a-dia da 

vida das escolas [universidade] através da construção contínua de significados, entendimentos 

e interdependências” (LIMA, J., 2000, p. 68).  

Observa-se que tal perspectiva abre espaço para a discussão das interações sociais em 

sistemas como o da educação superior, que é marcado pela ressignificação de regulações 

externas a partir de embates, ambiguidades e contradições do campo universitário (BARROSO, 

2005). Nesse sentido, considera-se que a sociabilidade acadêmica se constitui pelas interações 

sociais dos professores universitários, que ressignificam regulações criando o que Barroso 

(2005) denomina de microrregulações.  

Nessa linha de pensamento, a discussão sobre a sociabilidade acadêmica problematiza 

o labor do grupo docente pesquisado em seus valores, linguagens, rituais e logotipos 

mobilizados nas relações sociais que envolvem os professores universitários, de modo a 

desvelar como os aspectos discutidos anteriormente ganham movimento simbólico no campo 

universitário (LIMA, J., 2000). Para a compreensão dos aspectos que produzem padrões de 

sociabilidade, faz-se necessário pontuar as motivações que levaram os professores ao 

magistério superior. Assim, busca-se explicitar como os caminhos percorridos para chegar à 

docência são fundamentais na aderência ou não às novas exigências que repercutem nas formas 

de interação do campo universitário.   

 Pode-se falar em duas grandes motivações para o ingresso no magistério, a partir das 

entrevistas realizadas: a) o ambiente acadêmico que envolve a pesquisa científica; b) a 

identificação com a docência. O primeiro é o dado mais expressivo, pois oito dos 15 professores 

participantes da pesquisa o indicaram como sua principal motivação.  
 

A minha formação na universidade  foi muito importante, então  nesse sentido, 
manter-me na universidade de alguma maneira era meu desejo, porque a 
universidade me ofereceu essa ambiguidade, uma experiência rica. Nesse sentido, 
portanto, era mais um desejo de um lócus do que uma prática específica (...). O lugar 
da universidade era encantador pra mim, e por uma coisa bem específica: pela 
diversidade, pela diversidade de gente, das mais variadas matizes raciais, históricas, 
posições políticas, faixas etárias, esse é um lugar de manifestação da diversidade, 
sem utopia nenhuma, não é uma manutenção da diversidade sem conflito, não, é uma 
manutenção da diversidade no conflito, que me moveu para ficar aqui dentro (EFE3, 
2015). 

 

 O incentivo fornecido pelos professores formadores é outro fator considerado 

importante para o ingresso no magistério superior, demonstrando como as relações sociais na 

universidade são importantes no processo de identificação com a profissão docente. Para um 
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professor, foi “a convivência com o meio acadêmico é que fez eu tomar meu rumo. Na verdade, 

inclusive, o reconhecimento dos outros mestres é que me fizeram entender que eu podia saber 

alguma coisa, ser educador, precisou de uma nomeação, do outro, do outro formador" (EFE4, 

2015).   

Observa-se nos relatos que as relações sociais são determinantes para definir a aderência 

ao magistério superior, quer seja pelos conflitos inerentes a capacidade plural da universidade 

agregar diferentes matizes teóricas, quer seja pelo reconhecimento de um potencial ser docente.  

Outro aspecto marcante do campo universitário que motivou a decisão dos professores 

de ingressar no magistério superior foi a possibilidade de realizar pesquisa científica. Ao 

analisarem os institutos de pesquisa no Brasil, três professores demonstram com clareza que as 

universidades federais são uns dos únicos lugares nos quais a pesquisa científica é realizada 

com alta qualidade. Assim, explicitam que a possibilidade de fazer ciência foi determinante 

para ingressar no magistério superior, conforme o relato de um entrevistado: 
 
Eu sempre gostei da área de Exatas, sempre estudei em escola pública (...) entrei e já 
desde o primeiro momento me identifiquei com o curso e fiquei desde então, fiz 
graduação aqui na UFG, fiz mestrado e doutorado na USP de São Carlos. Bom, esse 
é meio um caminho natural para quem faz Física no bacharelado (...), para quem faz 
o bacharelado em Física, Matemática, que o objetivo do curso é a pesquisa, só que 
temos poucas instituições  de pesquisa no país e normalmente ele vai para uma 
instituição de ensino superior, aí ele vai dar aula também. (EIF4, 2015) 

 

Na verdade, eu sempre tive facilidade e gosto por matemática e ciência e isso me 
motivou a fazer graduação e pós-graduação (...). No Brasil, uma das únicas 
possibilidades  que você tem para trabalhar como formado, com doutorado  em área 
científica, é basicamete na universidade. Você tem poucos institutos de pesquisa e 
basicamente  você tem que trabalhar na universidade. Dado isso, eu comecei a fazer 
concurso em universidades, acho que é um padrão de todo mundo que faz pós-
graduação nessas áreas. (EIF5, 2015) 
 

Eu sempre gostava muito da parasitologia em si, e me identificava com o ambiente 
de trabalho e com a pesquisa, eu sabia que era uma coisa que eu queria  (...). Junto 
com meu mestrado, eu já comecei a docência em ensino superior, mas eu sabia que 
eu queria também  fazer pesquisa. Então, quando eu tive oportunidade de fazer um 
concurso, aí eu fiz aqui na UFG, e fui chamada em 2008. (EIPTSP4, 2015) 
 

O caminho formativo de cursar mestrado e doutorado parece direcionar os professores 

a encontrar nas universidades federais o espaço propício para a continuidade de suas pesquisas. 

Nesse sentido, um professor assevera: “Eu não poderia estar em outro lugar se não fosse aqui, 

porque aqui é que se faz ciência, é porque chega a um ponto que é isso, é a pesquisa que me 

atrai, é isso que me motiva, o fundamental da coisa é fazer isso e ensinar” (EFE6, 2015). 

Os relatos enfatizam a pesquisa como o principal atrativo para o exercício do 

magistério.  Embora estejam ingressando na carreira do magistério superior, que tem como base 
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profissional a docência, a valorização da pesquisa na educação superior mostra-se aguçada. 

Esse aspecto certamente contribui para a forte aderência dos professores às diretrizes 

relacionadas à pesquisa, o que acaba fazendo com que a produtividade acadêmica se torne o 

foco de suas atuações docentes.  

Em termos institucionais, a identidade da UFG é fortemente marcada pela pesquisa, 

que se expressa nos 93 cursos vinculados à pós-graduação stricto sensu. Tal característica não 

se processa especificamente na UFG, pois se estende a outras universidades federais e desvela 

o peso do percurso histórico das universidades públicas federais de constituírem-se como 

celeiros da pesquisa no Brasil. Desvela, ainda, que a atividade de ensino é colocada em segundo 

plano por alguns professores, mesmo sendo considerada pela maioria deles como fonte de 

gratificação profissional, conforme discutido anteriormente.  

Ao se analisar a identificação com o magistério superior e apreender o papel 

determinante da pesquisa nesse processo, é possível apontar que a lógica intrínseca ao 

produtivismo acadêmico ganha acolhida na UFG por viabilizar a realização de pesquisas. Ou 

seja, as regulações que instauram o produtivismo acadêmico ressoam nesse campo que é uma 

realidade construída historicamente, “um espaço de luta permanente pela dominação, pelo 

monopólio da competência e da autoridade científica” (OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 15, 

grifos nossos), por reforçar a distinção de autoridade científica entre os agentes do campo.  

 Trata-se de uma reificação interesseira realizada pelas agências de fomento, que 

colaboram para transformar a característica mais marcante da universidade pública federal em 

sua maior fraqueza em termos de perda do controle do trabalho docente no magistério superior, 

uma vez que os editais direcionam temáticas e prazos para a realização das pesquisas.   

 Os sete professores que apontaram a docência como principal motivação são dos 

grupos 1 e 2, que são os professores experientes. A maioria cursou licenciatura e/ou foram 

influenciados por professores ao longo da vida escolar, conforme o fragmento a seguir registra: 

“Eu queria dar aula (...) desde a vida escolar eu queria ensinar” (EIF2, 2015). 

Outros dois professores esclarecem como o magistério superior foi sendo visto como 

profissão, a partir de influências de pessoas próximas e pela inserção em atividades da 

universidade ainda na condição de estudantes da graduação: 
 

Eu resolvi fazer licenciatura em Biologia, então, naquele momento, houve a decisão 
de ser professor, talvez por influência, porque eu tenho algumas pessoas na família 
que eram professores, engenheiros, mas que davam aula de matemática (...). Ao 
chegar na universidade, eu ganhei uma bolsa, essa para comer de graça no bandejão, 
e tive de fazer estágio obrigatório de 12 horas (...) em três e quatro meses fiz a opção 
muito séria: que eu gostaria muito de dar aula no ensino superior, não só por questões 
financeiras, mas muitas vezes por falta de estímulo da gente para tá no ensino 
fundamental e médio. (EIPTSP2, 2015) 



183 

 

 
Uma amiga que muito me influencia a fazer o curso de Pedagogia, porque eu queria 
fazer relações públicas, na época eu pensava nisso, foi a [diz o nome da amiga]. Ela 
estava fazendo, ela me influencia muito (...), eu nunca tinha pensado em ser 
professora, não pensava. [E.: Não era uma aspiração?] Não era! (...) no final do curso, 
eu já tinha decidido trabalhar no ensino superior, no curso de graduação, pelas 
experiências que eu tive nos estágios, eu também estava atuando no campo de 
trabalho. (EFE2, 2015) 

 

 Diante das motivações que levaram os professores colaboradores à docência, é 

importante destacar que, os docentes mais experientes apontam a docência como motivação e 

os mais jovens, o campo científico. Os posicionamentos antagônicos possibilitam problematizar 

que o foco da formação da pós-graduação nas últimas décadas, a que Sacramento e Silva (2012) 

chamam de um projeto para transformar a pós-graduação brasileira em irradiadora de inovações 

e tecnologias, ganha materialidade entre os jovens doutores da UFG. Desse modo, o foco na 

formação de novos doutores com pesquisas para inovações e tecnologias, com viés produtivista 

mostra-se determinante para influenciar os posicionamentos e os percursos profissionais desses 

professores. 

  Nesse sentido, os dados sobre expectativas profissionais são elucidativos quanto à 

influência da lógica produtivista nos caminhos profissionais dos jovens doutores. O destaque é 

para as suas pretensões estarem vinculadas à pesquisa, sendo novamente explicitada a 

predominância dessa atividade no magistério superior, conforme os seguintes relatos:  
 
Eu vou tentar me manter na pós-graduação, apesar da dificuldade de publicação (...) 
a expectativa é fortalecer minha linha de pesquisa (...) fazer mais colaborações. 
Agora eu comecei a fazer colaborações internacionais, fortalecer essa parte (...) 
tentar me inserir mais nesse âmbito internacional. (EIPTSP4, 2015) 

 
Estruturar um grupo de pesquisa daqui a um tempo, em breve, conformar mais 
estudos na direção do trabalho (...) avançar nessa direção, fazer coisas mais amplas 
desse ponto de vista, continuar pesquisando (...) e realizar um outro pós-doc., porque 
aquilo me fez muito  bem do ponto de vista profissional. (EFE6, 2015) 

 

Observa-se na fala dos professores o foco na pesquisa, que guarda certo alinhamento 

com os preceitos da universidade na atualidade, que prioriza as atividades vinculadas à 

produtividade acadêmica. Pondera-se que a supervalorização da pesquisa busca uma “maior 

adaptação da universidade pública quanto ao jogo social e à integração no processo produtivo” 

(OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 22). Nesse sentido, observa-se a criação de um ambiente 

propício a pesquisas cada vez mais vinculadas à inovação, reforçando estratégias de distinção 

da autoridade científica.  

Ao se referirem às expectativas profissionais, dois professores experientes pontuam que 

o momento da vida é de um certo desinvestimento na profissão, vislumbrando a aposentadoria.  
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Eu já estou com 35 anos de contribuição e acredito que no ano que vem talvez eu 
aposente, aliás eu posso aposentar agora, em outubro [de 2015] eu estou 
completando o período para aposentar. Tenho uma certa expectativa já no início do 
ano que vem tentar ver alguma coisa um pouco diferente, é muito tempo, né? (...) a 
vida passa e você só fez uma coisa, eu praticamente vivi toda a minha vida dando 
aula. Quero ver uma coisa um pouco diferente, uma outra atividade, sei lá! Atividade 
de gestão talvez, me aventurar numa outra coisa, talvez fazer um outro curso, talvez. 
(EIF3, 2015)  
 
Eu quero aposentar [risos]. Eu já tenho um bom caminhar, está no horizonte a questão 
da aposentadoria, essa é uma questão que cada vez eu ando pensando mais nela. 
(EFE1, 2015)  

 

Já outros dois professores, mesmo com a proximidade da aposentadoria, apontam a 

expectativa de continuar na universidade até terem aposentadoria compulsória e/ou se 

envolverem mais com a graduação. 
 

Olha, eu tenho tempo pra aposentar, eu já poderia aposentar, estou esperando 
arrumar meu processo para passar pra titular, que também já tenho tempo. Eu não 
consigo é arrumar tempo pra pode arrumar o dossiê (...). Minha ideia: eu vou 
continuar na universidade, aqui no Centro de Seleção, independente de ter tempo de 
aposentar ou não, pelo menos meu mandato, vou passar esse mandato do [diz o nome 
da pessoa] junto com eles até onde eu aguentar. Mas minha idéia, mesmo que eu 
aposente, eu quero continuar na universidade, eu quero continuar no mestrado 
orientando, quero continuar lá no IF, dar uma aula, fazer reforço com os alunos, eu 
não quero de jeito nenhum sair dessa vida acadêmica. (EIF2 2015)   

    
Olha, eu vou voltar a dar mais aulas, porque hoje tenho menos aulas, porque com a 
administração, com a coordenação, você fica quase o tempo todo envolvida com parte 
administrativa. Então, hoje eu só estou com dois cursos, quero voltar mais para sala 
de aula. (...) em expectativas de salários, vamos fazer as progressões, vamos fazer 
outras atividades, aquelas que as resoluções permitam. (...) pelas regras do Siape, eu 
poderia aposentar em 2015, mas não me interessa, eu vou aposentar em 2022, no 
mínimo, acho que tem coisa boa ainda pela frente. (EIPTSP1, 2015) 

 

O posicionamento desses professores demonstra que o campo universitário é um espaço 

considerado agradável e estimulante para se atuar profissionalmente. Ressalte-se que os relatos 

se referem a professores que cursaram a pós-graduação stricto sensu após ingressarem no 

magistério superior na UFG, o que lhes confere forte vínculo com a instituição. Ao refletir sobre 

a trajetória formativa vinculada à UFG, o excerto da fala do entrevistado abaixo é elucidativo, 

e está sendo retomado pela riqueza de detalhes:  
 

Entre quem chegou por aqui e foi fazer a sua trajetória  formativa aqui dentro, que é 
o meu caso, e quem já chegou aqui doutor, então eu acho que a diferença é o tempo 
que você leva para compreender: “Bom, eu aqui, doutor, faço o que exatamente nesse 
espaço público? E contribuo como, para o crescimento dessa instituição pública?” 
Porque eu tenho colegas doutores aqui que chegam saindo pro pós-doutorado, de 
licença. Não viveu nem o remi-remi, não passou por nenhuma experiência 
administrativa. (EFE5, 2015) 
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O distanciamento do professor com a instituição pode desdobrar-se em uma 

sociabilidade individuada, imperante nesse momento histórico na sociedade, que repercute nas 

relações sociais estabelecidas no campo universitário. Trata-se de um limite interposto para a 

construção da identidade profissional docente, referente às novas gerações docentes que 

ingressam na universidade já com a formação praticamente concluída, mas que não interdita a 

possibilidade da construção de laços com a instituição.  

Ao longo da apresentação dos dados nas seções anteriores, foi marcante a descrição das 

trocas de experiência entre os docentes, em especial pelos grupos de pesquisa e/ou ainda pelo 

cotidiano do trabalho docente. Assim, a coletividade foi citada reiteradamente pelos 

entrevistados como algo muito importante no cotidiano acadêmico e considerado fonte de 

prazer. Destacam-se os excertos abaixo, que reafirmam a dimensão coletiva do trabalho 

docente: 
 
Eu oriento coletivamente, por exemplo, poucas pessoas eu orientei sozinho. Meu 
trabalho de coordenação foi um trabalho dialogado o tempo todo com os professores, 
com o Instituto todo. Então, é coletivo! Aqui no [órgão administrativo da UFG], mais 
ainda, aqui não tem como fazer sozinho as coisas. (EIF2, 2015)  

 
Porque o ambiente é bom (...). A gente tem um ambiente muito produtivo, um ambiente 
saudável, um ambiente de pessoas que são muito cooperativas. Eu percebo isso muito 
(...). Então assim, essas andadas [refere-se a outras instituições nas quais teve 
inserção profissional em âmbito nacional e internacional], todas elas me credenciam 
a dizer que eu me sinto valorizado na UFG, com o ambiente de trabalho, com as 
possibilidades. (EIPTSP2, 2015) 

 

Observa-se que a instância do outro como coletivo perpassa as falas dos entrevistados, 

que apontam situações em que as interações sociais mostram-se fundamentais para o 

desenvolvimento de seu trabalho. Ao se analisar o trabalho docente, é importante considerar 

sua natureza, que é imaterial e valoriza as interações sociais e de diversos elementos que 

ganham materialidade no labor docente.  

Tendo em vista essa característica do trabalho docente, as trocas simbólicas entre os 

agentes do campo universitário exercem um papel de mediar o padrão de sociabilidade 

acadêmica. Portanto, a presença da coletividade no cotidiano do trabalho acadêmico possibilita 

essa sociabilidade. Pelos dados apresentados, mesmo diante de um contexto de forte pressão 

pela incorporação de valores individualistas, que potencializam a produtividade, é possível falar 

que, na UFG, a sociabilidade acadêmica ressoa a dimensão coletiva da profissão docente. 

Não se pode negar, contudo, a presença do fenômeno de produtivismo acadêmico no 

cotidiano dos professores da UFG entrevistados. Até mesmo porque a produtividade encontra-

se instalada na instituição, conforme é demonstrado pelos dados apresentados nesta tese. No 
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entanto, pondera-se que a sociabilidade acadêmica percebida a partir das entrevistas é marcada 

tanto pelo produtivismo acadêmico quanto pela coletividade docente, processos contraditórios, 

mas que transitam nas relações sociais da UFG.      

Em síntese, é possível visualizar que as políticas de regulação do trabalho docente e da 

expansão na educação superior ganham materialidade no campo universitário, com profundas 

mudanças no trabalho e nas relações sociais que reconfiguram as bases da profissão docente do 

magistério superior nas unidades acadêmicas pesquisadas da UFG. Trata-se de um movimento 

de ressignificação de valores e estratégias que é realizado em meio a embates e concessões que 

remodelam o ser professor do magistério superior, instaurando padrões de uma sociabilidade 

acadêmica que guarda a contradição da incorporação de novas exigências associada à existência 

de forte teor coletivo no cotidiano acadêmico.  

  Considera-se, ainda, que as transformações das bases da profissão não são 

consideradas como o resultado de uma imposição externa, mas sim da correlação e 

ressignificação de forças externas com o campo universitário, que é partilhado em meio a 

valores e condutas próprias desse campo. Esse é um aspecto estratégico para a compreensão de 

como esse campo, mesmo se constituindo como crítico ferrenho das bases capitalistas, acaba 

por acolher seus preceitos. Ou seja, a validação da importância do conhecimento científico leva 

o campo universitário a apreender em suas bases elementos estruturantes do capitalismo, tal 

como a meritocracia. Contudo, a assimilação dessa lógica não inviabiliza a manutenção de 

aspectos específicos da docência, tal como a coletividade, que é relatada como aspecto 

aglutinador dos professores e espaço de autoafirmação simbólica da identidade profissional 

docente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomo a epigrafe desse trabalho de que, “sem sombra de dúvida, a vontade do 

capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar 

acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, e os limites desse poder e o caráter 

desses limites” (KARL MARX), para enfatizar que essa pesquisa buscou compreender o poder 

do capitalismo dentro das universidades federais, e sobretudo os limites desse poder. A imersão 

no debate sobre o campo universitário, constitui-se em um processo de aprendizagem e 

sobretudo de crescimento intelectual na construção do objeto de pesquisa. 

A compreensão de que é possível impor limites a investidas do capitalismo, criando 

pontos de resistência a partir dos valores, símbolos e rituais específicos do campo universitário 

explicitou o caráter dos limites do capitalismo no campo universitário. A percepção dessa 

resistência oriunda da investigação e estudos teóricos, foi um processo tenso e denso. A tensão 

relaciona-se a pesquisar o campo de atuação profissional acerca de 13 anos, que exigiu um 

distanciamento que permitisse os dados dialogarem entre si. Já a densidade dos nexos, das 

contradições encontradas nas leituras e na pesquisa empírica mostrou-se um instigante desafio 

na construção das categorias teóricas e análisticas.    

Para guiar esse processo de construção intelectual assumiu-se o marxismo como 

método de análise, tendo em vista sobretudo, a profundidade com que Marx analisa o trabalho 

no contexto capitalista. Por vezes, em meio ao processo de escrita a categorias marxistas foram 

ampliadas com autores não necessariamente dessa linha de pensamento, mas que traziam 

reflexões pertinentes e elucidativas quanto aos processos que envolvem o trabalho, a profissão 

e a profissionalização docente no magistério superior.    

No deslindar do objeto de estudo, em meio a leituras e tessitura da escrita foram sendo 

construídas concepções e indagações sobre os caminhos da profissão docente no magistério 

superior. Dada a problemática construída, de intrínseca relação da categoria trabalho docente 

com a profissão e profissionalização docente no magistério superior, o refinamento da 

exposição dessa relação ao longo desta tese, exigiu uma vigilância teórica que só foi possível 

pelos autores estudados, que nas suas afirmações e questionamentos abriam caminho para novas 

perspectivas de análise.  

Nesse sentido, que nesta tese, buscou-se analisar e compreender as bases da profissão 

e da profissionalização docente na UFG e suas relações com as políticas públicas de educação 

superior a partir de 1990. No âmbito das políticas, os desdobramentos da expansão realizada 
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pelo Reuni e os novos processos e mecanismos de regulação da Capes são enfatizados. Tem-se 

como pressuposto que as mudanças realizadas no trabalho docente no magistério superior, a 

partir das políticas públicas, repercutem nas bases da profissão e da profissionalização docente. 

Trata-se de uma reflexão sobre os aspectos que concorrem para essa constituição no âmbito do 

magistério superior, considerando o atual contexto das políticas públicas voltadas para a 

regulação de controle do trabalho docente.   

A pesquisa buscou analisar ainda:  a) como o trabalho docente no magistério superior 

foi reposicionado em face do regime de acumulação flexível capitalista, em que há a imbricação 

da universidade pública com o campo produtivo; b) os conflitos, consentimentos e contradições 

que atingem a profissão e a profissionalização docente no magistério superior, em um contexto 

de reforma desse nível educacional; c) os processos de expansão das universidades públicas 

federais e como seus aspectos contraditórios atingem o trabalho e a profissão docente; d) os 

mecanismos de regulação da produção acadêmico-científica que repercutem no magistério 

superior; e) a configuração da  sociabilidade acadêmica inerente ao campo universitário no atual 

contexto.  

 Inicialmente realiza-se uma contextualização dos aspectos que incorrem na 

constituição do regime de acumulação flexível, que apontam para a reconfiguração do 

capitalismo desde a década de 1990 no Brasil e na América Latina de um modo geral, decorrente 

de transformações macroestruturais fomentadas, em âmbito mundial, em 1970. Objetivando a 

acumulação de capital, as mudanças realizadas no âmbito da economia mundial e nacional 

buscam potencializar a produtividade, reformar o Estado e criar novas formas de regulação das 

instituições públicas, como as universidades federais.   

 Nesse contexto, observa-se uma reforma ou contra-reforma paulatina, porém, 

constante, da educação superior brasileira e das universidades públicas federais desde a década 

de 1990, por meio de uma diversidade de decretos, leis e portarias, sendo possível visualizar 

nessas instituições a assimilação de diretrizes próprias do campo produtivo, materializadas na 

venda de serviços acadêmicos e na vinculação da pesquisa à produção de inovação e 

tecnologias.  Desse modo, ocorre a subordinação da universidade pública à lógica do mercado, 

o que traz implicações para o magistério superior, uma vez que as formas de acumulação do 

capital, potencializadas no campo universitário, perpassam o trabalho docente. Assim, o 

magistério superior enfrenta demandas cada vez mais imbricadas com as novas configurações 

do capitalismo. 

Partindo do contexto de mudanças no trabalho e na profissão docente do magistério 

superior, fomentadas pelas políticas públicas com vistas à  integração da universidade pública 
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ao setor produtivo, foi problematizada a percepção de gestores acadêmicos e pesquisadores de 

programas de pós-graduação stricto sensu da UFG sobre as implicações dessas ações na 

dinâmica do magistério superior. A imersão na pesquisa empirica, possibilitou apreender e 

compreender a configuração das bases da profissão docente na educação superior, por meio das 

vozes dos professores entrevistados. Ao longo das entrevistas realizadas, foi possível visualizar 

os processos de intensificação e flexibilização do trabalho docente como parte do cotidiano 

acadêmico. A aceleração do ritmo de trabalho, que avança na vida pessoal do professores, a 

flexibilização das tarefas acadêmicas com a forte burocratização dos processos que envolvem 

o magistério superior foram reiteramente citadas como precarizadoras das condições subjetivas 

do trabalho docente na UFG. 

Contraditoriamente, os dados sobre a  UFG mostram que a instituição assumiu seu 

projeto de expansão via Reuni, potencializando em 90% sua estrutura física e ampliando 

sobremaneira seu quadro de servidores, por meio de contratação de professores e técnico-

administrativos. Assim, a instituição melhorou suas condições objetivas de trabalho, mesmo 

diante de um quadro de precarização das condições subjetivas de trabalho. Ressalta-se que trata-

se de uma realidade das unidades acadêmicas pesquisadas, que estão localizadas na cidade de 

Goiânia, não referindo-se a instituição como um todo, uma vez que a UFG tem unidades 

acadêmicas em municípios como Catalão e Cidade de Goiás que não foram investigadas.  

Contudo, pode-se afirmar que houve um agigantamento da instituição em termos de 

ampliação de vagas na graduação, que aumentaram 75,65% em 2013 em relação a 2006, antes 

do Reuni. A contratações de docentes altamente qualificados em termos de titulação, com 

doutorado é outro ponto perceptível quando se analisa os relatórios de gestão da UFG, o que  

alavancou os programas de pós-graduação da instituição, que em 2015 chegavam a 62 

mestrados e 31 doutorados.  

No que concerne à produção-acadêmico científica, as unidades do IF, IPTSP e FE na 

qual se localizam os professores entrevistados guardam similaridades, tal como a alta titulação 

docente, pois, em sua maioria, os professores dessas unidades são doutores, seguindo uma 

tendência das universidades federais em todo o Brasil. Observa-se ainda, o aumento  

progressivo da produção acadêmico-científica dos professores entrevistados após 1997, ano de 

implementação do novo padrão Capes de avaliação. Chama atenção, inclusive,  a concentração 

de produção em um professor colaborador com 23 produções em um triênio da Capes. Ao 

analisar a entrevista desse professor, é possível observar em seu relato o comprometimento da 

vida pessoal pela exigência de dedicação a produção acadêmico-científica e a outras atividades 

de representação institucional.  
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Ao analisar especificamente sobre o trabalho docente na UFG, os professores da 

amostragem explicitaram uma relação ambigua com o trabalho, que é de prazer e sofrimento. 

No que concerne ao prazer, é relacionado a aspectos como: a) identificação com a docência 

como profissão; b) relações sociais estabelecidas no campo universitário com os pares e 

especialmente com os alunos; c) possibilidade de realizar pesquisa de alta qualidade na 

instituição; d) flexibilidade de tempo e espaço para realizar o trabalho docente. Trata-se de um 

conjunto de  situações que possibilitam aos professores avaliarem como positiva sua inserção 

no magistério superior, trazendo recompensas simbólicas de autoafirmação da identidade 

profissional docente.   

Já o sofrimento relacionado ao magistério superior é identificado por meio de dois 

processos articulados, a intensificação e flexibilização do trabalho docente, e diz respeito: a) à 

aceleração do ritmo de trabalho, em que o trabalho, inclusive, contamina a vida pessoal dos 

professores; b) ao aumento das tarefas atribuídas aos docentes, em especial, as administrativas 

e as burocráticas, que estão reguladas por sistemas informatizados da universidade que, por 

requererem um dispêndio de tempo, têm distanciando os professores das atividades tradicionais 

do magistério superior, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão; c) ao adoecimento recorrente 

dos professores, decorrente de estresse vinculado ao cumprimento de metas e prazos, que 

compromete a vida dos sujeitos da pesquisa, mas que é relativizado pelo prazer de atuar na 

universidade pública.  

As facetas de prazer e sofrimento, vinculadas ao magistério superior explicitam a 

tensão presente no campo universitário, que vem sendo pressionado para atender demandas do 

campo produtivo, mas que guarda no seu contexto um ethos próprio. Assim, explicitam a 

contradição de ser professor universitário em tempos de forte regulação controladora, sendo  

possivel perceber, que o prazer está vinculado as relações sociais estabelecidas no cotidiano 

acadêmico e o sofrimento às interferências externas ao campo universitário, que relacionam-se 

diretamente as novas exigências oriundas do mundo do trabalho. 

Ressalta-se que o campo universitário ressignifica as exigências atribuidas a ele, por 

meio da construção de microrregulações, ou seja são construidas as regulações das regulações 

considerando os valores do campo universitário. Isso quer dizer, que exigências do campo 

produtivo como a de pesquisas voltadas para a produção de tecnologais e inovação, só são 

assimiladas na educação superior porque encontram acolhida no campo universitário. 

Compreende-se, que nesse viés se instalou o produtivismo acadêmico nas universidade federais, 

facilmente identificado nos relatos dos professores entrevistados como fonte de sofrimento.  



191 

 

Ao analisar os elementos da profissionalização docente no magistério superior, 

esclarece-se que as demandas dos entrevistados são historicamente determinadas e que os 

pontos levantados nesta pesquisa são a expressão de suas necessidades atuais, que colaboram 

para a docência ser reconhecida como profissão, quais sejam: as condições de trabalho, a 

carreira e remuneração no magistério superior, o sindicalismo e coletividade docente.  

Na percepção dos sujeitos desta pesquisa, as condições subjetivas de trabalho, ou seja, 

as condições que perpassam a subjetividade docente, sobrepõem-se às condições objetivas, 

conforme dito anteriormente ao tratar da intensificação e flexibilização do trabalho docente. 

Reitera-se, que as diversas atribuições burocráticas e de produtividade têm afastado os 

professoes entrevistados da concepção de seu trabalho, incorrendo na degradação dessa relação.  

 No que concerne à carreira, o destaque é para o alto nível formativo exigido para o 

ingresso no magistério superior, mas, mesmo assim, a ausência de uma formação pedagógica é 

citada como um problema. A exigência de formação em cursos de pós-graduação stricto sensu, 

para ingressar na carreira do magistério superior nas universidade federais, tem privilegiado 

claramente a contratação de pesquisadores, o que colabora para a supremacia da pesquisa dentre 

as atividades desenvolvidas no magistério superior.  

Considera-se também que as mudanças na  carreira, especialmente na aposentadoria 

dos professores da educação superior ocorrida em 2012, constituí um ponto que atrapalha as 

universidades federais a atraírem professores para recompor o quadro docente. Nos relatos há 

ainda, a referência de dois sujeitos da pesquisa quanto aos critérios de progressão na carreira  

não considerarem a produtividade, o que explicita a incorporação, em suas falas, do discurso 

da meritocracia, que constituí a base do reconhecimento da autoridade científica no campo 

universitário. 

 Ao analisar os posicionamentos quanto a remuneração pode-se dizer que são 

controversos, na medida em que problematizam, para a sociedade em geral, a relação salarial 

de algumas carreiras do funcionalismo público federal e a da categoria docente. Como são 

parâmetros diferentes de avaliação, as considerações também se mostram bem distintas, pois 

há os que chamam atenção para uma remuneração razoável em relação à sociedade e os que 

analisam que, em termos de funcionalismo público, é a categoria com o menor salário, mesmo 

sendo a mais exigida em termos de titulação, mas, ao compararem seus vencimentos com os da 

categoria docente de outros níveis de ensino, chegam à conclusão que a remuneração é 

satisfatória. São pontos de vistas que se constituem a partir de comparações, sendo pertinente 

problematizar a remuneração a partir do lugar social da profissão docente no magistério 

superior. Ou seja, é necessário considerar a contribuiçao social do magistério superior que além 
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de realizar a formação de profissionais das mais diversas áreas, desenvolve pesquisa científica 

de alta qualidade no país. 

Os dados apontam ainda que o sindicalismo mostra-se em crise na UFG, tal qual ocorre 

em âmbito mundial, pela dificuldade de construir uma agenda que atenda às necessidades 

docentes que se contraponha à lógica do mercado que ganhou espaço na universidade. A 

discordância sobre as ações sindicais serem limitadas às atividades de lazer explicita que a 

Adufg Sindicato tem características muito próximas às de uma associação. Contudo, 12 

professores são filiados ao sindicato da UFG, mesmo discordando das ações realizadas.Trata-

se de outra contradição encontrada entre o discurso e a prática dos professores entrevistados.   

 Partindo das considerações sobre as mudanças no trabalho, ao analisar os elementos 

clássicos da profissionalização docente, considerando o contexto do campo universitário, é 

possível visualizar a transformação ocorrida nas bases da profissão docente no magistério 

superior, tais como: a) a exigência de uma superqualificação docente voltada para as titulações 

e, sobretudo, para a comprovação do métier profissional pela inserção em intensos expedientes 

de trabalho; b) a precarização das condições de trabalho, sobretudo, pelos processos de 

intensificação e flexibilização das atividades docentes; c) a desestabilização do plano de cargos 

e salários, por meio da diversificação e diferenciação de rendimentos entre os professores da 

própria universidade; d) a degradação das bases coletivas, do ponto de vista formal, que se 

refere aos sindicatos. 

Compreende-se, que os elementos levantados e que se referem à profissionalização 

ganham movimento dentro da cultura acadêmica e acabam sendo influenciados e influenciando 

a produção de padrões de sociabilidade docente. A sociablidade descrita pelos sujeitos desta 

pesquisa, embora carregue marcas do individualismo que impera na sociedade e que adentra a 

universidade pública, mostra movimentos de resistências que demonstram a capacidade do 

campo de ressignificar as regulações externas. O protagonismo das relações sociais para a 

realização de um cabedal de atividades relatadas, tais como pesquisa e ensino, e as trocas 

simbólicas entre os pares, por meio de conversas, estudos e parcerias, exercem um papel de 

autoafirmação da identidade profissional docente e  permite dizer que a sociabilidade acadêmica 

encontrada parece se constituir como ponto de resistência às diretrizes que buscam destituir a 

coletividade docente.  

Nesse viés, observa-se a força da mediação dos valores e condutas próprias do campo 

universitário. Isso não quer dizer, todavia, que não há intervenções das mais diversas ordens no 

trabalho docente e que repercutem nas bases da profissão e da profissionalização docente; elas 

tanto existem que foram demonstradas ao longo da apresentação dos dados. Contudo, o papel 
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da coletividade construída nas relações cotidianas, inerente, inclusive, à natureza imaterial do 

trabalho docente, mostra-se central nas falas dos sujeitos entrevistados e demonstra que, embora 

existam forças de imposição de diretrizes do campo produtivo para a universidade pública, é 

possível desconstruir e reconstruir caminhos, dada a condição sócio-histórica da realidade.      
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Apêndice A – Levantamento dos artigos científicos na base Scielo  
 
PERIÓDICO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
Nº  DO 

VOLUME 
Nº DA 

REVISTA 
Nº DE 

ARTIGOS 
PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Educar em 
Revista 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

  s/v 

25 15 - - 

26 15 - - 

 

2006 

 

s/v 

27 15 - - 

28 16 3 MANCEBO, Deise; MAUÉS, 
Olgaíses; CHAVES, Vera Lúcia 
Jacob. Crise e reforma do Estado e 
da Universidade Brasileira: 
implicações para o trabalho 
docente. Educar, Curitiba, n. 28, p. 
37-53, 2006. Editora UFPR. 

MENEGHEL, Stela M. Meneghel; 
ROBL, Fabiane; SILVA, Tattiana 
T. Freitas da. A relação entre 
avaliação e regulação na Educação 
Superior: elementos para o debate. 
Educar, Curitiba, n. 28, p. 89-106, 
2006. Editora UFPR. 

OLIVEIRA, João Ferreira de 
Oliveira; FONSECA, Marília; 
Fonseca; AMARAL, Nelson 
Cardoso. Avaliação, 
desenvolvimento institucional e 
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Educar em 
Revista 

 

 

 

 

 

 

 

qualidade do trabalho acadêmico. 
Educar, Curitiba, n. 28, p. 71-87, 
2006. Editora UFPR. 

 nº Especial  13 - - 

 

2007  

s/v 29 14 - - 

30 14 - - 

 

2008  

s/v 31 16 - - 

32 14 - - 

 

2009  

s/v 33 14 - - 

34 15 1 PUENTES, Roberto Valdés; 
AQUINO, Orlando Fernández ; 
NETO QUILLICI, Armindo . 
Profissionalização dos professores: 
conhecimentos, saberes e 
competências necessários à 
docência. Educar, Curitiba, n. 34, 
p. 169-184, 2009. Editora UFPR. 

35 15 - - 

 

2010 

s/v 36 15 -  

37 15 -  

38 16   -  
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Educar em 
Revista 

 

 

nº Especial 1 8 2 OLIVEIRA, Dalila Andrade. Os 
trabalhadores da educação e a 
construção política da profissão 
docente no Brasil. Educar em 
Revista, Curitiba, Brasil, n. 
especial 1, p. 17-35, 2010. Editora 
UFPR 
 

 

 MAUÉS, Olgaíses. A 
reconfiguração do trabalho docente 
na educação superior.  Educar em 
Revista, Curitiba, Brasil, n. 
especial 1, p. 141-160, 2010. 
Editora UFPR. 

nº Especial 2 18 -  

 
2011 

s/v 39 16 - - 

40 11 - - 

41 14 - - 

42 17 - - 

 nº Especial  15 - - 

 
2012 

 
 

s/v 43 14 - - 

44 16 - - 

45 16 - - 
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  46 16 1 SANTOS, Sheila Daniela 
Medeiros. A precarização do 
trabalho docente no Ensino 
Superior: dos impasses às 
possibilidades de mudanças.  
Educar em Revista, Curitiba, 
Brasil, n. 46, p. 229-244, out./dez. 
2012. Editora UFPR 

 
 
 
 
 

2013 

 
s/v 

47 14 - - 

48 16 - - 

49 17 - - 

50 15 - - 

 

 

 

Educar em 
Revista 

 

 

 

 

 

2014 

 

   

s/v 

51 15 - - 

52 16 - - 

53 16 - - 

54 16 - - 

nº Especial 1  10 - - 

nº Especial 2 9 - - 

nº Especial 3  8 - - 

nº Especial 4  11 - - 
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PERIÓDICO ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Nº  DO 
VOLUME 

Nº DA REVISTA Nº DE 
ARTIGOS 

PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação em 
Educação 
Superior133 

 

 

 

 

 

2007  

 

12 

 

2 8 - - 

3 7 - - 

4 9 - - 

 

2008  

 

13 

 

1 11 - - 

2 11 - - 

3 18 - - 

 

2009  

 

14 

1 10 - - 

2 11 - - 

3 11 - - 

 

2010 

 

15 

 

1 10 - - 

2 10 - - 

3 10 - - 

 

2011 

 

 

1 10 - - 

2 11 - - 

                                                             
133 Desse periódico só foram encontrados publicações a partir de 2007. 
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16 

 

 

3 

 

14 

 

1 

MARQUES, Waldemar.  Ensino, pesquisa 
e gestão acadêmica na universidade.  
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 16, 
n. 3, p. 685-701, nov. 2011.  

 

 

 

2012 

 

 

 

17 

 

 

 

1 12 - - 

  

 

    2 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1 

RIBEIRO, Elisa Antonia.  As atuais 
políticas públicas de avaliação para a 
educação superior e os impactos na 
configuração do trabalho docente. 
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 17, 
n. 2, p. 299-316, jul. 2012 

 

3 12 - - 
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PERIÓDICOS  ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Nº  DO 
VOLUME 

Nº DA REVISTA Nº DE 
ARTIGOS 

PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação em 
Educação 
Superior 

 

 

2013 

 

 

 

18 

 

1 11 - - 

2 12 - - 

    

3 12 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

1 13 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

  

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

MORGADO, José Carlos. Avaliação e 
qualidade do desenvolvimento 
profissional docente: que relação?. 
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 
19, n. 2, p. 345-361, jul. 2014 
 

GATTI, Angelina Bernadete. Avaliação e 
qualidade do desenvolvimento 
profissional docente.  Avaliação, 
Campinas; Sorocaba, SP, v. 19, n. 2, p. 
373-384, 2014.  
 

LUCARELLI, Elisa. Evaluación y calidad 
del desarrollo profesional docente, apuntes 
e interrogantes para la universidad. 
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 
19, n. 2, p. 439-452, jul. 2014.  
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PERIÓDICO ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Nº  DO 
VOLUME 

Nº DA 
REVISTA 

Nº DE 
ARTIGOS 

PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista 
brasileira de 

educação  

 

 

 

 

 

 

 

2005  

 

s/v 

28 12 - - 

29 11 - - 

30 7 - - 

 

2006  

 

11 

31 11 - - 

32 11 - - 

33 12 - - 

 

2007  

12 34 9 - - 

35 13 - - 

36 9 - - 

 

2008 

13 37 12 - - 

38 11 - - 

39 11 - - 

 

2009 

14 40 11 - - 

41 8 - - 

42 11 - - 

  43 9 - - 
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2010 15 44 11 - - 

45 12 - - 

 

2011 

 

 

16 

46 11 - - 

47 8 - - 

48 10 - - 

 

 

2012 

 

17 

49 10 - - 

50 8 - - 

51 11 - - 

 

2013 

 

 

18 

52 10 -  

53 10 1 SILVA JUNIOR, João dos Reis; FERREIRA, 
Luciana Rodrigues; KATO, Fabíola Bouth 
Grello. Trabalho do professor pesquisador 
diante da expansão da pós-graduação no Brasil 
pós-LDB. Revista Brasileira de Educação v. 18 
n. 53 abr.-jun. 2013.  

54 12 - - 

55 11 - - 
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PERIÓDICO ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Nº  DO 
VOLUME 

Nº DA REVISTA Nº DE 
ARTIGOS 

PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Revista 
brasileira de 

educação 

 

 

2014  

 

 

 

19  

56 10 - - 

57 11 - - 

58 12 - - 

59 12 2 XAVIER, Libânia Nacif.  A construção 
social e histórica da profissão docente uma 
síntese necessária. Revista Brasileira de 
Educação v. 19 n. 59 out.-dez. 2014. 
 

FLORES, Maria Assunção. Discursos do 
profissionalismo docente paradoxos e 
alternativas conceptuais. Revista Brasileira 
de Educação v. 19 n. 59 out.-dez. 2014. 
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PERIÓDICO ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Nº  DO 
VOLUME 

Nº DA 
REVISTA 

Nº DE ARTIGOS 
PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Educação & 
Sociedade 

 

 

 

2005 

 

26 

90 12 - - 

91 16 - - 

92 17 1 OLIVEIRA, Dalila Andrade.  Regulação 
das políticas educacionais na américa latina 
e suas conseqüências para os trabalhadores 
docentes. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 
92, p. 753-775, Especial - Out. 2005. 

93 18 - - 

 

2006 

 

27 

94 12 - - 

95 12 - - 

96 17 - - 

97 12 - - 

 

2007  

 

28 

98 12 - - 

    

99 13 5 FANFANI, Emilio Tenti.  Consideraciones 
sociologicas sobre profesionalización 
docente. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 
99, p. 335-353, maio/ago. 2007. 
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OLIVEIRA, Dalila Andrade. Política 
educacional e a re-estruturação do trabalho 
docente:reflexões sobre o contexto latino-
americano.  Educ. Soc., Campinas, vol. 28, 
n. 99, p. 355-375, maio/ago. 2007. 

 

FERREIRA, Marcia Ondina Vieira. Notas 
sobre as relações entre identidade e 
sindicalismo docentes. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 28, n. 99, p. 377-399, 
maio/ago. 2007.  

 

FELDFEBER, MYRIAM.  La regulación 
de la formación y el trabajo docente: un 
análisis crítico de la “agenda educativa” en 
América Latina. Educ. Soc., Campinas, 
vol. 28, n. 99, p. 444-465, maio/ago. 2007.  

 

MANCEBO, Deise. Agenda de pesquisa e 

 opções teórico metodológicas nas 
investigações sobre trabalho docente. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 99, p. 
466-482, maio/ago. 
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100 25 - - 

101 12 1 BOSI, Antonio de Padua. A precarização 
do trabalho docente nas instituições de 
ensino superior do Brasil nesses últimos 25 
anos.  Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 
101, p. 1503-1523, set./dez. 2007. 

 

2008  

 

29 

102 14 1 TUMOLO. Paulo Sergio; FONTANA,  
Klalter Bez. Trabalho docente e 
capitalismo: um estudo crítico da produção 
acadêmica da década de 1990. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 29, n. 102, p. 159-180, 
jan./abr. 2008.  

103 13 - - 

104 12 - - 

105 12 - - 

 

2009  

 

30 

106 13 2 GARCIA, Maria Manuela Alves; 
ANADON, Simone Barreto. Reforma 
educacional, intensificação e 
autointensificação do trabalho docente. 
Educ. Soc., Campinas, vol. 30, n. 106, p. 
63-85, jan./abr. 2009.  

 

VIEIRA, Jarbas Santos; HYPÓLITO, 
Álvaro Moreira; Duarte, Bárbara 
Gonçalves Vaz.  Dispositivos de regulação 
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conservadora, currículo e trabalho docente.  
Educ. Soc., Campinas, vol. 30, n. 106, p. 
221-237, jan./abr. 2009. 

107 12 1 ASSUNÇÃO, Ada Dávila; OLIVEIRA, 
Dalila Andrade. Intensificação do trabalho 
e saúde dos 

professores. Educ. Soc., Campinas, vol 30, 
n. 107, p. 349-372, maio/ago. 2009 

108 12 - - 

109 13 - - 

 

2010 

 

31 

110 12   

111 14   

112 17   

113 16   

 

 

 

 

 

 

 
2011 

 
32 

114 12 - - 

115 15 - - 

116 12 - - 

117 15 - - 

 
2012 

 

 
33 

118 16 - - 

119 13 - - 
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Educação   

& Sociedade  

 120 11 - - 

121 16 - - 

 
2013 

 
34 

122 14 - - 

 

123 13 1 TARDIFF, Maurice. A profissionalização 
do ensino passados trinta anos dois passos 
para a frente, três para trás.  Educ. Soc., 
Campinas, v. 34, n. 123, p. 551-571, abr.-
jun. 2013.  

124 16 - - 

125 15 - - 

 
2014 

 
34 

126 16 - - 

 
127 

13 - - 
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 PERIÓDICO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
Nº  DO 

VOLUME 
Nº DA 

REVISTA 
Nº DE ARTIGOS 

PUBLICADOS 
Nº DE ARTIGOS 

RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

2005 

 

13 

46 6 - - 

47 7 - - 

48 7 - - 

49 8 - - 

 

2006 

 

14 

50 7 - - 

51 7 - - 

52 7 - - 

53 7 - - 

 

2007  

 

15 

54 8 - - 

55 7 - - 

 

 

56 

 

 

8 

 

1 

 

LAGO, Patrício Montero. Desafíos para la 
profesionalización del nuevo rol docente 
universitário. Ensaio: aval. pol. públ. 
Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 56, p. 341-
350, jul./set. 2007. 
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57 7 - - 

 

2008  

 

 

16 

58 9 - - 

59 7 - - 

60 8 - - 

61 8 - - 

 

2009  

 

17 

62 8 - - 

63 8 - - 

64 7 - - 

65 9 - - 

 

2010 

 

 

18 

66 8 - - 

67 10 - - 

68 10 - - 

69 11 - - 
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PERIÓDICO ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Nº  DO 
VOLUME 

Nº DA 
REVISTA 

Nº DE ARTIGOS 
PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS 
RELACIONADOS 
COM O OBJETO 

DE PESQUISA 

ARTIGO 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

Ensaio: 
Avaliação e 

políticas 
públicas em 
Educação  

 
2011 

 
19 

70 - - - 

71 - - - 

72 - - - 

73 10 1 MORGADO, José Carlos. Identidade e 
profissionalidade docente: sentidos e 
(im)possibilidades. Ensaio: aval. pol. públ. 
Educ., Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. 793-
812, out./dez. 2011.  

 
2012 

 
 

 
 

20 

74 10 - - 

75 8 - - 

76 8 - - 

77 8 -  

 
2013 

 
21 

78 7 - - 

79 9 - - 

80 9 - - 

81 8 - - 

 
2014 

 
22 

82 10 1 BIANCHETTI , Lucídio; VALLE, Ione 
Ribeiro. Produtivismo acadêmico e 
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decorrênciasàs condições de vida/trabalho 
de 

pesquisadores brasileiros e europeus. 
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de 
Janeiro, v.22, n. 82, p. 89-110, jan./mar. 
2014.  

83 10 - - 

84 10 - - 

85 10 - - 
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Apêndice B – Levantamento de artigos científicos no GT11 da Anped (apresentação oral) 

 ANO REUNIÃO  CATEGORIAS QUANTIDADE 
DE ARTIGOS  

 

 

 

2004 

 

 

 

27ª reunião 

 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  3 

avaliação da educação superior 1 

educação à distância (EaD) 1 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

- 

extensão universitária  1 

financiamento da educação superior  - 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  2 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

1 

políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

3 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

2 

universidade pública: autonomia e desafios  2 

Outras temáticas  - 

   Total: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

28ª reunião  

ações afirmativas e inclusão na educação superior  1 

avaliação da educação superior 1 

educação à distância (EaD) - 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

1 

extensão universitária  1 

financiamento da educação superior  - 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  1 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

2 

Políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

4 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

2 
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universidade pública: autonomia e desafios  1 

Outras temáticas  2 

   Total: 16 

 ANO REUNIÃO  CATEGORIAS QUANTIDADE 
DE ARTIGOS  

 

 

 

 

 

 

2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

29ª reunião 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  1 

avaliação da educação superior 1 

educação à distância (EaD) 1 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

- 

extensão universitária  - 

financiamento da educação superior  1 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  1 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

1 

Políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

4 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

3 

universidade pública: autonomia e desafios  - 

Outras temáticas   

   Total: 13   

 

 

 

 

 

 

 

2007  

 

 

 

 

 

 

 

30ª reunião  

ações afirmativas e inclusão na educação superior  2 

avaliação da educação superior 1 

educação à distância (EaD) - 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

- 

extensão universitária  - 

financiamento da educação superior  1 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  3 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

- 
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Políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

1 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

1 

universidade pública: autonomia e desafios  1 

Outras temáticas  2 

   Total: 12 

ANO REUNIÃO  CATEGORIAS QUANTIDADE 
DE ARTIGOS  

 

 

 

2008 

 

 

 

31ª reunião 

 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  2 

avaliação da educação superior 3 

educação à distância (EaD) 3 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

1 

extensão universitária  - 

financiamento da educação superior  - 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  1 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

1 

Políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

- 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

2 

universidade pública: autonomia e desafios  - 

Outras temáticas  1 

   Total:  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  - 

avaliação da educação superior 3 

educação à distância (EaD) 2 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

3 

extensão universitária  - 

financiamento da educação superior  - 
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2009 

 

 

32ª reunião  

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  1 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

- 

Políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

2 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

- 

universidade pública: autonomia e desafios  1 

Outras temáticas  - 

   Total: 12  

ANO REUNIÃO  CATEGORIAS QUANTIDADE 
DE ARTIGOS  

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

33ª reunião 

 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  - 

avaliação da educação superior 3 

educação à distância (EaD) - 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

3 

extensão universitária  - 

financiamento da educação superior  - 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  1 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

- 

políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

1 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

1 

universidade pública: autonomia e desafios  2 

Outras temáticas  2 

   Total:   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  2 

avaliação da educação superior 2 

educação à distância (EaD) 1 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

3 
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2011 

 

 

 

 

34ª reunião  

extensão universitária  - 

financiamento da educação superior  2 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  4 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

- 

Políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

1 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

1 

universidade pública: autonomia e desafios  1 

Outras temáticas  1 

   Total:   18 

ANO REUNIÃO  CATEGORIAS QUANTIDADE 
DE ARTIGOS  

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

35ª reunião 

 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  2 

avaliação da educação superior 1 

educação à distância (EaD) 1 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

3 

extensão universitária  - 

financiamento da educação superior  - 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  2 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

1 

políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

- 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

- 

universidade pública: autonomia e desafios  2 

Outras temáticas  - 

   Total: 12 

 

 

 

 

ações afirmativas e inclusão na educação superior  - 

avaliação da educação superior - 
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2013 

 

 

 

 

 

 

36ª reunião  

educação à distância (EaD) - 

expansão, democratização e universalização da 
educação superior  

6 

extensão universitária  2 

financiamento da educação superior  - 

pós-graduação stricto sensu: dilemas e perspectivas  1 

reestruturação da educação superior e agenda neoliberal  
(mercadorização e mercantilização da educação) 

1 

Políticas de reformas da educação superior: embates 
entre  público e privado   

1 

regulação do trabalho acadêmico: formação e profissão 
docente na educação superior 

- 

universidade pública: autonomia e desafios  - 

Outras temáticas  - 

   Total:  11 

 
Apêndice B – Levantamento de artigos científicos no GT11 da Anped (trabalhos encomendados)  
 

Ano Reunião Trabalho encomendado Autores  
2004  27ª - - 
2005 28ª A aba no site da Anped não 

acessa 
- 

2006  29ª Semejanzas y diferencias em las 
Políticas de Educación 

Superior en América Latina: 
cambios recientes rm 

Argentina, Brasil, Chile y México 

ALCÁNTARA, Armando 
 

SILVA, Mônica Aparecida da Rocha 

2007  30ª - - 
2008 31ª - - 
2009 32ª - - 
2010 33ª Intensidade no trabalho docente 

(não consta no site da Anped o 
trabalho encomendado)  

 
Sadi Dal Rosso (UnB) 

2011 34ª Políticas de Ciência e Tecnologia 
e Políticas de Educação no Brasil: 

convergências, divergências e 
perspectivas  

 
Luciano Mendes de Faria Filho 

(UFMG) 

2012 35ª A Universidade Gestionária: 
hibridismo institucional e 

adaptação ao ambiente 
competitivo 

Licínio C. Lima (UMINHO, 
Portugal) 

2013  36ª  Internacionalização da educação 
superior e a transformação da 
universidade no novo cenário 

global  

Tristan McCowan (Universidade de 
Londres) 
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Apêndice C- Roteiro de entrevistas  
 
Título do projeto de Pesquisa: Políticas para educação superior e suas implicações no trabalho, 
profissão e na profissionalização docente em unidades acadêmicas da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) 
 Orientanda: Suelaynne Lima da Paz  
Orientador: João Ferreira de Oliveira  
 

Roteiro de entrevista134 
 
1. Relate o percurso formativo, motivações que o levaram a profissão docente e como ocorreu o ingresso 
no magistério no ensino superior (UFG). 
 
2. Você se sente valorizado como professor no âmbito institucional (UFG)?  
 
3. Tendo em vista seu cotidiano de trabalho suas atividades são mais individuais ou coletivas? 
 
4. Como tem sido seu desenvolvimento profissional em relação ao seu posicionamento na carreira?   
 
5. Considerando a atuação do sindicato (Adufg) você considera que o sindicato representa as causas dos 
professores da UFG?  
 
6. Diante da sua experiência na UFG, que desafios e dificuldades são enfrentados no cotidiano do 
trabalho acadêmico? 
 
7. Você acha que seu trabalho mudou nos últimos anos? Se sim, em que sentido, condições de trabalho, 
exigências de produção, trabalho burocrático?   
 
8. Como administra seu tempo de trabalho na universidade, se circunscreve ao espaço da UFG ou se 
“estende” à vida familiar?  
9. Tendo o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE) você acha que sua remuneração é 
compatível com as exigências realizadas?  
 
10. Você acha que as políticas públicas de educação superior nos últimos anos têm interferido no 
trabalho acadêmico e na profissionalização do professor universitário? Como? 
 
11. Você acha que o ritmo e o regime de trabalho afeta sua saúde (física e mental)? Como?  
 
12. De quando você entrou no magistério superior seu entendimento de ser professor mudou?  
 
13. Quais são suas expectativas profissionais para os próximos anos?  
 
 
Questão específica para professores que atuam na pós-graduação:  
 
1. Você acha que atuar na pós-graduação (mestrado e doutorado) implica em trabalhar mais do que atuar 
só na graduação? Por quê? 
                                                             
134 Algumas das questões que constam nesse instrumento de coleta de dados teve por base a roteiro de entrevista utilizado 
na pesquisa dos professores Valdemar Sguissard e João da Silva Reis (2008) intitulada: Mercantilização da Esfera Pública e 
Universidade- Nova Identidade Universitária e Trabalho Docente das IFES da região Sudeste. Agradecemos aos referidos 
professores pela colaboração. 
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Apêndice D – Scripts das telas do software NVIVO 10.0 

Entrevistas classificadas em pastas por unidade acadêmica 
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            Exemplo de trechos transcritos de uma entrevista  
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Unidades temáticas em que constam os trechos de entrevistas classificados por assunto  
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Subtemas das unidades temáticas  
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Trechos das entrevistas por subtemas  
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Resumo da cobertura das entrevistas por subtema  
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Áudios agrupados por subtemas em cada unidade temática  
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