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O PROFESSOR SOB SUSPEITA E RISCO - INDICADORES DE 
PRECARIZAÇÃO E RESISTÊNCIA NO TRABALHO DOCENTE 

NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo progressivo de precarização social 
do trabalho docente, como estratégia das políticas neoliberais para a educação. Trata-
se de um fenômeno que tem como dimensões centrais os mecanismos de avaliação e 
controle produtivistas, que colocam sob controle do mercado a produção do 
conhecimento nas Universidades Federais e os professores sob suspeita por parte do 
sistema. É baseado na construção de indicadores qualitativos que demonstram as 
alterações no processo de trabalho que geram impactos para a qualidade da pesquisa, 
do ensino e da extensão. A intensificação do trabalho, a necessidade permanente de 
captação de recursos, a meritocracia,impõem um trabalho em urgência que termina 
por prejudicar a essência do fazer científico - a criação.O professor é colocado no 
centro de contradições que comprometem a sua autonomia, identidade e saúde, 
fatores que colocam sua vida em risco. O estudo também identifica indicadores de 
resistência que apontam para discursos e até ações contra-hegemônicas que emergem 
no cotidiano das Universidades. O desafio é compreender a resignação dos 
docentes,reféns dos mecanismos instituídos que premiam,castigam, classificam e 
excluem e o processo de subjetivação permeado, ao mesmo tempo, por sentimentos 
de gratificação e frustração. 

Introdução 
A Universidade Federal do Brasil vive hoje uma crise que tem dimensões históricas mas 
tem configurações atuais que aprofundam as contradições existentes. Se, por um lado, 
ela segue cumprindo sua função social, sua essência baseada na emancipação humana, 
no pensamento crítico, na produção do conhecimento socialmente referenciado, por 
outro, percebe-se um processo de privatização e de orientação da produção do 
conhecimento, a partir da racionalidade do mercado e o uso de estratégias de 
natureza empresarial para garantir essa direção. A luta e a resistência do movimento 
docente que, embora não tenha conseguido impedir a implementação de algumas 
regras de cunho neoliberal na educação superior, obteve algumas vitórias decisivas no 
sentido de impedir a perda de direitos dos docentes e a privatização completa da 
instituição. 
A dominação do capital no ensino superior tem como estratégia a precarização social 
do trabalho docente, através do direcionamento da produção do conhecimento e da 
intensificação das atividades, obtidos pela imposição de parâmetros quantitativos de 
avaliação com impactos significativos para a autonomia, criação e para a referência nas 
necessidades sociais. Observamos, cada vez mais, o financiamento privado da 
pesquisa; a adoção do modelo de gestão produtivista; a ênfase na área das ciências 
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exatas e tecnológicas; o incentivo à meritocracia; a hierarquização acadêmica e a 
elitização da Universidade. 
O presente estudo pretende demonstrar a condição do professor das Universidades 
Federais,que vem sendo monitorado, permanentemente, em todas as suas funções, 
por um conjunto de regras extrínsecas e estranhas,que o colocam em situação de 
risco, pelo comprometimento da sua qualidade de vida. A estratégia adotada foi a 
construção de indicadores qualitativos que sintetizam a realidade empírica do 
processo de precarização social do trabalho docente, assim como, dos movimentos de 
resistência. O estudo foi fundamentado na pesquisa realizada na Universidade Federal 
da Bahia, que analisou o processo de alienação no trabalho docente (Lemos, 2007). Os 
produtos parciais são: o conjunto de indicadores qualitativos de precarização do 
trabalho docente,as matrizes compreensivas que envolvem a contextualização dos 
mesmos, a dinâmica interna de relacionamento entre êles e os impactos em termos 
processos de subjetivação. 

O contexto: o processo progressivo de controle e a perda da autonomia 
O sistema universitário, ao longo do tempo, se tornou complexo em termos de leis, 
normas, regulamentos, com o objetivo de controle da Universidade pelo governo. 
Questionado e em alguns casos impedido de operar pelas ações de resistência e 
reivindicação dos docentes, esses mecanismos foram reeditados, sob nova roupagem, 
em um processo permanente de escamoteamento dos seus verdadeiros fins. Tem no 
financiamento interno e externo a sua forma mais importante de controle da produção 
científica, mas existem outros mecanismos acionados pelos órgãos, que visam outra 
dimensão: o desempenho acadêmico  
O processo da autonomia docente vai se configurando como a principal contradição 
vivida no contexto das Universidades Federais, a partir da percepção dos professores, 
que a consideram como a dimensão mais importante do trabalho docente, o que 
justifica muitas vezes a sua opção profissional (Lemos,2007). 
A partir dessa linha de raciocínio, o professor vai se caracterizando como o depositário, 
o “bode expiatório” das mazelas do sistema, vai sendo colocado sob suspeita 
permanente, no sentido de que não trabalha o suficiente e nos temas mais 
importantes, precisando, assim, que o seu ritmo seja intensificado e os projetos 
direcionados através de estratégias de avaliação, classificação e exclusão, o que 
termina colocando a sua saúde em risco. 
Chauí (2001) examinando a relação da Universidade com outros sistemas, conclui ser a 
mesma completamente heterônoma em suas diversas dimensões: a econômica 
(financiamentos de pesquisa), a educacional (avaliação, credenciamento da pós-
graduação, carreira docente) a social e política (professores não decidem sobre os 
serviços que desejam prestar nem a quem). Fantinatti (1998) conclui que a aparente 
autonomia constituir-se-ia numa ilusão, numa contradição. A sensação de autonomia e 
controle sobre o trabalho seria então um fetiche. 
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As categorias e indicadores qualitativos 
Na pesquisa desenvolvida o conceito de indicador qualitativo utilizado foi retirado do 
projeto de pesquisa - Indicadores qualitativos de precarização social e resistência do 
trabalho (Lemos,2010), que utilizou como referência central a definição de Minayo 
(2008). 
 
As categorias de indicadores identificadas estão descritas na tabela abaixo.  

Categoria 
Indicadora 

Definição 

Produtivismo 
acadêmico 

É a lógica da produção do conhecimento, dentro das Universidades Federais, regida 
por parâmetros quantitativos, que utiliza a concorrência como método de seleção 
no cotidiano do trabalho através de editais, tendo em perspectiva a racionalidade 
meritocrática baseada na curva de Gauss.  

Intensificação 
do trabalho 
docente 
 

É a organização do trabalho caracterizada pela multiplicidade de tarefas, tais como: 
ensinar, que implica em preparar e ministrar aulas, atender alunos, corrigir provas; 
desenvolver pesquisa e extensão, o que implica em formular projeto, ir a campo, 
analisar dados, coordenar grupos, concorrer em editais, preencher formulários e 
relatórios dentro de prazos exíguos; participar de bancas de graduação, mestrado e 
doutorado, o que implica em leitura e análise de teses e dissertações; orientar 
alunos; estudar e escrever e dar parecer em artigos para publicação  

Comprometim
ento da saúde 

Implica nas consequências físicas, psicológicas e sociais decorrentes de uma 
condição de trabalho extenuante pela sobrecarga de trabalho e por uma 
sociabilidade baseada na competição predatória, uma vez que os recursos escassos 
são destinados a uma minoria. Essa competitividade cotidiana produz uma tensão 
permanente pela busca de reconhecimento e evitação da exclusão  

Desqualificaçã
o do ensino e 
da 
aprendizagem 

Significa o baixo investimento na docência e, consequentemente na qualidade do 
ensino, uma vez que não é objeto de pontuação para avaliação de desempenho e 
também pela centralidade da pesquisa nas avaliações docentes. O ensino na 
graduação, base da Universidade, vai se tornando marginal. 

Competitivida
de predatória 

É a sociabilidade caracterizada por vínculos precários, estimulados pelo sistema de 
concorrência implementado pelos procedimentos de avaliação das agências de 
fomento.  

Apoio 
administrativo 
insuficiente 

Significa que os professores ocupam parte significativa do seu tempo examinando 
regulamentos, interpretando normas, elaborando projetos e relatórios, fazendo 
prestação de contas, preenchendo formulários para participar de concorrências de 
editais, providenciando recursos administrativos. 

Autonomia 
controlada 
 

Implica na redução progressiva da amplitude de decisão sobre as várias dimensões 
do trabalho docente. No plano financeiro, o professor precisa concorrer para ter 
recursos para a pesquisa e extensão; no plano político o docente sofre 
constrangimentos quando adota atitudes de questionamento ao sistema. 

Precariedade 
das condições 
físicas e 
materiais 

Refere-se a inadequação das condições de trabalho do docente de natureza material 
e física, fundamentais para o exercício adequado das suas tarefas e que interferem 
no seu desempenho,tais como: salário, carreira, salas inadequadas, falta de 
equipamentos de ensino. 

 



238 
 

As matrizes compreensivas de precarização social do trabalho docente 
Considerar os indicadores qualitativos isoladamente, ou estabelecer uma hierarquia 
não se mostrou suficiente para abordar a complexidade do fenômeno estudado. A 
construção das matrizes dos indicadores teve como objetivo identificar a relação 
dialógica entre eles,no contexto das políticas neoliberais e com os impactos no plano 
da saúde e da subjetividade. Foram construídas três matrizes: a primeira está 
relacionada com o contexto das políticas neoliberais do estado e suas estratégias na 
educação superior. A segunda é a matriz que relaciona os indicadores de precarização 
social do trabalho docente entre si e a terceira identifica os processos de subjetivação 
decorrentes dessa relação entre indicadores. 

 

Matriz da origem da precarização social do trabalho docente nas políticas 
neoliberais do estado  
Trata-se da demonstração da lógica do chamado “capitalismo acadêmico” (Slaughter & 
Leslie, 1997; Slaughter & Rhoades, 2004; Paraskeva, 2009, apud Bianchetti & 
Machado), no qual a ciência deve se desdobrar em tecnologia que, por sua vez, deve 
produzir inovações, que, por sua vez, incrementam o desenvolvimento econômico o 
qual inevitavelmente levará ao ‘tão sonhado’ desenvolvimento Social”. Essa concepção 
foi gerada externamente ao mundo acadêmico e trazida para seu interior pelos 
governos e Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),Trein e 
Rodrigues, 2010.  
A partir daí as universidades se tornaram reféns do capital e de suas agências de 
fomento que financiam e controlam os professores, a mais nova categoria de 
trabalhadores explorados, sem necessidade de cartões de ponto, que passam a viver 
no tempo da urgência.  
A matriz abaixo apresenta as relações do mercado com a produção do 
conhecimento.
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A matriz dos processos de subjetivação 
A epistemologia qualitativa inclui o estudo dos processos de subjetivação que são 
fundamentais na análise do trabalho docente, hoje, nas Federais, no sentido de 
entender o processo de reprodução da dominação e a dificuldade de percepção pelo 
professor dos constrangimentos aos quais está submetido. 
A matriz mostra a relação entre os indicadores e os processos de subjetivação.  

 

Políticas neoliberais do estado 

Mercadorização 
da Educação 
universitária  

Expansão a 
baixo custo 

Melhoria dos 
índices da educação 

superior 

 aumento rel. 
aluno/profess

or 

Estr. empresa - 
Produtivismo 

Condições materiais 
e administ. 

insuficientes 

Intensificação 
trab.docente 

Recursos 
Servidor 
Salário 

  Financ. e 
controle 

 Ag. fomentos 
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É possível observar a existência de um paradoxo entre vivências de processos de 
precarização social do trabalho por um lado e gratificação, satisfação por outro. 
Segundo Mancebo e Lopes (2004 apud Mancebo, 2007), as análises desenvolvidas 
permitem argumentar que, a despeito da conjuntura adversa, persistem práticas 
docentes que remetem à construção de alianças, de compartilhamento dos 
conhecimentos, de produção de novos sentidos e significados, mesmo que em espaços 
específicos e em momentos particulares. Entretanto, existem ainda percepções que 
consideram os procedimentos controladores legítimos, e suas consequências negativas 
aceitáveis ou até mesmo inexistentes, o que configuraria uma “subjetividade 
inautêntica” nos termos de Antunes (2000). 

 

Os indicadores de resistência 
O movimento docente de 2012 das Universidades Federais mostrou que o resgate da 
consciência crítica dos docentes era possível quando articulou em pouco espaço de 
tempo 57 universidades no debate das condições de trabalho, um avanço significativo 
na circulação da informação e na reflexão sobre diversas realidades vividas em termos 
de precarização social do trabalho. Entretanto, o que se percebe fora do movimento 
extra muros universitários, é que, no cotidiano, os professores pressionados pela 
sobrecarga de trabalho terminam por submeter-se aos procedimentos que criticam e 
combatem. Segundo um depoimento de um professor, eles estariam tão envolvidos na 
teia de demandas que não é possível pensar ou reagir. É essa forma de reação, “a 
pequena resistência” (Mancebo, 2007) do cotidiano do trabalho, que necessitaria ser 
desenvolvida. 
Em síntese, o movimento docente de resistência articulado pelo sindicato e o 
movimento interno do cotidiano do trabalho, juntos, podem lançar luzes ao processo 
de re orientação da Universidade na direção da sua concepção constitucional de 
produção e difusão de um conhecimento gratuito, socialmente referenciado,que tem 
no ensino a sua atividade fundamental, no processo de resgate da sua autonomia. E, 
visualizando mais além, para que paixão, trabalho e saúde possam se reconciliar. A 
universidade pública brasileira é um patrimônio a preservar. 
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