
INTRODUÇÃO 

O PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO E SUA JUSTIFICATIVA 

 

O estudo da profissão acadêmica sob a influência das políticas de educação 

superior é o foco central desta investigação, situada em um quadro teórico que tem 

como principais referências a Sociologia da Educação Superior e a Sociologia das 

Profissões. No cenário de mudança que caracteriza o mundo contemporâneo e a 

universidade, ser professor universitário torna-se cada vez mais uma tarefa complexa, 

difícil e ao mesmo tempo desafiadora. O trabalho acadêmico vem passando por 

modificações sob o impacto das transformações que sofrem a educação superior e a 

universidade como instituição e como organização, com dinâmicas que conduzem a 

uma reconfiguração da profissão acadêmica, das práticas universitárias e do trabalho do 

professor. 

 A ideia articuladora da Tese, portanto diz respeito à apreensão de como a 

profissão acadêmica se transforma e se reconfigura sob a influência das políticas de 

educação superior e das mudanças por que passa a universidade. Uma percepção incauta 

poderia nos levar a pensar: mas a universidade e seus professores não estiveram sempre 

em transformação? Por óbvio que sim, pois desde as corporações de professores e 

alunos da Idade Média até os dias de hoje a universidade e o trabalho acadêmico 

sofreram transformações, expressas em atualização e adaptação, entretanto as mudanças 

não foram tão fortes, tão aceleradas e tão contraditórias como hoje assistimos.  

 De partida o pensamento de Marcovitch (2008, p.1) ajuda-nos a refletir sobre as 

relações entre as mudanças e a profissão acadêmica, quando o autor argumenta: 

A academia é por si mesma uma revolução permanente com etapas que se 

antecipam ou retardam, conforme decisões exigidas pelos contextos 

históricos. Os gestores universitários em todo o mundo defrontam-se agora 

com um cenário de mudanças jamais verificado na longa história do ensino e 

da pesquisa. Trata-se de um processo em plena evolução e que deve ser 

cuidadosamente observado. Essas mudanças não ocorrem somente no 

exercício da profissão acadêmica, mas também na estrutura administrativa 

das instituições.  
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A escolha dessa temática foi uma decisão acadêmica e pessoal que resultou de 

nossas preocupações e reflexões a respeito dos rumos que toma o trabalho realizado 

pelos professores na universidade e, de certa forma, essa escolha também resulta de 

nossa  trajetória  como professora universitária e como gestora universitária, que traz, 

por certo, as marcas desse percurso. Essa trajetória profissional na educação superior, na 

docência, na pesquisa e no exercício de funções de administração acadêmica, 

possibilitou-nos experiências em assessoria pedagógica e apoio pedagógico a 

professores, na orientação de processos de incorporação de novos professores em sua 

ambientação na universidade, na coordenação de programa institucional de capacitação 

docente, em assessorias na reformulação de projetos pedagógicos de cursos de 

graduação e em direção de unidade universitária Ao vivenciarmos na gestão acadêmica 

os reflexos das políticas de educação superior, das exigências de produtividade aos 

professores, da avaliação pelo poder público para fins de reconhecimento dos cursos de 

graduação e dos programas de Mestrado, para ajustes às novas diretrizes curriculares 

emanadas do Ministério da Educação ou aos processos de avaliação, sempre estivemos 

a lidar com professores neste percurso. 

Essas vivências profissionais levaram a sensibilizar e conduzir nosso olhar para 

perceber as transformações em curso na educação superior, a complexidade do que é ser 

professor universitário, para perceber como alguns professores foram se desenvolvendo 

e como as condições e restrições da realidade educativa e as mudanças decorrentes de 

reformas relacionadas a currículos, avaliação externa e regulação, podem afetar o 

trabalho acadêmico. 

 Essas “novas regras do jogo” ao afetar a universidade, atingem de certo modo o 

trabalho acadêmico que nela se realiza, trazendo novos requerimentos para os quais os 

professores precisam estar preparados, revisando sua ação, reinventando-a, buscando 

caminhos para o exercício de seu trabalho acadêmico. No bojo das mudanças no 

cotidiano da universidade “a docência e a carreira acadêmica passam a ser balizadas por 

outra lógica. Como os professores são os principais agentes construtores da 

universidade é possível supor que muitos docentes operem essas transformações e são 

por ela afetados” (Leher & Lopes, 2008, p.1).  
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As intensas transformações econômicas, sociais, políticas, culturais, tecnológicas, 

educacionais nas sociedades, impactam os sistemas de ensino superior em todos os 

países e geram tensões entre políticas educacionais e tendências internacionais 

relacionadas à globalização, internacionalização, marginalização, fragmentação e 

tecnologização. Essas transformações configuram “um período complexo e atravessado 

por paradoxos”, assim caracterizadas no documento resultante da Conferência Mundial 

de Educação Superior de 1998 (UNESCO, 1999): 

1. crescente massificação do ensino superior e ao mesmo tempo redução dos 

recursos financeiros, materiais e humanos, ou seja, uma demanda crescente por 

educação superior sem que o Estado assuma a ampliação de vagas. 

2. desenvolvimento associado à necessidade de elevar o nível da educação 

superior, a interdependência entre o mundo do trabalho e o ensino superior, 

mas, ao mesmo tempo, um aumento das taxas de desemprego das pessoas com 

nível superior - os diplomados sem emprego. 

3. necessidade de abertura à internacionalização das instituições de educação 

superior, em redes científicas, em programas interligando países e, ao mesmo 

tempo, necessidade de atendimento ao local, ao regional. 

4.  perda do monopólio da pesquisa pelas universidades,  aparecimento de 

empresas mistas de pesquisa inclusive com parcerias das universidades em 

articulação com as políticas públicas de fomento à pesquisa.  

Um dos impactos das transformações recentes é que as decisões relacionadas às 

políticas saíram do âmbito dos governos dos países e passaram a ser tomadas por blocos 

regionais de países ou de corporações que neles operam. A esse respeito afirma Antunes 

(2008, p.16): “a agenda política nacional para a educação é globalmente estruturada, 

verificando conexões fortes com processos e relações supranacionais e globais”. 

  As tendências internacionais, segundo Dale (citado por Magalhães, 2004, p. 

334), “funcionam frequentemente como fontes de legitimação das políticas nacionais” 

tendo como vias, organismos como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura), o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e atores transnacionais influenciando as políticas educacionais. 
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As transformações constituem uma “nova ordem educativa mundial” (Laval e 

Weber, 2002) e respondem à demandas e prioridades de caráter global, estabelecem 

vínculos entre educação e estratégias econômicas, com políticas educativas fortemente 

marcadas por essa lógica, sendo importante compreender as relações entre os processos 

de globalização e os fenômenos educativos. A educação superior assim vem adquirindo 

cada vez mais importância para a economia dos países, uma vez que é importante na 

produção do conhecimento, na inovação tecnológica e na formação de quadros de 

recursos humanos para os setores da economia, sendo vista como criadora de capital 

humano. Nessa ótica o aumento da renda nacional seria conseqüência da agregação 

deste tipo de capital e a mudança tecnológica seria vista não como um fator externo à 

economia, mas como parte de seus processos. 

 O conhecimento é visto como um fator estratégico de produção e nessa ótica a 

criação, a transferência e a aplicação do conhecimento constituem elementos essenciais 

para a economia, tanto que Van Vught (2009) ao analisar as recentes reformas 

educacionais e seus processos de convergência, a exemplo do Processo de Bolonha, 

evidencia essa influência nos  sistemas de educação superior. Nesse sentido a questão da 

produtividade acadêmica exigiria estratégias de parceria entre a universidade e o setor 

produtivo, demanda que tem influenciado as políticas de educação superior e de 

pesquisa e inovação, ou seja, a implementação de diretrizes que buscam a melhoria da 

produtividade das universidades, as quais, segundo este autor precisam ser produtoras 

de conhecimento novo ou de “sklilled human capital”.  

As forças que afetam e modificam a educação superior têm sido objeto de estudos 

com foco no seu futuro e na sua importância na chamada sociedade do conhecimento. 

Nesse modelo de sociedade informação e conhecimento são elementos fundamentais 

para o desenvolvimento, como recursos estratégicos para governos, empresas e 

instituições. Conforme Delanty (2001, p.5), a sociedade do conhecimento depende cada 

vez mais do conhecimento para a produção econômica, para a regulação política e para 

seu cotidiano. Pois “estamos vivendo em uma sociedade do conhecimento no sentido de 

que os atores sociais têm cada vez maiores capacidades para autointerpretação e ação”. 

Os estudos têm dado origem a documentos resultantes das Conferências Mundiais 

de Educação Superior promovidas pela UNESCO, a Informes e Relatórios como, por 
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exemplo, o Informe Bricall (2000) relativo à Espanha e o Relatório Dearing (1997) 

relativo ao Reino Unido e têm impulsionado as nações à revisão da organização, da 

estrutura e dos focos dos seus sistemas de educação superior. 

Critérios externos padronizados afetam as políticas educacionais e a evolução dos 

sistemas educativos, mais do que critérios especificamente internos (Azevedo, 2007). A 

circulação da informação e do conhecimento, a difusão e apropriação de modelos, a 

globalização da produção do saber tornam permeáveis as influências entre os sistemas 

educacionais, sendo possível encontrar princípios comuns nas políticas de educação 

superior, como por exemplo, a influência do Processo de Bolonha na América Latina. 

 É possível argumentar que tais influências sempre existiram; entretanto segundo 

Brunner (1990, p.64), “o surgimento dos modernos sistemas de educação superior é 

tributário, em nível mundial e latino americano, de um encadeamento de processos de 

transferência acompanhado de processos de adequação às condições locais, que 

outorgam originalidade à cópia”. Também Stromquist et al (2007) e Marginson (2000) 

apontam para os efeitos dos global systems e para esta permeabilidade ou interação de 

políticas e práticas, que geram certa homogeneização acadêmica.  

Os mecanismos internacionais, conforme Carvalho e Gonçalves Neto (2004, 

p.36), “atuam como agentes importantes de intensificação da relação 

educação/globalização/transnacionalização”. Esses autores apontam os instrumentos de 

globalização caracterizados por: harmonização (Tratados), disseminação (Atividades 

Organizacionais), estandartização (como por exemplo, a UNESCO); implantação de 

interdependência (via Organizações Não Governamentais - ONGs) e imposição 

(medidas associadas aos empréstimos para Educação, a exemplo do Banco Mundial). 

As agendas dos sistemas de educação superior apresentam um conjunto de 

transformações pretendidas, que envolvem uma semântica relacionada à produtividade 

dos sistemas, qualidade, empregabilidade, formação sintonizada com o mundo do 

trabalho, competências, mobilidade, empregabilidade, típicas expressões, dentre outras, 

que fazem parte do discurso relacionado às transformações pretendidas e um padrão 

crescente de similaridades.  
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O ambiente acadêmico torna-se diversificado e complexo, em vista das influências 

das políticas educacionais e das relações entre universidade e sociedade, com as 

transformações da universidade, como instituição social e como organização, que 

promovem mudanças em sua estrutura e funcionamento. Essa dinâmica de mudança, 

gerada a partir do meio externo, atinge a universidade e o trabalho acadêmico que nela 

se realiza. As mudanças estruturais e funcionais por que passa a universidade – a 

exemplo do que acontece no chamado espaço europeu de educação superior, em 

decorrência do processo de Bolonha – a perspectiva de construção de um espaço de 

educação superior no hemisfério sul e a de reforma educacional no Brasil não emergem 

das instituições universitárias, mas a atingem, tornando ainda mais complexa a sua ação.  

Um conjunto de autores analisa esse processo de intensas e substanciais mudanças 

em curso na educação superior: Antunes (2008), Barnett (2000b), Beck e Young (2005), 

Harris (2005), Henkel (2005), Magalhães (2004) e Nixon (2001) e relacionam efeitos 

dessas transformações no trabalho acadêmico, na profissão acadêmica, conforme vamos 

explorar ao longo deste estudo.  

O termo profissão acadêmica não é usual no Brasil e sim o termo profissão 

docente. Entretanto utilizaremos o conceito profissão acadêmica em referência a 

professores universitários, aqueles que desenvolvem seu trabalho acadêmico em 

universidades, com foco central em investigação (pesquisa) e docência (ensino).  

Schwartzman (2005, p.26) faz uma diferenciação quando comenta que no Brasil a 

educação se ressente, em termos de seu desenvolvimento, do que ele chama “dois elos 

cruciais entre as instituições da sociedade e os governos: uma profissão docente bem 

estruturada e organizada, para a educação básica e uma profissão acadêmica bem 

constituída para o ensino superior”.  

Mudanças na profissão acadêmica têm sido destacadas na literatura, nos aspectos 

referentes aos papéis esperados, a novos papéis que passam a ser requeridos, o que 

resulta em reconstrução de identidades, em resposta às mudanças no trabalho e nos 

papéis (Taylor, 1999); a uma reconfiguração da profissão acadêmica (Finkelstein, 2003, 

Schuster e Finkelstein, 2007) e também à vulnerabilidade da profissão acadêmica (Beck 

e Young, 2005).     
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 No Brasil destacamos o estudo de Mancebo e Franco (2003) o qual discute o 

trabalho docente em instituições de ensino superior, em especial do professor-

pesquisador que atua na pós- graduação, bem como o estudo de Bosi (2006 e 2007) 

problematizando a precarização do trabalho docente no ensino superior e suas 

consequências.             

Imerso neste cenário de transformações está o professor universitário e 

exatamente neste ponto estão questões centrais que trazemos como interesse de 

pesquisa: qual a natureza da profissão acadêmica hoje? Nas novas condições em que se 

produz o exercício profissional do professor universitário, a profissão acadêmica sofre 

quais mudanças ou quais transformações ocorrem no trabalho acadêmico? Como os 

professores universitários vivenciam e respondem aos impactos das políticas de 

educação superior na universidade e na profissão acadêmica? 

O trabalho do professor universitário precisa ser visto no quadro maior das 

transformações por que passa a universidade e, portanto, para investigar tais questões é 

necessário compreender e analisar o cenário da educação superior e seus reflexos na 

atuação do professor, tornando provavelmente sua tarefa mais complexa e desafiante, a 

exigir não apenas adaptação, mas, principalmente, uma reconfiguração da profissão 

acadêmica.  Estudos de Grediaga Kuri, Rodríguez Jiménez e Padilla González (2004) a 

respeito da influência de políticas públicas na profissão acadêmica no México apontam 

para novas tarefas e compromissos desta profissão, a qual provavelmente está se 

reconfigurando, e indicam a necessidade de investigações que possibilitem a formulação 

de conclusões mais sólidas sobre os novos tempos da profissão acadêmica. 

As respostas que buscamos para as questões de investigação que trazemos, podem 

ser úteis não só como investigação propriamente dita, no sentido de compreender a 

reconfiguração em curso da profissão acadêmica a partir dos impactos das mudanças, 

mas também, no limite, pode contribuir para subsidiar políticas voltadas aos professores 

universitários, e indicar direções futuras que poderão ser importantes em termos do 

desenvolvimento profissional do professor universitário. Nossa intenção é dar um 

contributo ao avanço da compreensão da realidade da educação superior brasileira, com 

enfoque especial no professor universitário, considerando a importância central que 

ocupa no processo de produção do conhecimento e na formação dos alunos.  
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No processo de construção deste estudo fomos percebendo a importância desta 

temática, não só pelos estudos desenvolvidos em vários países, inclusive na perspectiva 

comparada, como também a existência de redes de investigação com esta temática na 

agenda de pesquisa. Há um amplo leque de visões, algumas similares, sobre o impacto 

das recentes mudanças e dos novos desafios para a profissão acadêmica, especialmente 

nos países centrais. Todavia é possível pensar que a investigação que desenvolvemos 

seja uma contribuição para a discussão desta problemática, a partir da realidade 

brasileira, e especialmente da realidade da Amazônia, onde está o locus do estudo. Do 

cruzamento de olhares entre o local/regional e o europeu/mundial poderemos chegar à 

compreensão das questões que nos movem nesta investigação. 

 

OS OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO E AS QUESTÕES 

NORTEADORAS 

O objetivo central da investigação é descrever e analisar a reconfiguração da 

profissão acadêmica no quadro de mudanças em curso na educação superior. 

Relacionada a este objetivo central propomos a seguinte questão de partida: 

Como as mudanças por que passa a universidade, a educação superior, afetam ou 

reconfiguram a profissão acadêmica, a condição de ser professor universitário? 

 Como objetivos específicos, decorrentes da problemática central, propomos: 

a) compreender o cenário da universidade hoje sob a influência das políticas de 

educação superior;  

b) conhecer aspectos significativos do exercício da profissão acadêmica hoje, 

tendo em vista não só os relacionados com a intensificação de atividades, mas, 

também, à reconfiguração do que é ser um professor universitário;   

c) analisar os impactos ou as implicações das políticas de educação superior no 

exercício da profissão acadêmica;  
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d) compreender como professores interpretam as mudanças e respondem aos 

desafios que se apresentam à profissão acadêmica. 

 

Estes objetivos específicos ensejam as seguintes sub-questões:  

a) como se caracterizam o cenário europeu e brasileiro em termos das políticas de 

educação superior? 

b) como se caracteriza o exercício da profissão acadêmica e quais as mudanças 

que experimenta?  

c) quais dinâmicas no interior da universidade em processo de mudança afetam o 

trabalho dos professores e implicam reconfigurações na profissão acadêmica?  

d) como são percebidas e pelos professores estas mudanças e estas novas 

exigências e como respondem ou constroem seus caminhos de exercício da 

profissão acadêmica? 

Trabalhamos com a ideia de que a profissão acadêmica está a passar por uma 

reconfiguração no sentido de redefinição do conjunto de funções e papéis que se espera 

de um professor universitário, com base em parâmetros consentâneos com os princípios 

que orientam as políticas de educação superior o que reflete na intensificação do 

trabalho, nas dinâmicas de trabalho que apresentam novos contornos, provavelmente 

uma diversificação de perfis ou uma nova divisão do trabalho acadêmico que não era a 

configuração anterior. Portanto compreender essa reconfiguração e os prováveis dilemas 

com que se defrontam os professores universitários e como eles respondem a essa 

realidade é importante, na medida em que podemos nos aproximar da realidade do que é 

ser professor universitário hoje e das mudanças que estão a afetar a universidade e o 

trabalho acadêmico.  
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ESTRUTURA DA TESE 

Na Introdução buscamos situar a investigação mediante a apresentação do 

problema de investigação, a justificativa do estudo, os objetivos do estudo, as questões 

de pesquisa e a organização do conteúdo da Tese. 

No Capítulo I – A UNIVERSIDADE E SEUS PROFESSORES - REALIDADES 

E PROBLEMAS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS apresentamos os aportes teóricos 

essenciais que articulamos para construir a base teórica do estudo e produzir um quadro 

que possibilitasse sistematizar a pesquisa bibliográfica e documental realizada, nos 

seguintes sub capítulos: 

1.1  A UNIVERSIDADE: TEMPOS DE MUDANÇA : visa à compreensão do 

cenário que representa a Universidade hoje. 

1.2 A UNIVERSIDADE E O SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIROS: aborda a constituição histórica da universidade brasileira, um 

panorama do sistema de ensino superior, a pós-graduação e a produção científica no 

Brasil bem como os elementos que constituem as bases da reforma universitária 

pretendida. 

1.3  BOLONHA – MERCOSUL E BRASIL: CONVERGÊNCAIS: discute tal 

como indica o título do subcapítulo, as convergências entre o Processo de Bolonha e as 

reformas de educação superior nos países do MERCOSUL, inclusive o Brasil. 

1.4  A PROFISSÃO ACADÊMICA E SUA RECONFIGURAÇÃO: apresenta a 

análise da profissão acadêmica como um campo de estudos, seus conceitos principais, 

os aspectos relacionados à organização do trabalho acadêmico – intensificação, 

complexificação e autonomia – as mudanças no mundo do trabalho acadêmico, a 

questão do capitalismo acadêmico, bem como elementos para a compreensão de como 

os professores respondem a tais mudanças que reconfiguram a profissão acadêmica ou 

lidam com estas.  
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No Capítulo II – PERCURSO METODOLÓGICO - definimos a problemática e o 

objeto da investigação a luz do aporte teórico discutido no capítulo anterior, a 

abordagem metodológica com base em métodos mistos, as técnicas e instrumentos de 

recolha e análise de dados, ao situar as entrevistas e o inquérito por questionário, o 

universo empírico da investigação e as considerações éticas. Nossa intenção não é 

abordar teoricamente estas questões e descrever o percurso metodológico da 

investigação, o modo como a realizamos, a fim de possibilitar sua reconstrução em 

outras investigações.  

No Capítulo III – PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

SOBRE A SUA PROFISSÃO – ENTREVISTAS apresentamos os resultados da 

pesquisa de campo, no foco qualitativo, com a análise das entrevistas com informantes-

chave. A análise é apresentada em quatro eixos:  

EIXO I – O Perfil dos Entrevistados; 

EIXO II – Mudanças na Educação Superior e efeitos na reconfiguração da 

profissão acadêmica;  

EIXO III – O Contexto de Trabalho do Professor Universitário, situando aspectos 

relacionados às transformações no trabalho acadêmico, nas condições de trabalho e na 

carreira bem como questões relacionadas à autonomia e liberdade acadêmica. 

EIXO IV – Percepções sobre as mudanças e as respostas dos professores, situando 

os dilemas e as respostas às políticas e às mudanças. Ao apresentarmos a análise dos 

diálogos com os entrevistados, com base no suporte teórico dos autores estudados, 

trazemos à tona, de forma ampliada, o campo de estudo da investigação – a profissão 

acadêmica no cenário das políticas – ao mesmo tempo em que colhemos as sementes 

para o inquérito realizado, que está no capítulo seguinte. 

O Capítulo IV – PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

SOBRE SUA PROFISSÃO – INQUÉRITOS enfatiza o foco quantitativo, com o 

inquérito realizado com 340 professores de três universidades localizadas na Amazônia 

brasileira. Sua organização em secções apresenta quatro eixos, em sintonia com os 

Eixos do capítulo anterior, mas agora ampliados com a análise estatística. 
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 No EIXO I trazemos um Perfil dos Professores quanto à titulação, regime de 

trabalho, perfil etário, tempo de carreira e tipo de contrato, uso do tempo e carga de 

trabalho, participação associativa e em redes e grupos de pesquisa e inserção na 

atividade de pesquisa.  

No EIXO II analisamos os dados relativos às políticas de educação superior e 

dinâmicas de mudanças que podem afetar a profissão acadêmica, os fatores que 

ameaçam o futuro da universidade e o trabalho do professor universitário, os fatores que 

estão relacionados com aumento de tensão no trabalho com pesquisa e produção 

cientifica.  

No EIXO III buscamos uma compreensão sobre o contexto de trabalho e o 

exercício da profissão acadêmica, relacionados aos fatores de sucesso na profissão 

acadêmica e as expectativas da universidade em relação ao profesor, à pressão para 

aumento da carga de trabalho e ao grau de satisfação com as condições e trabalho. 

 No Eixo IV apresentamos a análise dos dados relativos à percepção e às respostas 

dos professores às políticas e às mudanças, aos dilemas que vivem, à sua visão sobre 

perda ou não perda de autonomia e às formas como tendem a se comportar diante das 

políticas e das mudanças do contexto.    

Finalmente nas CONCLUSÕES retomamos as questões norteadoras da 

investigação numa discussão que procura integrar e interpretar os achados qualitativos e 

os resultados quantitativos em torno de temas que as questões de investigação 

possibilitaram estruturar.  

 A Bibliografia apresenta todos os documentos consultados para a fundamentação 

teórica e metodológica da investigação. 

 As referências oriundas de textos em língua inglesa e espanhola foram traduzidas 

da fonte original. Em algumas expressões mantivemos a grafia na língua inglesa no 

sentido de não comprometer seu significado pela possível inadequação da tradução. A 

interlocução dos autores de língua inglesa e espanhola com autores brasileiros e 

portugueses possibilitou a apreensão de elementos de análise da temática em realidades 
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tão díspares, mas situadas em dois fios condutores: as transformações da profissão 

acadêmica sob a influência das políticas de educação superior. 

 No Volume II, em formato eletrônico (CD-ROM), estão os anexos, para 

possibilitar a consulta do material não incorporado ao texto da Tese. 
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CAPÍTULO I  

 

 

A UNIVERSIDADE E SEUS PROFESSORES – REALIDADES E 

PROBLEMAS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

 

 

 

 

 A complexidade aflige o cientista social. E é de se perguntar se os 

esquemas perceptivos e conceituais que nós, pesquisadores, usamos 

atualmente para observar a realidade social serão suficientes para 

captar as mudanças que estão ocorrendo [...]. Isso não significará que 

é necessário situar-se numa nova racionalidade, que seja capaz de 

incorporar os paradoxos, as ambiguidades, as sombras etc., como 

parte importante das novas mudanças? (Garcia Guadilla, 1994, pp.59-

60) 
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O quadro teórico orientador da investigação tem como principais referências a 

Sociologia da Educação Superior e a análise da profissão acadêmica sob a influência 

das políticas de educação superior, em que procuramos destacar os fatores que 

influenciam no que estamos a denominar de reconfiguração da profissão acadêmica. 

 O estudo se centra no modo como os professores universitários percebem, 

experienciam e refletem sobre o que está a acontecer na universidade, em decorrência 

das transformações por que passa a educação superior, sob a influência das políticas 

educacionais e como respondem ou constroem caminhos para desenvolver o trabalho 

acadêmico. 

Brunner (2009) ao analisar as origens e o desenvolvimento do campo da 

Sociologia da Educação Superior situa quatro áreas. Uma das áreas, caracterizada como 

maior, envolve o estudo das desigualdades na educação superior e a análise dos efeitos 

psicossociais da experiência universitária. Outra área, dita menor, envolve o estudo da 

profissão acadêmica e o estudo da organização das instituições e dos sistemas de 

educação superior. Brunner analisa a evolução da área dos estudos da profissão 

acadêmica, desde Wilson (1942) a Burton Clark (1973) e Altbach (2002), e evidencia 

sua evolução, saindo de uma área menor para uma área maior, com estudos sobre a 

autoridade, o trabalho e os valores acadêmicos, as dimensões da profissionalização 

acadêmica e a divisão disciplinar, a identidade da profissão acadêmica, sendo esses 

estudos referentes a um só país ou em perspectiva internacional e comparada. 

Brunner (2009, p.627) também caracteriza a Sociologia da Educação Superior 

como um campo interdisciplinar e híbrido, com produções acadêmicas de pesquisadores 

especializados e de administradores acadêmicos com trabalhos de reflexão sobre suas 

práticas de gestão, um crescente foco comparativo e internacional com os estudos da 

UNESCO, do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Ressalta ainda que a Sociologia da Educação Superior é: “um 

campo que evolui por crescimento e especialização temática, por ampliação de 

cobertura geográfica, pela incorporação de novos assuntos e atores, por hibridação 

disciplinar e pela diversificação de suas orientações e modos de produção de 

conhecimento”. 
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Em uma primeira incursão sobre profissão acadêmica, identificamos os estudos de 

Wilson (1942), Clark (1973, 1983 e 1987), Altbach (1991, 1996, 2000, 2001, 2002a, 

2002b, 2002c, 2003), Balbachevsky (1999 e 2005), Balbachevsky, Schwartzman, Alves, 

Santos e Duarte (2008), Mancebo e Fávero (2004), Boyer, Altbach e Whitelaw (1994), 

Coaldrake e Stedman (1999), Enders (1999, 2001, 2002 e 2007), Taylor (1999), Enders 

e Teichler (1997), Finkelstein, Seal e Schuster (1998) e Finkelstein (2003), Grediaga 

Kuri (1999, 2001), Lechuga (2006), Marginson (2000), Michavila e Martinez (2004), 

Nixon (2001 e 2003), Stromquist et al (2007), Welch (1997, 1998), Welch, Kogan e 

Bleiklie (2005), Pedró e Sala (2002), Pedró (2004) e Rhoades (2007).  Não são estudos 

homogêneos quanto aos conceitos e abordagens adotadas, mas, ao contrário, o campo 

conceitual revela-se por vezes contraditório e controverso. Em termos de amplitude há 

desde estudos focados em uma só universidade ou país e até mega estudos envolvendo 

países de vários continentes.  

Os estudos de Williams (2008), Freidson (1996, 1998 e 2001) e Evetts (2003, 

2006a, 2006b) nos serviram de fio condutor na perspectiva de explicitar, com o suporte 

teórico da Sociologia das Profissões, as questões relativas ao conceito de profissão. Para 

analisar elementos relacionados ao modo  como são percebidas as mudanças e as formas 

como os acadêmicos a elas respondem, buscamos as abordagens de Trowler (1997, 

1998) e de Giddens (1989, 2005, 2008) na análise da relação entre a ação social e a 

estrutura social, o pessoal e o coletivo.  

Altbach (2002a) caracteriza a educação superior como um campo de pesquisa 

recente, e ressalta o fato de que a preocupação maior era geralmente centrada na 

educação básica, e, além disso, a educação superior tem sido um tema periférico nas 

unidades de ensino e pesquisa e nas Faculdades de Educação. Aponta para o fato de que 

muito do que se produz não tem sido formalmente publicado em “standard books”, mas 

no que pode ser considerado “gray literature”, de difícil acesso e em geral não 

disponível em livrarias. Entretanto, um pequeno, mas crescente número de 

investigadores adotou a educação superior como uma área de pesquisa e essa tendência 

tem reforçado a literatura, ajudando a construir uma base analítica. 

Para os fins do estudo que desenvolvemos foi essencial partir deste inventário da 

investigação produzida, refletir sobre sua relevância, as questões em aberto, 
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controvérsias e interrogações, o que nos possibilitou a construção das bases teóricas que 

favoreceram a compreensão sobre o modo como a temática vem sendo trabalhada pelos 

investigadores, sobre as similitudes, sobre as controvérsias. E ao mobilizar tais 

referências intentamos encontrar o que está por fazer no campo de estudo em causa. 

Também foi essencial buscar no interior das várias perspectivas teóricas, aquelas que 

serviram de orientação, de modo a combinar certas perspectivas e os conceitos 

fundamentais para trabalhar. 

A partir dessa reflexão foi possível a identificação de um “ponto de vista” teórico, 

sua caracterização em termos de estrutura conceitual e a definição mais pertinente dos 

conceitos fundamentais a serem discutidos no estudo. Entretanto revelou-se desde o 

início a necessidade de trabalhar com os conceitos de profissão e profissão acadêmica; 

de buscar a compreensão de forma mais analítica, do quadro de mudanças por que passa 

a educação superior na Europa, na América Latina e no Brasil, ou seja, de identificar 

qual cenário representa a Universidade hoje e quais políticas afetam os acadêmicos. 

Nesse caso, partimos de uma visão panorâmica do sistema de ensino superior brasileiro, 

das políticas de educação superior na perspectiva de compreender como as mudanças 

estão  reconfigurando a profissão acadêmica.  

No presente capítulo buscamos apresentar o quadro teórico que embasa o estudo 

em quatro secções assim intituladas:  

1.1 Universidade –  tempos de mudança: com o objetivo de traçar um cenário da 

universidade em mudança, a partir da compreensão da evolução do pensamento sobre 

universidade. 

1.2 O sistema de ensino superior brasileiro: com vistas à compreensão das 

características do sistema e da reforma universitária, de modo a favorecer a análise de 

seus reflexos nas características das instituições de ensino superior e na profissão 

acadêmica. 

1.3 Bolonha – MERCOSUL e Brasil – convergências: com o objetivo de 

compreender as tendências, princípios e estratégias do Processo de Bolonha e como tais 
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princípios e estratégias se espraiam em outros sistemas de educação superior, em 

especial os da América Latina. 

1.4 A Profissão Acadêmica e sua reconfiguração: com o propósito de discutir o 

conceito de profissão acadêmica e seus contornos, a concepção de reconfiguração que 

trabalhamos, bem como o suporte teórico para a análise sobre o modo como os 

professores respondem ao contexto de mudança, com elementos de análise que são 

centrais tendo em conta o objeto de estudo da investigação e seus objetivos. 

 

1.1 UNIVERSIDADE: TEMPOS DE MUDANÇA  

 

Há um dinamismo intrínseco na ”ideia“ de universidade que não pode ser 

confundida com um ideal ou uma essência mais ou menos realizada na 

efetividade histórica. A ideia de universidade se constrói através daquilo 

que nela se conserva e daquilo que nela se transforma. E é exatamente por 

conta dessa duplicidade que a compreensão da experiência presente não 

pode abandonar o entendimento da experiência passada. (Leopoldo e Silva, 

2006, p.195) 

 

Para uma reflexão sobre a profissão acadêmica não podemos prescindir de uma 

discussão sobre a universidade, sua evolução e seus modelos, bem como a reflexão 

sobre um conjunto de elementos da política de educação superior que podem se 

constituir em constrangimentos ao trabalho acadêmico, uma vez que influenciam as 

condições concretas de exercício da profissão acadêmica. Para analisar o cenário da 

universidade em mudança é necessário partir da compreensão da evolução histórica do 

pensamento sobre universidade e das transformações por que passou.  

Para Buarque (2003, p.12), 

(...) ao longo de oito séculos e meio de existência a universidade foi 

refundada algumas vezes. Uma entidade secular só consegue sobreviver se 

houver uma razão muito forte para sua existência e ao mesmo tempo ela 

possuir uma forte capacidade para se transformar e se adaptar às exigências 

de cada momento histórico.  
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Captar as exigências do momento histórico, compreender as transformações 

contemporâneas, sem ter uma leitura pessimista ou otimista, mas crítica, não só é algo 

que nos obriga como é uma exigência da era de complexidade em que vive a 

universidade, ou melhor é uma “modernidade líquida” em que as velhas certezas se 

dissolvem, como aponta Bauman (2001). A adaptação da universidade às mudanças que 

sociedade exige não é um processo novo, mas é necessário reconhecer que estamos 

diante de um novo marco de exigências sob o impacto das novas tecnologias de 

informação e comunicação a influenciar as transformações no mundo do trabalho, nas 

relações de trabalho, na organização da produção e na revolução científico-tecnológica, 

com as questões éticas e sociais que trazem como nos aponta o Informe Bricall (2000). 

São tempos de mudança, tempos de universidade em mudança, de transformações no 

caráter da educação superior e na ideia de universidade. 

Obviamente essa evolução da universidade foi decorrendo historicamente e a 

universidade hoje é resultado das transformações por que passou. Ao longo do tempo  

esta instituição conviveu com tensões e realizou mudanças na sua estrutura, com ajustes 

internos para adaptar a si própria à sociedade em mudança (Clark, 2003). 

Desde as corporações de professores e alunos da Idade Média, da universidade da 

Renascença, da Reforma e da Contra-Reforma, da universidade napoleônica ou 

humboldtiana, para o que é hoje, a ideia de universidade foi se transformando. E é 

exatamente da compreensão do que a universidade mantém, conserva e do que 

transforma que é possível a compreensão de sua essência e de sua ideia, conforme 

Leopoldo e Silva (2006, p.195). Em Conferência proferida na Universidade de São 

Paulo este autor resumiu da seguinte maneira a questão: 

Desde a origem a universidade esteve mergulhada em dilemas criados pela 

mesma e pelo seu contexto. A dificuldade de transitar pela contradição que 

se estabelece entre a formação de uma consciência corporativa e uma 

consciência pública esteve desde o início presente, pela própria necessidade 

de se afirmar ao mesmo tempo, a singularidade e a pretensão de 

universalidade. 

A contradição, no dizer de Paul Ricouer na introdução da obra de Dréze e Debelle 

(1983, p.16), está relacionada ao fato de que uma mesma instituição tem exigências 

contraditórias: “assegurar pesquisa livre, prover a nação de profissionais médios e 

superiores (...) tendo se expandido além dos limites em que foi concebida, está hoje sem 
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ideia”. São interesses antagônicos que colocam a universidade em uma situação 

contraditória, na qual os governos esperam uma universidade a serviço do 

desenvolvimento. Os alunos desejam formação profissional voltada para o 

desenvolvimento de habilidades que lhes permitam a empregabilidade, para a 

possibilidade de competirem com sucesso no mundo do trabalho e terem mobilidade 

social, ou seja, a universidade funcional. Os professores desejam produzir 

conhecimento, fazer ciência com condições objetivas favoráveis em termos de 

laboratórios, bolsas de pesquisa e outras condições, ou seja, a universidade clássica ou 

do conhecimento. Por outro lado o mercado deseja inovação e tecnologia a serviço da 

produção, profissionais formados dentro de expectativas econômicas, ou seja, uma 

universidade de resultados. 

 Ao assumir funções diversificadas a universidade assume, por consequência, 

modelos diversificados, havendo uma relação entre os modelos de universidade, a sua 

organização e gestão. Franco (2006, p.226) apresenta-nos uma definição que nos 

possibilita compreender o conceito de modelos e as novas modalidades e formatos 

assumidos pela universidade:  

Os modelos são apresentados no plano histórico, conceitual e de novas 

modalidades. No plano histórico são apresentados alguns dos primeiros 

modelos que se destacaram e outros que marcaram a trajetória a 

universidade, em geral nomeados pelo lugar e pelo período no qual se 

desenvolveram. No plano conceitual são selecionados modelos extraídos de 

construtos teóricos. No plano das novas modalidades e formatos são 

apresentadas tentativas e práticas institucionais dos últimos anos que se 

desdobram de processos de ordem econômica, social, política e de avanço 

do conhecimento.  

  Os modelos de universidade apontados por Chauí (1999, 2001a) – da clássica, a 

funcional e a de resultados – acabam por conduzir à universidade operacional, ou seja, 

uma universidade autocentrada, com uma instrumentalidade regida pelas ideias de 

gestão, planejamento, previsão e controle, por normas e padrões estranhos ao 

conhecimento e à formação intelectual. É a universidade que passa a ser vista como uma 

organização prestadora de serviços. 

 Conciliar objetivos tão diversos tem sido o grande desafio da universidade e tem 

levado a academia a uma dificuldade de estabelecer prioridades sem configurar-se em 
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um modelo – universidade de pesquisa (research oriented), universidade de ensino 

(comprehensive universities), universidade politécnica ou no que Sguissardi (2009) 

chama de modelos de ocasião. 

A universidade tanto pode ser vista como uma ideia, como uma instituição e como 

uma organização. Em um ou noutro sentido é uma elaboração histórica. O argumento de 

Scott (1993, p.4) traz essa visão histórica e permite-nos identificar como foi se 

transformando a ideia de universidade com as adaptações ao longo da história: 

a universidade como instituição tem escapado das restrições impostas 

pela universidade como ideia. Se não tivesse as condições de adaptar-

se livremente às sucessivas demandas socioeconômicas, às mudanças 

radicais na ciência e na cultura intelectual, ela já seria uma página 

virada na história. 

John Henry Newman publicou em 1852 o clássico The Idea of University na 

tentativa de definir um tipo ideal de universidade; noventa anos depois da publicação de 

Newmann, Karl Jaspers lançou também o seu The Idea of University, buscando 

reabilitar os ideais humboldtianos. Em estudos de 1963, Clark Kerr (1982) já se 

preocupava com o fenômeno de massificação e as ameaças à integridade e à tradição 

científica da universidade.  

Talcott Parsons (Parsons & Platt, 1973), tendo como foco as universidades 

americanas e baseando a abordagem em teorias funcionalistas enfatiza o que se tem 

como as funções clássicas da universidade e sugere quatro funções: investigação e 

formação específica de novas gerações, preparação para a carreira acadêmica, formação 

geral e contribuição para a criação de uma consciência cultural própria e para o processo 

de formação intelectual crítica. 

É Delanty (2001), entretanto quem nos ajuda a elucidar a questão do tipo de 

conhecimento no que ele chama de universidade pós-moderna na era da cidadania 

tecnológica e cultural, quando esclarece sobre quatro tipos de conhecimento que 

correspondem a quatro tipos de produtores de conhecimento, os quais sistematizamos a 

seguir. 
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Fig. 01 – A universidade da era da cidadania tecnológica e cultural 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Delanty (2001, pp. 8-9) 

 

Barnett (2004a, p.65) por outro lado argumenta que as ideias em torno das quais a 

moderna universidade foi construída – verdade, conhecimento, razão e comunicação – 

estão sendo abandonados no “porto como meros detritos”, uma vez que a universidade 

vive uma proliferação e um conflito de finalidades. A esse respeito Barnett afirma:  

Se essas ideias tivessem alguma credibilidade, seria com base nos exageros 

interpretativos de diferentes comunidades de dentro e de fora da 

 Cidadania Cultural: 

 Educação; 

 Questionamento intelectual e crítico. 

 Cidadania Tecnológica: 

 Pesquisa; 

 Questionamento intelectual e crítico. 

  

  

 . 

Responsabilidade Social da 

Universidade 

 Cidadania Cultural: 

 Educação; 

 Questionamento intelectual e crítico. 

Responsabilidade Social da 

Universidade 



 

 

24 

universidade. Portanto, a universidade foi – de certo modo - esvaziada 

conceitual e empiricamente: não estava claro se a universidade poderia se 

posicionar, a favor de alguma questão em particular, ou que tivesse um 

conjunto de propostas. Na melhor das hipóteses, tudo o que poderia 

patrocinar seriam objetivos difusos e conflitantes: a universidade estava se 

fragmentando. 

Já em 1963 Clark Kerr (1982, p.24) ao cunhar o termo “multiversidade” para o 

leque de atividades que a universidade comportava, afirmava que “a universidade é 

tantas coisas para tantas pessoas diversas, que não pode deixar de estar parcialmente em 

conflito consigo mesma”. Nessa perspectiva a universidade tem “várias almas, vários 

perfis, vários objetivos, vários senhores, várias comunidades, várias clientelas o que a 

leva a uma guerra consigo mesma”. Essa guerra consigo mesma faz da “multiversidade” 

uma instituição inconsistente, constituindo-se não de uma comunidade, mas de várias - 

a da graduação, da pós-graduação, dos cientistas, das faculdades profissionais, a 

comunidade dos acadêmicos e dos administradores, as quais também se relacionam com 

muitas comunidades externas, de legisladores a empresários. Para Kerr (1982, p.30) 

“como instituição a multiversidade projeta-se bastante no passado e no futuro e está 

frequentemente em desacordo com o presente”. 

A ideia de universidade assim se dissolve e se distribui entre suas várias funções, 

interesses e papéis a que é chamada a cumprir na sociedade contemporânea. Ao propor 

a ideia de multiversidade Kerr não descura do que é essencial na sua identidade, quanto 

aos seus fins: aquisição, preservação e transmissão do conhecimento, transformando 

estas identidades em serviços que atendam as diversas necessidades de conhecimento da 

sociedade. As diversas e diferentes culturas existentes na universidade, não só as 

relacionadas às diferentes funções como também às diferentes áreas de conhecimento 

ou disciplinas, necessitam ser respeitadas e nutridas. 

 Desde as proposições de Kerr com esta noção de multiversidade, desde a visão de 

Burton Clark (1983) da universidade empreendedora (entrepreneurial university), até a 

recente visão do capitalismo acadêmico com a comercialização da pesquisa e dos 

serviços da universidade, vem emergindo essa visão da chamada Terceira Missão, ou 

seja, da geração, uso, aplicação e exploração do conhecimento e de outras capacidades 

da universidade com os aspectos de transferência de tecnologia, consultoria, pesquisas 
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co-financiadas pelo setor produtivo, o uso comum de pessoal da academia e da 

indústria, com o chamado intercâmbio de pessoal. 

 Entretanto os estudiosos apontam para a dificuldade que as universidades têm 

para caminharem para este fortalecimento da chamada Terceira Missão e aquelas 

universidades que promovem tal ajustes, são vistas como cooptadas pelo setor 

produtivo, em especial tendo em conta que a cultura acadêmica tradicional tende a 

privilegiar a pesquisa não aplicada.  

Hoje, se tomarmos a chamada literatura de policy making e administração pública 

teremos que ir aos Relatórios, aos White papers documents ou àqueles publicados pelas 

agências, têm em vista o debate sobre o futuro da educação superior. Como dissemos, 

tais Relatórios são de diversos países: do Reino Unido, o Relatório Dearing; da 

Austrália o West Report; da França, o Relatório Atalli; da Espanha o Informe Bricall e 

também os documentos, relacionados ao Processo de Bolonha, que evidenciam uma 

preocupação em adaptar, em ajustar a universidade à “nova realidade”, uma 

reconceituação e uma reconfiguração da universidade, visando uma resposta mais 

rápida e eficaz às novas demandas socioeconômicas e culturais da sociedade pós-

industrial e pós-moderna. Esses relatórios remetem, portanto, a referências sobre um 

atraso e um perfil arcaico da universidade e apontam para a necessidade de adaptação da 

universidade – como instituição e como organização – e da educação superior, aos 

tempos atuais. Evidenciam também que a universidade embora trabalhe com o 

desenvolvimento científico de ponta, não tem avançado em termos de autoconsciência 

de mudança. 

 O certo é que procuram desenhar uma “nova identidade” da universidade e da 

educação superior e esse desenho evidencia a necessidade de acelerar o ritmo dessa 

“atualização”. Suas propostas vão na direção de menores distâncias nas fronteiras entre 

o público e o privado, de diversificação da educação superior, da possibilidade de 

existência de uma universidade de ensino e uma universidade de pesquisa, do ajuste às 

demandas do mercado e da eficácia organizacional, o que acaba por atingir a profissão 

acadêmica, o trabalho de professores no interior da universidade em mudança, com tais 

“orientações e recomendações”. Neste sentido exemplificamos no Relatório Dearing 

(Dearing, 1997, pp.8-9) a indicação de um incentivo às instituições para considerar 
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recompensas e promoções na carreira, tomando em consideração uma nova ênfase no 

ensino, no reconhecimento da excelência de ensino: “corrigir o desequilíbrio entre 

ensino e pesquisa na educação superior”. 

 Assim também Deem (2006, p.286) reportando-se à situação da Inglaterra 

evidencia que: “O Informe que trata da separação entre ensino e pesquisa foi 

ostensivamente direcionado para enfatizar o status e a importância do ensino em face à 

pesquisa”. E a justificativa é embasada no argumento de que as universidades estavam 

atribuindo muita importância à pesquisa e negligenciando o ensino. Políticas 

favorecedoras desta lógica possibilitaram inclusive a criação de 74 Centres for 

Excellence in Teaching na Learning (CELTs) para fomentar e premiar excelência no 

ensino. Para Deem o nexo entre ensino e pesquisa tanto pode ser visto sob o ponto de 

vista institucional como sob a perspectiva dos professores, em termos dos benefícios ou 

vantagens e desvantagens ou tensões que a combinação ou a dissociação das duas 

atividades trazem ao trabalho acadêmico e à atuação das universidades, aspecto esse que 

tem sido menos estudado.  

O documento intitulado Universities Under Scrutiny (OECD, 1987) aponta que a 

Universidade caminha rumo à pluralidade de funções, a saber: 1. prover educação pós 

secundária; 2. investigar e desenvolver novos conhecimentos; 3. proporcionar 

qualificações necessárias à sociedade; 4. desenvolver atividades de formação altamente 

especializadas; 5. reforçar a competitividade da economia; 6. funcionar como filtro de 

seleção para empregos altamente exigentes; 7. contribuir para a mobilidade social; 8. 

prestar serviços à comunidade; 9. funcionar como paradigma de políticas de igualdade 

e, 10. preparar os líderes das gerações futuras. É possível observar que este rol de 

funções revela as relações universidade-sociedade, marcadas pelas relações econômicas, 

ou seja, a universidade passa de um bem cultural a um bem econômico, a um recurso 

para o desenvolvimento social e econômico com as inerentes mudanças em seu sentido 

social e no seu papel, ocasionando um crescente controle político mediante sistemas de 

avaliação de qualidade.   

As demandas sociais por formação, ciência e serviços geram, em termos 

institucionais, consequências quanto à redefinição de sua missão, identidade, sentido 

social, cultura institucional. E em termos da dimensão organizacional, promovem 
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redefinições na sua estrutura organizacional e gestão, nas condições de trabalho e na 

carreira acadêmica e na organização acadêmica do ensino, da investigação e dos 

serviços. As relações internas na universidade também sofrem influências das políticas 

de educação superior nomeadamente nas relações de poder, na colegialidade, que 

ocasionam competição por recursos e captação de alunos e serviços, mudanças nas 

formas de organização dos recursos internos, nos sistemas de gestão, nos projetos de 

formação e na profissão acadêmica. 

Trazemos aqui o pensamento de Leopoldo e Silva (2006, p.199), ao tomar 

emprestadas suas palavras para confirmar a presença dessa ideia de adaptação da 

universidade, quando ele nos diz que 

o procedimento pelo qual a universidade se redefine contemporaneamente 

coincide internamente com sua adaptação às exigências do tempo histórico: 

mercado, tecnociência, organização eficaz e tecnicismo produtivista. A 

partir dessa pauta imposta de fora, a universidade busca refazer a identidade 

através de um processo de desinstistucionalização. No processo de 

desinstitucionalização se inscrevem vários fenômenos imediatamente 

presentes como a heteronomia (absorção de critérios extrínsecos como 

paradigmas do modo de ser, da organização e da gestão da universidade), a 

privatização (assimilação de mecanismos neoliberais de destruição da 

esfera pública) e subordinação ao mercado (entronização de critérios 

ligados ao tecnocratismo eficientista). Tais exemplos configuram um 

quadro de adaptação, que seria ao mesmo tempo o abandono do perfil 

institucional em prol do perfil organizacional.  

Este quadro de adaptação a que se refere o autor tem sido marcado por sistemas de 

gestão caracterizados como managerialistas ou o gerenciamento empresarial. Nixon 

(2004, p.248) refere três autores com os respectivos termos por eles utilizados para 

caracterizar o new public management (NPM) e as novas formas de accountability. Ele 

cita Shumar com o termo de comodificação da educação superior (the commodification 

of higher education), Slaughter e Leslie com o termo universidade empreendedora (the 

entrepreneurial university) e Aronowitz com a denominação de universidade como uma 

corporação ou uma fábrica de conhecimento (the corporate university as the knowledge 

factory). Tais noções traduzem diferentes, mas próximas, abordagens sobre os processos 

de adaptação da universidade a novos regimes, na maioria das vezes sob uma lógica 

privatizante, em razão de dificuldades de financiamento público, o que leva as 

universidades a captar recursos e bem assim a gerenciar com eficiência os recursos que 

consegue captar.  
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Esse caminho da diversificação das fontes de financiamento traduz-se também em 

mecanismos de privatização interna da universidade ao induzir ao capitalismo 

acadêmico com venda de serviços, contratos de gestão, transferência de tecnologia ao 

setor privado, etc. Não estamos a advogar um enclausuramento da universidade ou seu 

afastamento da sociedade, porquanto o mercado é parte da sociedade, até porque ciência 

e tecnologia são forças produtivas e também são essenciais ao desenvolvimento social. 

A esse respeito, a universidade deve não só responder de forma produtiva como também 

atender as necessidades sociais, o que caracteriza sua responsabilidade social. A questão 

está em como, de que forma, a universidade promove sua inserção nessa nova realidade, 

responde a essas demandas, revê suas formas de organização e concebe sua agenda de 

trabalho, sem prejuízo das funções sociais que lhe são próprias e sem deixar de ser um 

espaço de pensamento crítico e de análise da realidade, ou seja, preservando-se como 

uma instituição autônoma e crítica.  

 A redefinição contemporânea da universidade e sua adaptação podem também ser 

abordadas sob o discurso da crise da universidade. O pensamento de Boaventura Santos 

(2005, p.138) a respeito das crises com que se defronta a universidade desde o final do 

século XX evidencia os seguintes âmbitos:  

a) a crise de legitimidade, relacionada ao fato de ter deixado de ser “uma 

instituição consensual em face da contradição entre a hierarquização dos 

saberes especializados (...) e as exigências sociais e políticas da 

democratização da universidade”;  

b) a crise de hegemonia, resultante das contradições entre as funções tradicionais 

da universidade e aquelas que ao longo do século XX lhe foram atribuídas, 

fazendo com que perdesse o domínio na produção de conhecimento e até na 

oferta de ensino superior; provocando sua descaracterização intelectual; 

 c) a crise institucional oriunda da contradição entre a exigência de autonomia, sua 

responsabilidade social e a crescente pressão para submissão aos critérios de 

eficácia e de produtividade sob a lógica empresarial. A universidade na 

contradição entre a autonomia e o controle estatal ou de mercado.  

Entretanto há quem conceba que não há uma crise institucional da universidade, 

mas uma crise de modelo de organização e funcionamento, decorrente de uma evolução 
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de expectativas da sociedade sobre seu papel (Leopoldo e Silva, 2006). O papel 

esperado da universidade está relacionado às expectativas de atuação da universidade e 

tem base em valores que orientam o que se espera ou o que é desejável, sendo, portanto 

uma construção social.  

Trindade (2001 e 2002) em uma análise do discurso da crise busca as metáforas 

que têm sido usadas e as aponta: universidade na penumbra (Gentili), universidade 

operacional (Chauí), universidade sitiada (Menezes), universidade desconstruída (Dias 

Sobrinho e Ristoff) e a metáfora que ele próprio utiliza: universidade em ruínas na 

república dos professores. Como podemos perceber o cenário é pessimista. 

Em outra lógica, se vamos ao documento Higher Education: the lessons from 

experience, publicado pelo Banco Mundial (World Bank, 1994, pp.4-29), na perspectiva 

de fazer um “extenso diagnóstico da crise da educação superior”, observamos que 

indica o déficit público como consequência do grande comprometimento de fundos 

públicos com o ensino superior, e especialmente “com as universidades de modelo 

europeu ou universidades de pesquisa (modelo humboldtiano)”. 

Autores como Nóvoa (2000), Antunes (2005) e Barroso (2006) destacam a 

influência de organizações internacionais sobre as políticas de educação. No caso da 

educação superior organizações como a UNESCO, a OCDE e o Banco Mundial 

influenciam na disseminação de uma semântica de modernização mediante suas 

publicações, documentos, relatórios, conferências, recomendações, que fornecem 

orientações para o que Schriewer (citado por Azevedo, 2007, p.64) denomina de 

“imenso estabelecimento educativo mundial”. 

Nesse sentido exemplificamos o documento antes referido, no qual o Banco 

Mundial defende a universidade de ensino. De sua tese decorrem as recomendações de 

maior diferenciação institucional, incluindo o desenvolvimento de instituições privadas, 

incentivos para que as instituições públicas diversifiquem fontes de financiamento. 

Nossa intenção não é o estudo da influência do Banco Mundial na política de educação 

superior, entretanto a literatura aponta que tais recomendações têm sido incorporadas 

nas políticas e como tal supomos que sua efetivação reflita nas forças que redesenham a 

academia e o trabalho acadêmico. 



 

 

30 

O fato é que a educação superior tem sido assumida por instituições com 

diferentes perfis, como universidades ou como institutos politécnicos e assim é possível 

argumentar a ideia de que articuladas podem cooperar entre si e com o setor produtivo. 

O crescimento da demanda por educação superior e por educação continuada exige que 

se revisite o papel da educação superior e das instituições que a proveem, que se amplie 

a missão da universidade para além de sua missão de ensinar e pesquisar, para a 

chamada terceira missão, relacionada à educação continuada, à transferência de 

tecnologia e inovação e ao engajamento social ou responsabilidade social. Mas ao 

mesmo tempo tomar em conta que essa noção de “universidade guarda-chuva”, ou de 

universidade que tudo faz , pode conduzir esta instituição milenar que é a universidade, 

a uma perda do senso de prioridade. 

É evidente que as transformações por que passa a universidade não constituem um 

processo inédito ou original e que tais transformações desde sempre refletiram no 

trabalho acadêmico e nas transformações dos professores. Entretanto tais 

transformações revelam-se mais fortes hoje, chegando mesmo a provocar reflexos na 

identidade dos professores universitários. Há estudos inclusive que revelam uma 

preocupação com o futuro da profissão acadêmica. (Finkelstein, 2003 e Coaldrake & 

Stedman, 1999). 

As mudanças no trabalho acadêmico precisam ser vistas em um quadro maior de 

mudanças na universidade, e é preciso “ver o quadro inteiro” para poder compreender 

os processos de mudanças tanto funcionais como estruturais por que passa a 

universidade hoje e compreender seu redesenho, a revisão de sua atuação e do papel que 

dela se espera e bem assim de seus professores. 
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1.2 A UNIVERSIDADE E O SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIROS 

         

1.2.1 A Universidade no Brasil – Elementos para Compreender sua 

Constituição Histórica 

 

Menos com o objetivo de analisar em profundidade em termos históricos o 

processo de constituição da universidade brasileira e mais com a intenção de situar 

elementos desse processo de evolução e da criação tardia da universidade no Brasil, 

ainda a refletir na educação superior brasileira hoje, é que nos ocuparemos nesta breve 

abordagem, que tem saltos na história, mas que busca trazer pontos que se articulem 

com o que estamos a estudar no que diz respeito ao cenário da universidade e de um de 

seus atores, os professores.       

A universidade brasileira foi por muito tempo uma aspiração, mas diferentemente 

das colônias espanholas na América que tiveram essa aspiração atendida, o Brasil 

passou por um longo processo até ter a efetiva implantação, uma vez que havia 

resistência de Portugal à criação de uma universidade no Brasil, apesar dos Colégios 

Jesuíticos terem manifestado à Corte esse desejo e verem negado o seu atendimento. Os 

estudos que brasileiros realizavam nesses Colégios poderiam ser completados em 

Coimbra ou em outras universidades europeias. 

Nem a transferência da Corte Portuguesa e da sede do Império para o Rio de 

Janeiro conduziu as tentativas para uma bem sucedida implantação da universidade.  

Apenas as Escolas Régias, de cariz profissionalizante, passaram a funcionar com a 

criação da Academia Real Militar, da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica no 

Hospital Militar do Rio de Janeiro e mais tarde, em 1828 em Olinda, os Cursos 

Jurídicos. Já no Império em 1889, D.Pedro apresenta em sua última Fala do Trono a 

proposta de criação de duas universidades, uma no Norte e uma no Rio de Janeiro, 

pleito não efetivado. 
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Com a República surgem mais escolas superiores e as tentativas de implantação 

de universidades, em 1910 em Manaus, São Paulo e Curitiba, mas somente em 1920 é 

instituída a Universidade do Rio de Janeiro, como a primeira universidade oficial, criada 

a partir da junção das escolas profissionais, modelo que ficou na tradição posterior de 

criação de outras universidades. Dessa fragmentação demoramos muito tempo para nos 

libertar, porquanto a agregação de escolas profissionais não configura de fato uma 

universidade.  As indefinições de orientação sobre a educação superior no que se refere 

à autonomia, os fins da universidade e sua organização permaneciam. 

Duas entidades tiveram importância na história da universidade no Brasil -  a 

Academia Brasileira de Ciências e a Associação Brasileira de Educação (ABE) – ao 

trazer à discussão questões relacionadas aos fins da universidade, quanto a priorizar o 

desenvolvimento da pesquisa ou priorizar a formação de profissionais. Em 1927 na I 

Conferência Nacional de Educação este foi o tema de discussão.  Isto nos parece tão 

atual ainda hoje: a interminável discussão sobre os verdadeiros fins da universidade 

brasileira. 

Ainda com a Reforma de 1931 prevalecia o principio da centralização, no 

promulgado Estatuto das Universidades Brasileiras, no qual um dos aspectos era a 

cátedra, como unidade de execução do ensino e da pesquisa, que cabia ao professor 

catedrático. Como nos diz Fávero (2006, p.24): “no Brasil, os privilégios do professor 

catedrático adquiriram uma feição histórica, apresentando-se o regime de cátedra como 

núcleo ou alma mater das instituições de ensino superior”.  E essa autora faz a 

afirmação para indicar que esse princípio permanece até a Reforma de 1968 quando a 

Lei 5540/68 apresenta a extinção do regime de cátedra. 

Em 1932 um grupo de intelectuais que havia assumido a Direção da ABE – 

denominados posteriormente de Os Pioneiros da Educação Nova - lança o chamado 

Manifesto ao Povo e ao Governo, o qual continha um programa de reforma educacional 

e nele a proposta de criação de universidades. Segundo Azevedo (citado por Mendonça, 

2000, p.138), a universidade teria  

a tríplice função: criadora de ciência (investigação), docente ou 

transformadora de conhecimentos (ciência feita) e vulgarizadora ou 

popularizadora, pelas instituições da extensão universitária, das ciências e 
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das artes (...) a pesquisa como sistema nervoso da Universidade, que 

estimula e domina qualquer outra função (...) o estudo científico dos grandes 

problemas nacionais.  

Esses princípios de certa maneira, influenciaram as universidades a seguir criadas: 

a Universidade de São Paulo (USP) pelo governo estadual em 1934 e a Universidade do 

Distrito Federal (UDF) criada em 1935 pelo governo municipal, tendo em Anísio 

Teixeira o grande articulador, que já no seu discurso durante a inauguração ressaltou 

esta universidade como lócus de investigação e produção de conhecimento com 

autonomia universitária e liberdade acadêmica. 

Estes dois últimos princípios não eram condizentes com espírito centralizador e 

autoritário do Estado Novo.  A UDF não vinga e é extinta. Anísio Teixeira é exonerado 

e os cursos são transferidos para a Universidade do Brasil em 1939. (Fávero 2006). A 

USP se mantém resistindo às interferências do governo federal e dentre as razões que 

justificam essa resistência Mendonça (2000) considera o fato de que mais de dois terços 

de seus professores eram estrangeiros e que a universidade tinha respaldo financeiro do 

governo estadual e apoio das elites. 

Em 1945 com o fim do Estado Novo e a Constituição de 1946 que trazia 

princípios liberais, cria-se um momento propício à discussão da autonomia 

universitária, que acaba por ser concedida pelo Decreto-Lei 8393, embora não 

implementada. Foram implantadas algumas universidades, mas ainda com a formação 

profissional predominando no papel destas. 

Os anos 50 a 60 trazem a discussão sobre a necessidade de modernização do 

ensino no país. Fávero (2010) considera este período como o de formação do sistema 

federal de educação superior com a federalização das IES (exceto em São Paulo) e a 

expansão com 14 universidades implantadas. 

Em 1961 é criada a Universidade de Brasília (UNB) tendo por base um modelo 

avançado, assim caracterizado por Fávero (2006, p.29): “não apenas como a mais 

moderna universidade do país naquele período, mas como um divisor de águas na 

história das instituições universitárias”. 
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Também entre os anos 50 e 60 o Brasil tem seu primeiro surto de expansão. Em 

1945 o país tinha 5 universidades e 293 Instituições Isoladas e Ensino Superior e em 

1964 já contava com 37 universidades e 564 IES Isoladas, que nasceram inclusive 

mediante processo de agregação de escolas profissionais e federalização de IES 

particulares. Se entre 1932 e 1945 o ensino superior tinha taxa média anual de 

crescimento de 2,4%, entre 1945 e 1964 essa taxa era de 12,5 % (Mendonça, 2000). 

A autonomia, a participação de alunos e professores na administração 

universitária por meio de proporcionalidade representativa nos colegiados 

universitários, o regime de tempo integral para professores, a ampliação da oferta no 

setor público e a flexibilidade de currículos, eram temas trazidos pelo movimento 

estudantil de acordo com Fávero (1995), que ressalta a importância da União Nacional 

dos Estudantes (UNE) na discussão dessas temáticas em seus Seminários. Os 

professores nas universidades também se envolviam nas discussões sobre os rumos da 

universidade. Discutiam-se as bases de uma Reforma Universitária.  

Vem o Golpe Militar de 1964 e trava todo esse processo, com várias medidas que 

atingem o ensino superior, com intervenções violentas nas universidades; o expurgo de 

professores; o Decreto 252/66 que revogava as disposições do Estatuto do Magistério a 

respeito da Cátedra; o Acordo MEC-USAID, que trazia a intervenção dessa agência 

norte-americana na assessoria técnica, assistência financeira, recursos para projetos e 

equipamentos e treinamento militar e o Plano Atcon, um estudo desenvolvido por 

Rudolph Atcon – consultor norte-americano – que propunha a reforma administrativa 

da universidade com base nos princípios de rendimento e eficácia. 

Esse estudo embasa o “Documento Rumo à reformulação estrutural da 

Universidade Brasileira”, publicado pelo MEC em 1966, o qual fornece as orientações 

das bases da Reforma Universitária de 1968. As propostas de Atcon incorporadas à 

Reforma dizem respeito, conforme aponta Fávero (2006, p.31), aos seguintes aspectos: 

“defesa dos princípios de autonomia e autoridade, dimensão técnica e administrativa do 

processo de reestruturação do ensino superior, ênfase nos princípios de eficiência e 

produtividade, necessidade de reformulação do regime de trabalho docente e criação do 

centro de estudos básicos”. 
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 Também por recomendação de Atcon é criado o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB) o qual foi organizado e teve em Atcon seu primeiro 

Secretário, entre 1966 e 1968. Um Grupo Trabalho coordenado pelo General Meira 

Matos forneceu as bases para os mecanismos de repressão de professores e alunos na 

universidade. Mais tarde tais mecanismos foram expressos no Ato Institucional Número 

5 (AI5) e no Decreto-Lei 477/69. De acordo com Fávero (2000, p.32), o Relatório 

Atcon já trazia alguns princípios que orientavam as bases da Reforma e que eram: “o 

fortalecimento do princípio de autoridade e disciplina nas instituições de ensino 

superior, ampliação de vagas, implantação do vestibular unificado; criação de cursos de 

curta duração e ênfase nos aspectos técnico-administrativos”. 

Em 1969 é instituído um Grupo de Trabalho da Reforma Universitária para 

“estudar a reforma da Universidade brasileira visando a sua eficiência, modernização, 

flexibilidade administrativa e formação de recursos humanos de alto nível para o 

desenvolvimento do país” o qual apresenta propostas que são incorporadas à Lei 

5540/68, ou Lei da Reforma Universitária, que indicava a universidade como a forma 

ideal de organização do ensino superior com as funções indissociáveis de ensino, 

pesquisa e extensão, exatamente seu elemento de distinção das instituições não 

universitárias. O princípio da autonomia universitária, entretanto não se efetiva e o 

controle continua centralizado no governo federal e devido especialmente ao regime 

autoritário, atando as mãos dos dirigentes das IES até em decisões do cotidiano da 

administração.  

Com a Lei da Anistia muitos professores afastados voltam à Universidade. As 

Associações de Docentes, depois articuladas a ANDES - Sindicato Nacional, começam 

a exercer forte pressão nos debates sobre a universidade e a carreira dos professores 

universitários. É criada então uma Comissão Interministerial e dentre suas atribuições 

está a reestruturação da carreira do magistério superior que resulta no Decreto 

85.487/80. 

De 1964 a 1980 os governos investem nas universidades, em especial no 

desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, pelo papel importante que estas 

desenvolviam e desenvolvem na modernização do país, mas no final dos anos 80 inicia-

se um período de forte controle dos orçamentos nas IES federais, com consequências 
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como a restrição na contratação de professores. O Governo Militar mantém o processo 

de expansão do sistema federal de educação superior, mas abranda as exigências para 

autorização e reconhecimento de universidades e facilita os processos de expansão do 

sistema privado. 

 Os anos 80 são de intensa discussão sobre a universidade. Em 1985 é instituída 

uma ampla e heterogênea comissão para o estudo da Reformulação da Educação 

Superior cujo Relatório foi o documento de maior impacto pós Reforma de 68, o qual 

acaba por influir na criação do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação 

Superior (GERES). Entre as propostas do Grupo está a concepção de universidades de 

ensino e universidades de pesquisa. (Fávero, 2010).  Nos anos 80 há também um 

crescimento das universidades estaduais que estão fora da área de ingerência do MEC, 

pois são supervisionadas pelos governos estaduais que as financia. 

A Assembleia Nacional Constituinte discute amplamente temas relacionados à 

autonomia universitária e à concepção de universidade, tendo a Constituição de 1988 

incorporado no Artigo 207 os princípios da autonomia e da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. A Constituição também avança na possibilidade de permitir 

a criação de modelos institucionais diferenciados nas universidades. 

A análise a partir dos anos 90 encontra-se incorporada na secção seguinte, quando 

abordamos o sistema de ensino superior brasileiro e a reforma universitária.               

 

1.2.2  O Sistema de Ensino Superior Brasileiro 

A noção de sistema de ensino é essencial para a compreensão do cenário 

educacional e dos reflexos desse cenário nas universidades. 

Para Archer (citado por Magalhães, 2004, p. 26) assim podemos definir sistema 

de ensino: “um conjunto nacional e diferenciado de instituições devotadas à educação 

formal, cujo controlo e supervisão, é no seu todo ou pelo menos em parte, 

governamental, e cujas partes, componentes e processos estão relacionados entre si”.  
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         Compreender as características do sistema de ensino superior brasileiro é 

fundamental para a análise dos reflexos destas características nas Instituições de 

Educação Superior (IES) e na profissão acadêmica. Ao nos ocuparmos brevemente 

destes números e das condições que o caracterizam, não pretendemos um mero 

exercício de estatísticas, mas ter em vista tal análise.  

O sistema de ensino superior brasileiro, apesar de muito pequeno para o tamanho 

e para as necessidades do país, conta com forte ampliação e é bastante diversificado. 

Contava em 1990 com 918 Instituições de Ensino Superior (IES) e, de acordo com os 

dados do Censo da Educação Superior no ano de 2004, já estava com 2013 IES. Em 

2005 com 2165, em 2006 com 2270, em 2007 com 2281 IES.  Em 2008 o Censo 

registrou 2.252 IES, ou seja, uma diminuição de 29 IES em relação ao ano anterior, em 

decorrência de processos de compra, integração ou fusão, como são exemplos os 

Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs), originados alguns de fusão de 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). Mas em 2009 o Censo já 

registrava 2314 Instituições.  Apesar da redução do número de IES em 2008, não houve 

redução de matrículas, as quais totalizavam 5.808.017 alunos em cursos de graduação 

presencial e a distância. A figura 02 apresenta essa evolução. 

 
 

Fig. 02 – Evolução do crescimento das IES no Brasil 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP 
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A matrícula total segundo o Censo de 2009 é de 5.954.021 estudantes e destes 

5.115.896 são alunos de cursos presenciais. A distribuição das matrículas segundo a 

categoria administrativa das IES evidencia que 4.430.157 estudantes estão em IES 

privadas, sendo o restante das matrículas, ou seja, 1.523.864, distribuídas no setor 

público, nas IES federais, estaduais e municipais. 

 
Fig. 03- Matrículas no Ensino Superior por Categoria Administrativa. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados o INEP 

Temos no Brasil um dos maiores índices mundiais de privatização da educação 

superior, ou seja, há forte presença do setor privado tanto em termos de IES como em 

número de matrículas. Do total de 2.314 IES 2069 são privadas as quais contam com 

20.043 cursos e nas 245 IES públicas estão 8.628 cursos. 

 O crescimento do setor privado, em especial do que Martins (2000) denomina de 

“novas universidades particulares”, dos anos 80 a 2000 chega a 280% e tem origem no 

interesse das suas entidades mantenedoras em maior autonomia para expansão de cursos 

e vagas, em potencializar no mercado acadêmico e extra-acadêmico o peso simbólico de 

um diploma obtido em uma universidade. Esse mesmo autor aponta as dificuldades de 

efetiva implantação de uma carreira docente sólida e o fato de que as novas 

universidades particulares não conseguem bons resultados em termos de 

institucionalização da prática de pesquisa científica e na estruturação dos cursos de 
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com Martins (2000, p.47), ao uso de “artifícios de contorno das exigências da prática de 

pesquisa e pós-graduação que a legislação determina”.  

 Em 2010 houve alteração na legislação, o que tornou mais exigente o processo de 

recredenciamento de universidades (tanto públicas como privadas) no que refere, por 

exemplo, à necessidade de existência de quatro Mestrados e dois Doutorados. Isto tem 

movimentado as universidades de pouca tradição na pesquisa e na pós-graduação, tanto 

do setor público como do setor privado, a fortalecerem políticas institucionais 

conducentes a estes novos padrões de exigência, pois a não renovação do 

reconhecimento como universidade as faria retornar à categoria de centro universitário, 

com a perda da autonomia universitária.  

Também no número de vagas oferecidas há enormes assimetrias. O setor privado 

oferece 4.264.700 vagas e o setor público 461.694 vagas, para um total de 6.889.269 

candidatos inscritos, sendo 4.156.524 para IES privadas e 2.732.745 candidatos para 

IES públicas. Há, entretanto vagas ociosas no sistema privado em decorrência de fatores 

como a incapacidade de pagamento das anuidades, apesar da existência dos Programas 

de Financiamento Estudantil (FIES) e do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) que têm favorecido o acesso às vagas no setor privado. 

    
 
     Fig. 04 – Vagas ofertadas e candidatos inscritos por Categoria Administrativa. 

     Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP 
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Em termos de categoria administrativa as 2.314 IES estão assim distribuídas: 

 a) 186 Universidades, sendo 100 (54%) públicas e 86 (46%) privadas; 

 b) 127 Centros Universitários, sendo 120 (94%) privados e 07 (6%) públicos; 

 c) 1966 Faculdades (Faculdades, Escolas, Institutos, Faculdades Integradas) das 

quais 1863 (95%) são privadas e apenas 103 (5%) públicas. Os Institutos Federais e 

Centros Federais de Educação Tecnológica são apenas 35. 

 O ensino superior é ofertado na maior parte (85%) em instituições não 

universitárias se considerarmos o tipo de IES, entretanto apesar das universidades não 

representarem a maioria das IES elas concentram 53% dos alunos de graduação 

presencial. 

Quanto ao tamanho da oferta educacional, há instituições de grande, médio e 

pequeno porte. Do total de 2314 IES, 1473 (64%) têm até 1000 estudantes matriculados 

e destas 94 são públicas e 1379 são privadas. Apenas 117 IES têm mais de 10.000 

estudantes e destas 48 são públicas e 09 são privadas.  

As cinco maiores universidades brasileiras em termos de número de estudantes 

são privadas e têm um total de 507.397 alunos. Dentre as públicas a Universidade de 

São Paulo é a sexta maior universidade com 50.508 matrículas, a Universidade do 

Estado de São Paulo (UNESP) é a décima com 31.971 alunos e a Universidade Federal 

do Pará (UFPA) é a décima primeira em número de alunos, com um total de 31.069 

matrículas. Em 2009 das trinta IES com maior número de matrículas 28 são 

universidades, sendo 19 privadas e 02 são Centros Universitários, ambos privados. 

Esses dados possibilitam desde já, constatar as duas mais importantes 

características que são o alto grau de diversidade e heterogeneidade das IES 

considerando pelo menos quatro aspectos: 

 seu regime legal ou status jurídico – públicas (federais estaduais e municipais); 

particulares; comunitárias e confessionais. 

 a natureza institucional, pois a Lei 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) permite a diversidade institucional, possibilitando 
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organização com “variados graus de abrangência e especialização”. O Artigo 

52 a mesma Lei define a universidade em um patamar diferenciado como 

instituição pluridisciplinar de formação, pesquisa e extensão, com produção 

intelectual institucionalizada, com no mínimo um terço do corpo docente 

constituído por mestres e doutores, e um terço em regime de tempo integral. 

Além desse aspecto, o Artigo 44 define a diversidade de cursos e exigência de 

pesquisa para a universidade.   

Essas características constantes da legislação, entretanto, parecem ser mais uma 

declaração de intenções expressa na LDB do que uma realidade efetiva, pois, como 

refere Balbachevsky (2005) não há uma homogeneidade em relação à 

institucionalização da pesquisa nas universidades, tanto no sistema de ensino superior 

como nas instituições, inclusive as públicas, que compõem esse mesmo sistema. Esse 

mesmo raciocínio é válido para o desenvolvimento de programas de pós-graduação 

stricto sensu (Mestrado e Doutorado) no interior dos quais está a maior parte da 

atividade de pesquisa desenvolvida nas IES que os mantêm.  

Assim, é possível afirmar que a minoria dos estudantes frequenta um curso 

superior em que institucionalmente ensino e pesquisa estão articulados, pelo menos em 

tese, sem falar na tradicional separação dos cursos pós-graduação em relação aos de 

graduação, e na atuação dos doutores, mais nos programas de mestrado e doutorado do 

que nos cursos de graduação.   

O Decreto 2.306/97 passou a classificar as instituições de ensino superior em 

universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos 

superiores ou escolas superiores. É necessário esclarecer que a criação dos centros 

universitários possibilita uma “universidade de ensino” na medida em que estes centros 

possuem algumas prerrogativas de universidade, entretanto sem as exigências 

relacionadas à pesquisa. 

 A diversidade de modelo institucional indica de acordo com Sguissardi (2009, 

p.206) um processo de diferenciação em que 

(...) na prática apenas as universidades com sistemas de pós-graduação 

consolidados desenvolvem programas de pesquisa e, portanto, cumprem o 
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preceito constitucional da associação ensino-pesquisa-extensão e mostram 

que o modelo largamente predominante (...) o modelo de universidade de 

ensino em detrimento do modelo de universidade de pesquisa. 

A diferenciação institucional precisa ser considerada, entretanto Martins (2000, 

p.41) critica o que chama de “hábito intelectualizado de parte considerável da 

comunidade acadêmica nacional de eleger a imaginária universidade brasileira como 

objeto legítimo de reflexão e a forma de se referir à totalidade do ensino superior do 

país”. Sua crítica aponta no sentido de que é necessário reconhecer a diversidade 

institucional e a pluralidade de formação acadêmica não como algo negativo, mas como 

um caminho para uma política educacional que não trate de forma homogênea 

“realidades acadêmicas marcadas pelo signo da disparidade”. Combinando mecanismos 

de expansão com padrões de qualidade acadêmica e avaliação institucional, a 

diversidade institucional e a pluralidade de formação deveriam ser expandidas para 

atender ao crescimento do ensino médio e para possibilitar que as instituições que 

tenham vocações e formatos distintos possam, assim, assumir seu perfil.  O argumento 

de Martins é o do esgotamento do modelo único, em especial para as universidades 

federais, além disso, ele alerta para a necessidade de uma prática efetiva de autonomia 

de modo que as instituições assumam, de forma transparente, a definição de seu projeto 

institucional. 

 quanto à forma de organização institucional, em faculdades, em institutos, 

centros e departamentos. Entretanto há uma tendência da gradativa extinção 

dos departamentos, uma vez que a “departamentalização” tende a fragmentar e 

a deixar pouca organicidade em termos de estrutura organizacional.  

 quanto ao tipo de oferta institucional, ou seja, há IES que oferecem somente 

cursos de graduação e outras que ofertam desde a graduação até a pós-

graduação stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. 

 

Portanto ser universidade, centro universitário ou instituição isolada de ensino 

superior, implica consequências, não só na sua missão institucional, nas atividades 

preponderantes, nas áreas de conhecimento, mas também no grau de autonomia. Silva 
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Júnior e Sguissardi (2005, p.16), identificando o que chamam de as novas faces do 

ensino superior no Brasil apontam que há:  

(...) um combate cerrado ao atual modelo universitário brasileiro, 

supostamente seguidor do modelo humboldtiano de universidade, que 

associa ensino, pesquisa e extensão e a adoção de diretrizes e 

propostas que conduziriam à máxima diferenciação institucional (...) e 

a uma distinção, há muitos anos defendida entre universidades de 

pesquisa (centros de excelência) e universidades (ou instituições 

isoladas de ensino). 

A indissociabilidade entre ensino- pesquisa-extensão, princípio previsto no Artigo 

207 da Constituição Federal e no Artigo 52 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

parece ser muito mais uma palavra vazia nos Estatutos e Regimentos de algumas 

universidades. Como acabamos de analisar há, entretanto, argumentos que defendem a 

diversificação do sistema de educação superior e o reconhecimento acadêmico das 

diferenças institucionais, que são reais, tendo em vista a necessidade de expansão do 

atendimento. A diversidade traria a possibilidade de tipos de IES com tarefas distintas, 

ao reduzir a homogeneidade do sistema e permitir com a variedade de modalidades de 

oferta o atendimento à necessidade de expansão do sistema. É o que se tem feito no 

Brasil com a expansão dos Institutos Federais de Educação Tecnológica.  

O acesso da população de 18 a 24 anos à educação superior, ou seja, a taxa de 

escolarização bruta, que reflete a presença dos estudantes na educação superior 

brasileira era de 17,8% em 2008. Dessa forma, dos 23.371.702 jovens na faixa de 18 a 

24 anos, havia apenas 5.808.017 matriculados no ensino superior, considerando os 

cursos de graduação presencial e a distância. Essa taxa de escolarização bruta deixa o 

Brasil distante da média dos países da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) que era de 52%, e de países sul-americanos 

como Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela com respectivamente, taxas de 36%, 32%, 

30% e 29%. (World Bank, 2002, p.9).  

Martin Trow (1973) citado por Magalhães (2004) discute três estágios de 

atendimento da população de 18 a 24 anos, como modelos do tipo ideal: o estágio de 

elite (até 15%), o estágio de massa (15 a 40%) e o universal (mais de 40%). Nesse 

sentido, se não temos no Brasil uma massificação plena do sistema de ensino superior, 

parecemos caminhar para essa situação. O Plano Nacional de Educação (PNE) para os 
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anos 2011 a 2020 expressa a meta de elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a 

qualidade da oferta.  

E esta é exatamente uma questão a resolver, ou seja, como equacionar o 

crescimento da demanda por ensino superior com uma oferta de qualidade. 

Diversificação e diferenciação institucional, ampliação de vagas nas instituições 

federais sem o equivalente aumento de recursos e a expansão do setor privado têm sido 

o tom da política brasileira de educação superior e a lógica embutida na proposta de 

Reforma Universitária. Por outro lado a retórica da diversificação é contrária à realidade 

de homogeneidade (a harmonização com os padrões nacionais e a regulação) e ao 

compromisso com a trajetória de expansão sem a ampliação de recursos. 

Uma característica que tem sido evidenciada no sistema é a relação de 

desequilíbrio entre o número de conclusões do ensino médio e a oferta de vagas no 

ensino superior, com a constatação de desequilíbrio entre oferta e demanda, e por 

consequência, a existência de vagas ociosas. Em 2002 foram 1.870.225 concluintes de 

ensino médio para 1.954.858 vagas no ensino superior; em 2004 a relação era de 

1.997.088 concluintes para 2.378.901 vagas e em 2007, de 1.775.290 para 2.926.886 

vagas. O maior número de vagas ociosas encontra-se nas IES privadas e chegou em 

2008 a 1, 442 milhões. 

Em termos regionais, as disparidades também se apresentam, já que dos 5.115.896 

estudantes de graduação presencial 2.516.712 se concentram na região Sudeste e apenas 

313.959 estudantes na região Norte. Essa fraca descentralização regional influencia a 

diferenciação institucional e conforma não só sua atuação, como seu potencial. Só para 

exemplificar, dos 89.850 professores doutores do país 48.863 estão concentrados na 

região Sudeste (54,4%) e somente 3.340 (3,7%) atuam em IES na região Norte, que 

equivale em termos espaciais a 52% do território nacional. Há que se considerar que 

esse fato também determina a baixa oferta de programas de Mestrado e Doutorado, o 

que gera um círculo vicioso que dificulta a fixação de professores doutores nas regiões 

Norte e Centro-Oeste. 
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Mesmo diante da diversidade e heterogeneidade características do sistema 

brasileiro, a aplicação de políticas, regras e normas e os estímulos e apoios financeiros 

não consideram as singularidades regionais, a diferenciação de objetivos, a missão, as 

condições materiais das IES. Há muito tempo, dirigentes de IES da Amazônia 

reclamam, em vão, por esse tratamento diferenciado, seja para programas de 

qualificação e capacitação de professores, seja para infraestrutura ou verbas para 

pesquisa, sem que concretamente estas demandas ecoem, para além dos discursos 

governamentais. 

A diversidade institucional não só precisa ser considerada na consolidação do 

sistema de ensino superior brasileiro, como em qualquer análise que dele se faça, 

porque levá-la em conta possibilita melhor compreensão dos fenômenos que nele 

ocorrem. É uma diversidade que precisa ser também considerada tanto na variedade de 

instituições em termos de finalidades, organização, estrutura, como na variedade de 

projetos de formação e no estabelecimento de equivalências entre estudos realizados em 

mesmos tipos de IES ou em diferentes tipos.   

Aliás, a diversificação de modelos tem sido uma ênfase nos documentos da 

UNESCO e do Banco Mundial, ideia bem assimilada no Brasil como se constata na 

legislação e nos dados do Censo do Ensino Superior, e também na flexibilização de 

modelos de ensino e de instituição. 

 A diversificação da oferta de cursos e sua flexibilização revela-se com um lado 

democrático na medida em que isso favorece o aumento do acesso de pessoas aos cursos 

superiores, mas, de outro um perigo, mas, em contrapartida, há um perigo, uma vez que 

é preciso atentar para a deterioração da qualidade, a hierarquização da oferta em 

modalidades diferenciadas com proliferação sem supervisão e com o risco da 

mercantilização. Na medida em que um sistema se amplia e se diversifica, este  deveria 

tornar-se mais flexível e com mecanismos de controle de qualidade da oferta. Mas esse 

controle em geral é norteado pela ênfase em “medir benefícios” ou resultados (output 

oriented) e com foco em necessidades de mercado. Assim a equação crescimento – 

massificação – diferenciação – controle de qualidade acaba por conduzir à ênfase na 

medida de indicadores de desempenho (performance) e , por consequência,  levantam-
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se questões sobre autonomia, controle e regulação. Tomamos emprestadas as palavras 

de Newby (1999, p.122) para indicar a ideia que contém essa relação:  

(...) a mudança de sistema de elite para o sistema de massa na educação 

superior fez-se acompanhar, portanto, por uma mudança de estratégia de 

supervisão, para uma estratégia de resultados – “eu entendo quando vejo”- 

para uma estratégia de controle de qualidade baseado em evidências. 

Diferentes tipologias institucionais e diferentes orientações quanto à natureza das 

funções acadêmicas são aspectos a considerar. Há IES mais centradas no ensino ou em 

pesquisa, mais voltadas para a graduação ou com forte atuação na pós-graduação, mais 

centradas em certos campos de conhecimento, como é exemplo a Universidade Federal 

Rural da Amazônia, que oferta somente cursos na área de Ciências Agrárias. Estes 

fatores determinam por sua vez o perfil do pessoal acadêmico, não só em termos de 

titulação (mestres e doutores), mas também no regime de trabalho (dedicação exclusiva, 

regime de tempo integral ou de tempo parcial), no tempo de dedicação à docência e/ou à 

pesquisa, bem como na proporção do uso desse tempo nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Balbachevsky (2005, p.105) ao afirmar que “o Brasil com um sistema de ensino 

grande e diferenciado, o papel docente tende a predominar sobre o pesquisador” e indica 

dados resultantes de pesquisa por ela publicada, mostrando que 44,8% dos professores 

atuam em ensino e pesquisa, mas prefere o ensino; 36,9% atuam em ensino e pesquisa, 

mas prefere a pesquisa; 15,2% atuam prioritariamente em ensino e 3,0% 

prioritariamente em pesquisa. Se considerada a questão da titulação, os dados indicam 

que 50,8% dos Doutores atuam em ensino e pesquisa, mas preferem a pesquisa; 37,1% 

atuam nas duas funções, mas prefere o ensino; 50,7% dos mestres atuam em ensino e 

pesquisa, mas prefere o ensino, 25,6% atuam nas duas funções, mas prefere a pesquisa e 

23,3% atuam prioritariamente no ensino.  

Martins (2000, p.44) chama atenção para a o fato de que não é a lei que 

implementa a indissociabilidade nem transforma um professor em pesquisador ou vice 

versa, mas que é necessário reconhecer que tanto as universidades como os professores 

podem ter “uma vocação mais orientada para a pesquisa e outros mais para o ensino 

profissional”. 
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Passemos agora a examinar algumas características do sistema de educação 

superior tendo em conta os professores. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

(INEP) realiza com base nos registros feitos pelas IES o Cadastro Docente da Educação 

Superior. Os dados relativos a 2009 apontam a existência de 359.089 “funções 

docentes”.  

Utiliza-se a expressão “funções docentes”, pois um mesmo professor pode 

pertencer a mais de uma IES e considera-se portanto a vinculação institucional. A 

quantidade de funções docentes é crescente, uma vez que nos últimos seis anos houve 

um crescimento da ordem de 77,7% como podemos observar a seguir. 

 

Ano Número de Funções Docentes
1
  

2004 279.058 

2005 292.504 

2006 302.006 

2007 317.041 

2008 338.890 

2009 359.089 

Tab. 01 - Funções Docentes – 2004 a 2009 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP 

                 

O total de 359.089 professores e sua forma de distribuição está assim configurada: 

 131.302 (36,6%) estão no sistema público e 227.787 (63,4%) estão nas IES 

privadas, mas ressalte-se que, entre estes, 172.756 estão em IES com fins 

lucrativos e 55.031 em IES comunitárias ou confessionais. 

 191.981(53,5%) estão em Universidades, sendo 115.960 em públicas e 76.021 

em universidades privadas. 36.952 (10,3%) estão em Centros Universitários; 

122.795(34,2%) em Faculdades Institutos e 7.361(2,0%) em IFETs e CEFETs. 

                                                 
1
 Professores em exercício e afastados. 
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Se considerarmos apenas as funções docentes em exercício, são 340.817 

professores os que estão efetivamente atuando e o quadro tem a seguinte configuração:  

 122.377 estão em IES públicas e 217.840 em IES privadas, sendo 165.138 em 

IES com fins lucrativos e 52.702 em IES comunitárias e confessionais; 

 181.575 estão em Universidades, 35.553 em Centros Universitários, 116.719 

em Faculdades e Institutos e 6.978 em IFETs e CEFETs; 

 em termos de regime de trabalho são 143.963(42,3%) em Tempo Integral, dos 

quais 97.069 estão no sistema público e 46.894 no sistema privado. Os que têm 

regime de trabalho pago por hora-aula (horistas) são 123.795 (36,3%) e destes 

115.372(93,2%) estão no sistema privado. 

 181.575 (53,5%) dos professores em exercício estão nas universidades, 35.553 

em Centros Universitários, 116.719 nas Faculdades e Institutos e 6.978 nos 

IFETs e CEFETs. As universidades contam com 113.145 professores em 

tempo integral, sendo 79% nas universidades públicas e 21% nas universidades 

privadas; 34.243 têm contrato em tempo parcial e 34.187 são horistas.  

Em termos de qualificação acadêmica ou titulação são 89.850 (26,36%) Doutores 

dos quais 65% está nas IES públicas e 35% nas IES privadas. Do total de Doutores 

71.570 estão nas Universidades e destes 78% estão em universidades públicas e 22 % 

nas universidades privadas. 

Há uma distribuição espacial desigual dos docentes. Em termos regionais a 

distribuição das funções docentes em exercício indica 46,9% de professores no Sudeste; 

18,7% no Sul; 19,3% no Nordeste; 8,8% no Centro Oeste e 6,3% na região Norte. Se 

considerarmos o número de professores por estado da região Norte, temos no Acre 1063 

professores, no Amazonas 5150, no Amapá 1013, no Pará 7.507, em Rondônia 2.355, 

em Roraima 1061 e no Tocantins 3.212 professores. Essa distribuição tanto em termos 

interregionais como intraregionais reflete a distribuição das matrículas e das IES. 

O Pará concentra o maior número de professores de ensino superior da região 

Norte, ou seja, 7.507 professores, e destes 4.466 estão em IES públicas e 3.041 em IES 
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privadas. Destes que estão em IES privadas, 2.935 estão em IES com fins lucrativos e 

106 em IES comunitárias ou confessionais. Atuam nas universidades paraenses 4.439 

professores sendo 3.830 em universidades públicas, 2.911 nas duas universidades 

federais e 919 na universidade estadual. Na única universidade privada do estado, que é 

Universidade da Amazônia (UNAMA), atuam 609 professores. Quanto à titulação 

atuam nas universidades 1.332 doutores sendo 1.126 nas federais, 115 na estadual e 91 

na particular.  

Comparativamente em termos de titulação a distribuição nacional e na região 

Norte quanto ao número de professores com Doutorado e com Mestrado é a seguinte: 

 

Titulação Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 

Doutores 92.891 3.463 15.046 50.161 17.606 6.615 

Mestres 130.614 8.003 25.385 59.076 26.950 11.200 

Tab. 02 – Professores com Mestrado e Doutorado por Região 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP 

Observa-se, portanto a alta concentração de professores titulados no Sudeste, onde 

apenas o estado de São Paulo concentra 27.682 doutores e 28.667 mestres. Em sentido 

contrário dessa concentração a região Norte tem apenas 3,7% dos doutores e 6,2% dos 

mestres. O estado do Pará concentra o maior número de doutores e mestres da região 

Norte, respectivamente 1.579 (45,6%) e 3.063 (38,3%). 

Em termos da relação entre as matrículas e a titulação mais elevada, o Cadastro 

Docente de 2009 mostra que o Brasil possui 89.850 Doutores com funções em exercício 

para uma matrícula de 5.115.896 estudantes de graduação, ou seja, uma relação de um 

(1) doutor para cada 57 estudantes. Se consideramos a região Sudeste com 2.516.712 

estudantes de graduação e 48.863 doutores temos a relação de 1/52, ou seja, de um 

doutor para cada 52 alunos. A região Norte com 3.340 doutores e 313.959 estudantes de 

graduação presencial, apresenta a relação de 1/94, ou seja, um doutor para cada 94 

estudantes.  

O regime de Dedicação Exclusiva tem sido um ponto de debate na academia 

brasileira uma vez que se discute sua verdadeira contribuição para a produção 
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acadêmica, em especial nas chamadas universidades de pesquisa. Para Marcovitch 

(2002, pp.81-82) “esse regime tal como é praticado seria apenas uma disposição 

estatutária sem grandes efeitos práticos”. Ele cita também os resultados de uma 

exposição pública feita por Rogério Meneghini ao presidir a Comissão de Regimes de 

Trabalho e a Comissão Permanente de Avaliação, na qual consta a indicação de que 

“5% dos Departamentos e Institutos das universidades públicas brasileiras geram 84% 

da produção científica”.  

Quanto ao tempo de serviço, que indica a “senioridade” na IES, a distribuição dos 

acadêmicos, considerando os mestres e doutores, evidencia em termos nacionais uma 

distribuição equilibrada, mas, na região Norte, observa-se um corpo docente com pouco 

tempo na carreira acadêmica, pois 56,5% dos doutores e 70,1% dos mestres está há 

cinco anos ou menos nas IES, conforme o quadro a seguir: 

 

 

Tempo de 

Carreira 

Doutor / Pós Doutor e Livre 

Docente 

Mestre 

Brasil 

(%) 

Região Norte 

(%) 

Brasil  

(%) 

Região Norte 

(%) 

0 a 5 anos 23,0 56,5 35,7 70,1 

6 a 10 anos 18,4 20,7 20,9 15,5 

11 a 15 anos 18,3 8,4 16,1 6,3 

16 a 20 anos 14,0 6,1 8,7 4,2 

Mais de 20 anos 26,4 8,2 18,6 3,9 

Tab. 03- Tempo de Carreira - Professores com Mestrado e Doutorado- Brasil e 

região Norte 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP 

Se considerada a relação entre o número de funções docentes e o número de 

matrículas na graduação presencial, tem-se a relação número de alunos por docente, a 

partir dos dados a seguir apresentados e a constatação de que há uma menor relação de 

alunos por professor nas IES públicas.     
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Categoria 

Administrativa 

Número de Funções 

Docentes em 

exercício 

Número de 

matrículas 
Relação 

Total de IES 

Públicas 
122.977 1.351.168 1 / 10,98 

Total de IES 

Privadas 
217.840 3.764.728 1 / 17,28 

Total 340.817 5.115.896 1 / 15,01 

Tab. 04 - Relação entre funções docentes e número de alunos matriculados   

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP      

Se tomarmos em conta somente a categoria universidade teremos também uma 

menor relação de número de alunos por professor. Entretanto é preciso considerar que é 

nas universidades públicas que se concentra a maior oferta da pós-graduação stricto 

sensu e  também a pesquisa e produção científica, o que demanda carga de trabalho para 

essas atividades. 

Categoria 

Administrativa 

Número de 

Funções Docentes 

em exercício 

Número de 

matrículas 
Relação 

Universidades Públicas 115.960 1.190.596 1 / 10,26 

Universidades 

Privadas 
76.021 1.525.124 1 /20.06 

Total 191.981 2.715.720 1 / 14,14 

Tab. 05 – Relação de numero de alunos por professor por Categoria Administrativa 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP.  

A consideração de todos esses dados elencados é importante na medida em que, 

sob o ponto de vista da situação de trabalho, o professor pode trabalhar em uma 

universidade, pública ou privada, estar com sua carga de trabalho mais concentrada em 

cursos de graduação ou na pós-graduação, estar ou não, envolvido em pesquisa. Sob o 

ponto de vista organizacional e profissional, o professor tem uma carreira e um regime 

de trabalho, com maior ou menor dedicação ao trabalho acadêmico, a privilegiar ou não 

privilegiar a universidade como espaço de trabalho. Esse regime de trabalho também 

provê a distribuição de carga de trabalho em ensino, pesquisa e extensão. Todos esses 

são elementos importantes na análise das condições de trabalho do professor, porquanto 

constituem como propõe Balbachevsky (1999, p.47), “as bases materiais da diversidade 

da vida acadêmica (...) os condicionamentos do cotidiano de trabalho dos professores, 

nos diferentes contextos, têm profundo impacto sobre os valores e atitudes assumidos 

por eles com relação à vida acadêmica”.  
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Para finalizar essa abordagem sobre o sistema de educação superior brasileiro é 

necessário situar o seu Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

instituído pela Lei 10.861/2004, que articula regulação
2
 e avaliação, ou seja, processo de 

autorização e reconhecimento de cursos e de credenciamento e recredenciamento de 

IES. O processo de avaliação engloba a avaliação das IES e dos cursos é realizado por 

meio de comissões externas e o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho 

(ENADE) como instrumento de aferição do rendimento dos alunos de graduação. Este 

Exame é realizado a cada três anos e em cada ano os cursos são avaliados por área de 

conhecimento mediante uma prova de formação geral e formação específica, cujos 

resultados são expressos por curso e por IES na escala de 1 a 5.  

Outro elemento da avaliação é o Conceito Preliminar de Curso (CPC) que é 

resultante de média ponderada das notas: a) do ENADE; b) do Indicador de Diferença 

entre o Desempenho Observado e o Esperado (IDD), portanto a diferença entre o 

desempenho médio dos alunos concluintes e o desempenho médio esperado e c) do que 

se denominou de Insumos, ou seja, informações sobre as condições de oferta dos cursos, 

qualificação e dedicação do corpo docente. 

 A referida fórmula assim se expressa: CPC= ENADE * 0,40+ IDD *0,30 + 

Insumos *0,30, em que o ENADE resulta da nota obtida no Exame, e o IDD é a 

diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio 

estimado para os concluintes desse curso, e representa o quanto cada curso se destaca da 

média, levando-se em conta que participam do Exame alunos ingressantes que tenham 

concluído entre 7 e 22% da carga horária curricular e os concluintes que já tenham 

cumprido 80% dessa mesma carga horária. As variáveis de Insumo tomam em conta o 

Corpo Docente, a infraestrutura e o programa pedagógico com informações oriundas do 

Censo da Educação Superior e das respostas dos alunos ao questionário socioeconômico 

respondido no momento do ENADE. Desse modo o CPC inclui a nota do ENADE e a 

avaliação realizada pelos alunos sobre as condições de oferta, a infraestrutura disponível 

e o perfil do corpo docente entre outros fatores. 

                                                 
2
  Segundo Barroso (2006, p.50) “regulação é o “modo como as autoridades públicas (neste caso o Estado 

e a sua administração) exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre o sistema educativo, 

orientando através de normas, injunções e constrangimentos, o contexto da ação dos diferentes atores 

sociais e seus resultados.” 
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O CPC é um indicador fundamental no processo de avaliação dos cursos e 

elemento importante na renovação do reconhecimento que é feita pelo ciclo do SINAES 

a cada três anos. Pelo cálculo do CPC os cursos que obtiverem nota 1 ou 2 serão 

submetidos a avaliação in loco. No processo de avaliação das IES é um fator de peso no 

processo de credenciamento de Centros Universitários como Universidades ou no 

recredenciamento de Universidades.  

Em 2007 foi criado um novo índice – o Índice Geral de Cursos (IGC), agregando 

o CPC da graduação e o da pós-graduação resultante das avaliações dos mestrados 

doutorados, realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

 

1.2.3  A Pós-Graduação e a Produção Científica no Brasil 

A pós-graduação brasileira alcançou importância e tamanho significativos em 

termos regionais e mundiais e apresenta-se robusta tanto em termos quantitativos como 

em termos qualitativos. É fortemente concentrada nas universidades públicas e oferece 

Programas de Mestrado e Doutorado, os quais cobrem as seguintes áreas de 

conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharia, Ciências 

da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Humanidades. Linguística, 

Letras e Artes e Multidisciplinares. 

 No ano de 2009 o Brasil tinha 93.059 alunos de Mestrado Acadêmico, 10.135 de 

Mestrado Profissional e 57.923 alunos de Doutorado. Formou em 2008 e 2009 

respectivamente o total de 10.719 e 11.368 doutores. Para o decênio 2011 a 2020 o 

Plano Nacional de Educação (PNE) prevê na meta 14, “elevar gradualmente o número 

de matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a atingir a titulação anual de 60 

mil mestres e 25 mil doutores” 
3
·.  

A evolução dos cursos de Mestrado e Doutorado e dos doutores, com base em 

dados da CAPES e MCT, a seguir apresentada quadros, evidencia esse crescimento. 

                                                 
3
   Ver www.todospelaeducacao.org.br (consultado em 4/03/2011). 
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Anos Mestrado Doutorado 

1960 01 0 

1965 32 09 

1970 159 53 

1975 436 147 

1980 652 244 

1985 748 315 

1990 942 445 

1995 1.202 635 

2000 1.490 821 

2005 2.029 605 

2006 2.228 652 

Tab.06 - Evolução dos cursos de Mestrado e Doutorado - 1960 a 2006 

Fonte- Portal do Ministério da Ciência e Tecnologia, 06/09/2010, com base em dados CAPES e 

MEC.  

 

Três fatores favoreceram a expansão e a situação que hoje tem o Brasil em termos 

de Pós-Graduação: um processo de planejamento que vem desde a década de 70 

mediante Planos Nacionais de Pós-Graduação, um sistema de avaliação por pares e as 

políticas de fomento, o que possibilitou a expansão do sistema de pós-graduação com 

qualidade. Apesar das críticas mais recentes no que se refere à rigidez do modelo de 

avaliação, à pressão para a produtividade e a não consideração das especificidades 

regionais, é considerado um eficiente sistema de avaliação, o qual associado à política 

de pós-graduação está em funcionamento contínuo há mais de três décadas e vincula os 

resultados à concessão de bolsas aos Programas de Mestrado e Doutorado, ao 

financiamento de projetos de pesquisa, ao financiamento para infraestrutura de pesquisa 

e ao mesmo tempo é um instrumento de credenciamento e recredenciamento de 

Programas.  

Balbachevsky (2005, p.294) mesmo reconhecendo que a pós-graduação brasileira 

é “o orgulho da comunidade acadêmica do Brasil” aponta três desafios a serem 

enfrentados: as desigualdades regionais, o potencial de diferenciação e diversificação 

quanto à área multidisciplinar e a questão do modelo sequencial (exigência de Mestrado 
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para acesso ao Doutorado) com o consequente longo tempo de realização dos estudos 

pós-graduados. 

Destacamos na tabela a seguir dois aspectos quantitativos importantes para a 

análise da expansão da pós-graduação: em primeiro o número de alunos novos, 

matriculados ao final do ano e titulados nos cursos de mestrado acadêmico (Mac) 

mestrado profissional (Mp) e doutorado (D) e em segundo o número de professores 

envolvidos nos Programas. Tomamos o período de 2000 a 2009 para evidenciar a 

expansão do sistema de pós-graduação ao ponto em que o Brasil chega a formar 11.368 

doutores por ano. 

 

Anos Alunos Novos Alunos Matriculados no 

fim do ano 

Alunos titulados 

Mac Mp D Mac M p D Mac Mp D 

2000 27.465 1.121 8.444 61.735 1.879 33.004 18.140 241 5.344 

2001 26.394 1.680 9.101 62.353 2.956 33.134 19.651 362 6.040 

2002 29.410 2.156 9.935 63.990 4.350 37.728 23.457 987 6.894 

2003 32.878 2.452 11.343 66.959 5.065 40.213 25.997 1.652 8.094 

2004 34.272 2.795 9.462 69.399 5.814 41.309 24.894 1.915 8.109 

2005 36.044 2.914 9.784 73.980 6.303 43.958 28.675 2.029 8.991 

2006 36.948 3.272 10.559 79.111 6.798 46.572 29.761 2.519 9.366 

2007 41.403 3.684 11.214 84.358 7.638 49.668 30.568 2.331 9.919 

2008 42.788 4.654 12.854 88.295 9.073 52.750 33.360 2.654 10.711 

2009       46.004   4.847 14.155 93.059 10.135 57.923 35.698 3.102 11.368 

Tab.07- Evolução do número de alunos novos, matriculados ao fim do ano e titulados em 

Mestrados e Doutorados 

Fonte- Portal do Ministério da Ciência e Tecnologia, 06/09/2010, com base em dados CAPES e 

MEC.             

A demanda por pós-graduação foi induzida desde a implantação do Estatuto do 

Magistério Superior promulgado em 1965 e a lógica da titulação até hoje está presente 

nos Planos de Carreira, porquanto estes direcionam a ascensão na carreira docente à 

obtenção de títulos de Mestrado e Doutorado. O Plano Nacional de Educação para a 

década de 2011 a 2020 prevê na meta 13 “elevar a qualidade da educação pela 

ampliação da atuação de mestres e doutores nas IES para 75% no mínimo, do corpo 

docente em efetivo exercício, sendo do total 35% doutores”. 
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Outro elemento é o fato dos Mestrados poderem ter uma configuração acadêmica 

ou profissional. Desde o ano de 1996 a CAPES propôs uma diversificação no Mestrado, 

abrindo a possibilidade para os Mestrados Profissionais. Essa possibilidade, ainda que 

não dominante, tem favorecido uma formação pós-graduada focada na atuação em 

mercado não acadêmico. De acordo com Balbachevsky (2005, p.362) as autoridades 

educacionais e a comunidade acadêmica ainda valorizam a preservação do modelo 

sequencial e a orientação acadêmica do mestrado. Ressalta a autora que “essa não 

parece ser a percepção dominante dos estudantes. Para uma importante proporção deles, 

o Mestrado é um estágio final de treinamento, que os credencia a disputar uma vaga no 

mercado de trabalho fora da academia”. 

           É necessário também considerar como elemento indutor desse crescimento a 

exigência de titulação ao nível de Mestrado e Doutorado como condição de ingresso e 

progressão na carreira e nos critérios de avaliação do corpo docente das IES, com 

indicador de peso para esse nível de titulação tanto para Centros Universitários, 

Faculdades e Institutos, como para Universidades e no caso das Universidades a 

exigência de ter no mínimo um terço de seu corpo docente com a titulação de mestre 

e/ou doutor, para ser reconhecida como tal. Nos indicadores considerados em processos 

de avaliação institucional e de cursos é importante o peso da titulação docente, daí o 

interesse, especialmente do setor privado, na contratação de doutores e mestres. A 

evolução do corpo docente dos Programas de Mestrado e Doutorado evidencia uma 

curva sempre ascendente, mostrando a expansão do envolvimento de doutores com a 

pós-graduação. 

           Tomemos em conta novamente somente o período 2000 - 2008 para exemplificar 

esse crescimento: 
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Ano 
Total de Professores 

Total Doutores 

2000 25.580 24.982 

2001 25.912 25.578 

2002 27.866 27.591 

2003 30.039 29.810 

2004 33.868 33.496 

2005 35.862 35. 683 

2006 38.500 38.309 

2007 40.816 40.603 

2008 42.995 42.782 

Tab. 08 - Professores envolvidos em Programas de Mestrado e Doutorado 

Fonte: Portal do Ministério da Ciência e Tecnologia, 01.03.2010 com base em dados CAPES e 

MEC 

Os programas de Mestrado e Doutorado são espaços privilegiados de produção 

científica justamente por terem a pesquisa como seu foco principal. Não só atraem os 

Doutores para atuação privilegiada nesse nível, como possibilitam a produção científica 

tão valorizada nos processos de avaliação da produtividade acadêmica, trazendo 

inclusive uma denominação de professor-pesquisador para os que atuam de forma 

privilegiada na Pós-Graduação. Para Martins (2000, p.56) se o ensino de graduação é a 

“dimensão profana” do sistema brasileiro, a pós-graduação é a “dimensão sagrada”, 

uma vez que se constitui o “lócus de distinção social e acadêmica dos professores”. 

Um último, mas não menos importante aspecto a ressaltar é que as assimetrias 

regionais referidas em relação ao ensino de graduação se repetem na pós-graduação de 

maneira mais forte. As assimetrias são resultantes de desigualdades históricas que 

acabam por concentrar na região Sudeste, desde a população até a contribuição para o 

Produto Interno Bruto (PIB), que tem 42,3% da população e contribui com 57,8% do 

PIB enquanto a região Norte com 8% da população tem 4,6% na contribuição do PIB. 

 O V Plano Nacional de Pós Graduação (PNPG) para 2005-2010 (Brasil 2004) 

apontava que o sistema continua concentrado na região Sudeste, a qual abrange 54,2% 

do total de Programas de Mestrado e Doutorado.  Essa característica marca a baixa 

atratividade da região norte aos doutores e a consequente não fixação na região, 

comprometendo, em um círculo vicioso a implantação de novos Programas, de Pós-

Graduação, há muito tempo tão necessária. Desde o II Plano Nacional de Pós 
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Graduação – 1982 a 1985 – (II PNPG) são abordadas as questões referentes aos 

desníveis entre regiões e a distribuição desigual do sistema, como elemento da 

heterogeneidade brasileira. Ainda na vigência do V PNPG, no período de 2005 a 2010,  

as assimetrias regionais continuam sendo ponto de destaque e é mesmo o documento do 

V PNPG que reconhece essa situação, ao pontuar: “E no Norte, região de extrema 

importância nacional pela sua dimensão e diversidade, encontra-se uma pós-graduação 

incipiente, com concentração em dois estados de uma região de dimensões 

continentais”. (Brasil, 2004, p.46). Um desses estados é o Pará, onde estão situadas as 

universidades que constituem o campo empírico da presente investigação. 

A publicação “Doutores 2010: Estudos da demografia da base técnico-científica 

brasileira” (CGGE, 2010) traz importantes análises desta concentração espacial da pós-

graduação no Brasil. A análise por região traz o Sudeste como responsável pela 

titulação de 70,1% dos Doutores, o Sul por 15,5%, o Nordeste por 9,7%, o Centro Oeste 

por 3,7% e o Norte por apenas 1,1%.  O estado do Pará aumentou de 7 para 18 

Programas de Doutorado entre 1998 e 2008, o que significa um aumento de 257% na 

oferta, entretanto o estado ofertava em 2008 apenas 1,1% dos Programas de Doutorado 

do Brasil, enquanto São Paulo ofertava 35,8%, Rio de Janeiro 14,5%, Rio Grande do 

Sul 10,0% e Minas Gerais 9,6%.  

Em termos de produção científica dados do Ministério de Ciência e Tecnologia a 

respeito das instituições, grupos de pesquisa e pesquisadores doutores cadastrados nos 

Diretórios de Pesquisa do CNPq evidenciam que o Brasil tem um quadro que revela um 

significativo crescimento na produção nacional. O Brasil ocupava em 2006 a décima 

posição mundial dentre países com maior crescimento no número de artigos publicados 

em periódicos científicos indexados pela Thompson/ISI
4
, saindo de 10.606 artigos em 

2001 e para 16.872 em 2006, com uma variação absoluta de 6.266 artigos.  

Dentre os vinte países com maior participação percentual em relação ao total 

mundial de artigos publicados, o Brasil estava em décimo quinto lugar com 1,92% em 

relação ao mundo; os EUA em primeiro lugar com 32,3%, seguidos de Reino Unido 

com 8,46%, Alemanha com 8,1%; Japão com 8,08% e a China em quinto lugar com 

                                                 
4
 Ver  www.sciencethompsonreuters.com (consultado em12/09/2009). 
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7,9%. Os demais países do chamado BRIC - Brasil, Índia, China e Rússia -  estavam 

com as seguintes posições no ranking: em quinto lugar a China, em décimo primeiro a 

Índia e em décimo quarto a Rússia ,  com 20.005 artigos.   

Se nos termos de comparação forem considerados Brasil, América Latina e o 

mundo observa-se que em 2008 a publicação foi de 30.415 artigos pelo Brasil, 55.742 

pela América Latina e 1.158.247 no mundo. Com esses números o Brasil concentra 

54,56% da produção latino americana e 2,63% da produção mundial. Entre 2007 e 2008 

o índice de ampliação no número de artigos em publicações científicas foi de 56%, 

passando o Brasil da 15ª para a 13ª posição dentre as nações com maior volume de 

produção acadêmica, respondendo, em 2010, por 2,12% da produção internacional. 

 Todavia sob o ponto de vista dos especialistas esse crescimento não ocorreu pela 

elevação da produtividade dos cientistas brasileiros, mas devido ao fato de que os 

periódicos nacionais tiveram um aumento em indexação, não sendo, portanto, um 

aumento real. De todo modo uma maior entrada de revistas brasileiras na base de dados 

da Thompson Reuters
5
 evidencia um duplo esforço dos cientistas brasileiros na medida 

em que estes têm que produzir mais e melhor do que pesquisadores de países que têm 

uma tradição científica secular e fortes comunidades científicas. É bom lembrar que 

essa tradição ainda não é característica do Brasil, pois só começou a formar mestres e 

doutores em 1963 e somente em 1969 foi criado o regime de trabalho de dedicação 

exclusiva para professores pesquisadores, o que evidencia essa presença recente da 

ciência brasileira no cenário mundial.  

Em termos de instituições, grupos e pesquisadores cadastrados no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa no CNPq
6
, o Brasil cresceu entre os anos de 2000 e 2008, de 224 

instituições para 422, de 11.760 grupos de pesquisa para 22.797 e de 48.781 para 

104.018 pesquisadores. Mesmo que se considere que no período houve um aumento de 

instituições incluídas no levantamento e de sua taxa de cobertura no âmbito das 

instituições, é clara a tendência de crescimento. Ressalte-se que dos 104.018 

pesquisadores, apenas 1.763 estão na região Norte do Brasil e 758 no estado do Pará. 

                                                 
5
 Ver em Science. thompsonreuters.com 

6
 Ver www.cnpq.br (consultado em 23/05/2010) 



 

 

60 

Se de um lado houve um aumento na produção científica nacional isto não se 

transformou em desenvolvimento tecnológico. O número de registro de patentes é 

baixo. Os dados sobre pedidos de patentes de invenção depositados no escritório de 

marcas e patentes dos EUA (USPTO) mostram a seguinte evolução pelo Brasil: em 

1980 – 53 pedidos de registro; em 1990 – 88 pedidos; em 2000 – 220 pedidos de 

registro e em 2008 – 449 pedidos. Isso significa uma variação de 66% entre 1980 e 

1990, de 150% entre 1990 e 2000 e uma queda para 126,8% entre 2000 e 2008. Só para 

efeitos comparativos, considere-se que a China, nesses períodos, teve uma variação 

respectiva de 1.485,7%%, de 322,5% e de 997,7%. Em termos brutos quanto ao número 

de patentes, em 2008 os EUA registraram 257.818 registros, o Japão 84.473, a 

Alemanha 26.331, a Coréia 25.331, o Canadá 11.436 e o Brasil somente 499. 

Os investimentos nacionais em Ciência e Tecnologia (C&T) no ano de 2008 

foram da ordem de 42.743,2 milhões de reais o que é equivalente a 1,42% do Produto 

Interno Bruto (PIB) sendo 53,09% recursos públicos e 46,91 empresariais. Os 

financiamentos para pesquisa no Brasil provêm basicamente de:  

a) fontes do governo federal, estadual ou municipal – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) e o Ministério de Ciência e Tecnologia; 

b) fundações públicas estaduais, estabelecidas para a sustentação de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação, como é exemplo a FAPESP 

(Fundação de Apoio a Pesquisa – São Paulo) em São Paulo e a FAPESPA 

(Fundação de Apoio a Pesquisa - Pará);  

c) fontes dos orçamentos das próprias Instituições de Ensino Superior, de 

institutos e centros públicos sendo importante ressalvar que algumas IES 

criaram suas próprias agências ou fundações, com recursos para fomento; 

d) empresas públicas como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), que trabalham tanto com recursos do próprio governo 

federal (ministérios) como estadual (secretarias) e com recursos oriundos 

de produtos e serviços que disponibilizam; 
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e) indústria e comércio, mediante benefício fiscal como por exemplo a 

isenção de impostos, tal como a Lei de Inovação Tecnológica (Lei 

40.973/04); 

f) associações e fundações nacionais particulares e ONGs mediante 

mecanismos previstos em Lei ou doações, a exemplo da Fundação Banco 

do Brasil;  

g) organizações internacionais, instituições multilaterais a exemplo da 

Fundação Ford, Fundação Rockfeller, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, Banco Mundial, UNESCO, Organização Mundial da 

Saúde e a Fundação Volkswagen, entre outras. 

 

Esse conjunto de informações permite uma análise de dados relacionados a um 

conjunto de elementos que dizem respeito ao exercício da profissão acadêmica, a saber: 

o tamanho e a complexidade do sistema de educação superior e de ciência e tecnologia; 

a demanda crescente por educação superior; a forma de organização do complexo e 

heterogêneo sistema de ensino superior brasileiro, e no caso das IES a depender de sua 

configuração em universidades, a ausência ou a presença de estruturas de pesquisa e 

pós-graduação stricto sensu consolidadas com a presença majoritária ou não de 

docentes em tempo integral, dentre outros elementos. 

 

1.2.4 Reforma Universitária no Brasil 

 

Reforma é uma forma especial de mudança que envolve estratégias legais e de 

planejamento relacionadas aos sistemas de educação, uma mudança em grande escala, 

de nível estrutural que afeta e é afetada pela política educativa. Assim, a educação 

superior no Brasil vem passando pelo que Silva Júnior e Sguissardi (2001, p.19) 

chamam de “processo de mudanças tópicas no interior de um processo mais amplo de 

mudanças na economia (base produtiva) e na reconfiguração do estado”, com 

consequências sobre a estrutura e o funcionamento das IES. 
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 Esse processo de mudanças é caracterizado pela adoção de diretrizes de 

organismos multilaterais,  na reforma do sistema de educação superior e na dependência 

desta reforma, em relação às orientações dos Ministérios da área econômica, com forte 

base gerencial, a modernização ou o aumento de eficiência, na redução do papel do 

Estado como prestador direto de serviços como a educação, com o propósito no entanto 

de subsidiar o Estado, com vistas ao controle social e participação da sociedade. Em 

termos jurídicos esse processo de reforma se antecipou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) por meio de leis e decretos que foram depois “incorporados” 

à referida Lei, em cujo texto o capítulo da educação superior é o mais extenso.  Silva 

Júnior e Sguissardi (2001, p.47) analisam esse processo situando-o 

[numa] espécie de plataforma legal, a dar guarida presente e futura à série de 

ações de reforma que se fundamenta em princípios defendidos tanto pelos 

organismos supranacionais, como o Banco Mundial, quanto por analistas e 

mentores nacionais da modernização do sistema de educação superior do 

país. 

 

Desde 1990, assim como outros países latino-americanos, o Brasil vem passando 

pelas chamadas reformas neoliberais. Chauí (2001a, pp.219-220) ao analisar as várias 

reformas, argumenta que 

(...) a passagem da universidade da condição de instituição social à de 

organização insere-se nessa mudança geral da sociedade, sob os efeitos da 

nova forma de capital (...). Numa primeira etapa, tornou-se a universidade 

funcional, na segunda a universidade de resultados e na terceira, a 

universidade operacional. No caso do Brasil essa sucessão correspondeu ao 

“milagre econômico” dos anos 70, ao processo conservador de abertura 

política dos anos 80 e ao neoliberalismo dos anos 90. Em outras palavras, 

correspondeu às várias reformas do ensino destinadas a adequar a 

universidade ao mercado. 

O modelo gerencial que embasa a lógica das reformas é caracterizado por 

Mancebo, Maués & Chaves (2006) por cinco princípios que se articulam organicamente 

e que são: racionalização de recursos, a adoção de avaliações gerenciais, a flexibilização 

da gestão, a descentralização gerencial e a privatização dos sistemas educacionais. 

Esses princípios estão presentes nas características das reformas recentes, ou seja, 

na promoção de mudanças na legislação, como no caso do Brasil na LDB, e na 
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promoção de uma intensa reconfiguração da educação superior via reforma. Recorremos 

a Lima (2008, p.63) no registro de uma análise que bem expressa essa reconfiguração, 

quando a autora aponta 

(...) uma concepção de universidade de ensino, a partir do desmonte da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; da submissão da 

formação profissional às exigências do mundo do capital e da imposição de 

uma determinada caracterização precarizada do trabalho docente. Este 

modelo universitário está centrado na heteronomia, e não na autonomia, ou 

seja, o Estado e os setores privados têm, cada vez mais, poder na definição 

da agenda das universidades, nos marcos políticos da competitividade 

econômica, seja da competitividade entre os países e regiões, seja na 

competitividade entre os conglomerados empresariais, ou ainda, da 

competitividade estimulada entre as universidades, através do ranking 

estabelecido pelo próprio governo, para garantia de financiamento público ou 

privado. 

De forma sucinta como tal reconfiguração tem se caracterizado? Vejamos 

algumas formas: 

a) em processos de avaliação nacionais, como é exemplo o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), que incluem avaliações 

classificatórias, como o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho 

(ENADE); em produção de rankings com publicidade na mídia o que gera 

dúvidas para a opinião pública quanto à qualidade das universidades e cursos, 

ou seja, prejudica o bom uso dos resultados de avaliação;  

b) no estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacionais que orientam a 

flexibilização curricular, embora ao mesmo tempo estejam a colocar uma 

perspectiva padrão para os currículos, na medida em que orientam os 

conteúdos a serem ensinados, a partir dos conteúdos do ENADE,o que atribui 

nesse processo, um papel importante tanto às Comissões Nacionais de 

Especialistas, experts externos, como aos conteúdos do ENADE. Se de um 

lado as Diretrizes Curriculares Nacionais permitem flexibilização, de outro os 

conteúdos do Exame padronizam; 

c) uma transição do modelo clássico de universidade para uma diversificação de 

modelos e de missão das universidades, sendo admitidas universidades de 

pesquisa e universidades de ensino, ou mesmo, universidades setorizadas ou 



 

 

64 

especializadas em uma área de conhecimento, o que traz mudanças para a 

identidade institucional da universidade brasileira; 

d) decisões de fora para dentro das universidades, tomadas pelo governo central 

e não no interior das universidades, que assumem muitas vezes essa mesma 

lógica, com decisões de cima para baixo ou mesmo fora dos colegiados 

acadêmicos, mediante a justificativa de ajustes aos processos de reforma ou 

implantação da nova legislação, com uma tendência a naturalizar as 

mudanças que “precisam” ser feitas; 

e) decisões de caráter neo-managerialista ou a chamada nova administração 

pública, com aplicação da lógica de contenção de despesas, redução de 

quadros docentes, contratações temporárias com salários menores e maior 

carga docente. Essa lógica passa a alterar a forma de gestão das 

universidades, com a gestão central sobrepondo-se à gestão colegiada, 

visando controle de fluxos, maior eficiência e rapidez nas decisões. 

Ressaltamos que no caso de universidades privadas essa maior intromissão de 

suas entidades mantenedoras nas questões acadêmicas também se dá sob a 

lógica gerencialista; 

f) diminuição do financiamento estatal para as instituições públicas e estímulo 

às parcerias público-privado. 

O período de tempo compreendido entre 1995 e 2002 foi de continuidade 

administrativa no Ministério da Educação, com permanência do mesmo Ministro. O 

novo governo, o Governo Lula, não promoveu mudanças em relação ao modelo 

anterior, a não ser pelas mudanças em relação à avaliação e regulação, bem como à 

expansão de instituições federais de ensino. Entre 2003 e 2007 foram criadas 15 

universidades federais, implantados e consolidados 64 campi, sendo 10 na região Norte, 

19 no Nordeste, 03 na região Sul, 23 no Sudeste e 10 na região Centro Oeste. Houve 

também alguma recuperação em termos de recursos para custeio das instituições 

federais de ensino superior. 

A reforma via legislação parcelada que promove reformas pontuais tem sido a 

tônica, com a promulgação de algumas leis tais como:  
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a) Lei 10.861/04, que criou o SINAES, privilegiando procedimentos de 

autoavaliação e definindo a avaliação como base da regulação. O SINAES 

prevê um complexo sistema de avaliação de aplicação em andamento com três 

níveis de avaliação: Avaliação das Instituições realizada mediante auto-

avaliação e avaliação externa; Avaliação dos Cursos de Graduação; e o 

ENADE. As avaliações realizadas têm mostrado as assimetrias regionais e 

institucionais em que prevalecem bons resultados para a IES do Sudeste do Sul 

bem como para as IES públicas. Mesmo considerando este último aspecto é 

relevante a preocupação com o estabelecimento de critérios e de mecanismos 

de avaliação que assegurem a qualidade do ensino superior, diante da 

necessária expansão que o ensino superior necessita para democratizar o 

acesso, ou seja, a necessidade de instituir políticas de promoção da qualidade 

que possibilitem o avanço para um efetivo sistema nacional de educação 

superior. 

b) Lei 10.973/04, a Lei de Inovação Tecnológica sobre incentivos à inovação e 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, mediante as parcerias 

entre IES públicas e as empresas com facilidades para que as empresas utilizem 

recursos de infraestrutura e de recursos humanos das universidades, em 

especial quando se tratar de inovação, sob a lógica da integração universidade-

empresa. Uma das críticas pertinentes é a que faz Sguissardi (2009, p.305), 

quando diz que  

(...) o imediatismo empresarial no campo da ciência e da tecnologia, somado 

à crítica situação financeira das IFES e aos baixos níveis salariais de seus 

docentes/pesquisadores, por exemplo, poderiam contribuir para a 

subordinação da agenda científica universitária às estritas demandas do 

mundo empresarial, com sérias consequências para a autonomia e a liberdade 

acadêmicas. 

c) Lei 11.096/05 que instituiu o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), o 

qual busca garantir vagas em IES privadas em troca de isenção fiscal, ou seja, 

10% das vagas ou 8,5% da receita bruta são transformadas em bolsas 

destinadas, por exemplo, dentre outros públicos, a alunos oriundos da escola 

básica pública. A crítica que o Programa tem recebido tem base no raciocínio 

de que este é um processo de transferência de recursos públicos para IES 



 

 

66 

privadas, quando deveriam tais recursos ser investidos na expansão das vagas 

no setor público, em especial no período noturno. 

d) Decreto 5773/06 com medidas que articulam avaliação e regulação, emitido 

devido à demora de aprovação do Projeto de Lei da Reforma Universitária (PL 

7200), o qual foi enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em 12 

de junho de 2006.  

e) Decreto 6.096/2007, que cria o Programa de Apoio a Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), que não trata apenas da 

expansão da oferta, da política de democratização e expansão do acesso à 

educação superior, mas, na verdade, é uma ampla reforma do sistema público 

estatal, pois cada universidade que adere ao REUNI ao elaborar seu plano, 

obedece às diretrizes do Programa, quanto a redução de taxas de evasão, 

ocupação de vagas ociosas, aumento de vagas de ingresso, ampliação da 

mobilidade estudantil, revisão da estrutura acadêmica com a reorganização de 

cursos, diversificação de modalidades de graduação, produzindo novos 

rearranjos estruturais e acadêmico-curriculares. 

O Relatório REUNI 2008 (MEC, 2009, p. 6 e 15), dá conta que das 54 

universidades federais existentes em 2007, 53 aderiram a esse Programa, “com 

compromissos de ênfase na interiorização dos cursos, ampliação da oferta de cursos de 

formação de professores, ampliação de vagas nos cursos existentes e inovação e novos 

formatos de cursos de graduação”. Esse mesmo relatório aponta o alcance da maioria 

das metas pactuadas, todavia em relação à contratação de pessoal indica dificuldades de 

contratação de docentes devido a questões operacionais e “em alguns casos, 

dificuldades de atrair candidatos aos processos seletivos”. 

De acordo com Gomes (2008, p.47) “não resta dúvida de que o modelo de 

educação superior que emergirá no Brasil, caso a Reforma da Educação Superior se 

efetive (já em curso com o REUNI) será muito similar ao que vem sendo desenhado 

pelo Processo de Bolonha”.  
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O governo Lula deu continuidade e aprofundou as dinâmicas do governo que o 

precedeu.  Implementou o processo de reforma universitária em tramitação (Projeto de 

Lei 7.200/2006 ainda na Câmara dos Deputados), mediante o uso de Decretos, 

Decretos-Leis, Portarias e Medidas Provisórias, como mecanismos de regulamentação 

reformadora. 

Entretanto, é importante considerar, porquanto revelador das bases que sustentam 

as estratégias recentes, o “discurso oficial” do Ministério da Educação a indicar cinco 

razões para a reforma da educação superior brasileira, expressas a seguir: 

a)   Reformar para fortalecer a universidade pública, uma vez que o Brasil é o país 

com uma das maiores taxas de participação privada no mundo (70% das 

vagas são não estatais), o que prevê a criação de novas universidades públicas 

com quatrocentas mil novas vagas em quatro anos. Pretende-se elevar a 

matrícula no setor público para 40% do total do sistema e para 30% na faixa 

etária de 18 a 24 anos, o que significa triplicar a população universitária e 

quintuplicar a do setor público. Segundo dados da Associação de Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 53 universidades 

federais firmaram um Termo de Compromisso, no Programa REUNI, para 

dobrar o número de alunos “sem comprometer a qualidade” e até 2012, serão 

implantados 1285 novos cursos sendo 696 noturnos, 640 Mestrados e 428 

Doutorados com 93.319 vagas, com a promessa do Governo Federal  de 2,4 

bilhões de reais em investimentos; 

b)   Reformar para impedir a mercantilização do ensino superior. A regulação e o 

controle do sistema público federal e privado serão efetivados via SINAES 

pretendendo maior exigência para credenciamento e recredenciamento de 

cursos e instituições assim como maiores exigências de vínculo institucional e 

de qualificação docente; 

c)   Reformar para democratizar o acesso. O problema brasileiro não é somente de 

acesso, é de desigualdade das oportunidades de acesso. A estratégia é criar 

vagas públicas nas universidades não estatais e privadas e ampliar cursos 

noturnos nas universidades públicas já instaladas, como referimos; 
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d)   Reformar para garantir a qualidade. O Ministério da Educação reconhece a 

fragilidade da capacidade de supervisão e regulação do Estado. Há a previsão 

de novas exigências para as universidades: elevação para 50% o número de 

professores Mestres e Doutores; ter a universidade no mínimo três Programas 

de Mestrado e um de Doutorado, o que só pode ser atendido por menos de 

cinquenta por cento das atuais universidades do país;  e finalmente 

e) Reformar para garantir a gestão democrática. O Projeto aponta para que todas 

as IES tenham gestão colegiada garantindo prevalência da participação 

docente. 

Duas questões devem ser ressaltadas: dificilmente o Projeto da Reforma será 

aprovado como foi encaminhado ao Congresso e em segundo lugar, como refere 

Balbachevsky (1999, p.101), “um dos maiores paradoxos vividos pelo nosso sistema de 

ensino superior está, justamente, na distância entre a diversidade real e a unidade 

suposta pela retórica dominante e imposta pela legislação”, ou seja, a Reforma não é só 

uma questão de legislação. 

Para além disso, a política educacional é uma forma de resposta regulatória para 

problemas públicos e nem sempre é depois traduzida em medidas coerentes com as 

proposições iniciais, em termos de sua efetivação e de sua eficácia.  

De todo modo, correndo o risco de simplificação é possível afirmar que os 

principais problemas do sistema de educação superior no Brasil, com os quais a reforma 

deverá lidar, estão relacionados a fatores como: investimento, expansão, 

democratização, qualidade, gestão, avaliação de processos e produtos e no caso do setor 

privado, problemas de supervisão e controle de qualidade. 

A realidade política brasileira atual no que diz respeito à fraca base de apoio do 

partido do governo no Congresso, e autores brasileiros apontam que é pouca a chance 

de aprovação do Projeto de Lei da Reforma Universitária, mas estes são os problemas 

que a aprovação da Lei poderá direcionar, mesmo com suas limitações. 
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1.3  BOLONHA - MERCOSUL E BRASIL: CONVERGÊNCIAS 

 

Hoje, conhecer o mundo só é possível se em cada continente, em cada 

cultura exercermos esse trabalho de conhecimento do mundo e nos 

reunirmos depois para cotejar os achados e produzir a síntese. Ora, está 

terminado o tempo das elegâncias de papel carbono, de elegâncias não 

autênticas, que devem ser rapidamente substituídas por elegâncias fundadas 

na geografia e na cultura. Assim, alcançaremos uma interpretação adequada 

do mundo e uma elegância como autenticidade e não como cópia. Só a partir 

daí é possível haver diálogos sadios. (Milton Santos, 1997)  

Um tema está no centro do debate educacional na União Europeia: o chamado 

Processo de Bolonha. O que está acontecendo no Espaço Europeu de Educação Superior 

(EEES), em termos de harmonização, de convergência, em torno de políticas de 

educação superior e seus desdobramentos em práticas, não pode ser ignorado e constitui 

um campo de investigação. O processo de convergência diz respeito às similaridades 

que os sistemas educativos nacionais assumem devido ao fato de que , aqueles  que 

decidem em termos de políticas sociais e econômicas adotam, copiam, transferem 

modelos, ou esses processos ocorrem por indicação de organismos internacionais. Nas 

palavras de Nóvoa (2002, p.150): “A Europa é um objeto de estudo fascinante para uma 

pesquisa crítica. Importantes mudanças sociais e culturais estão acontecendo, mas 

atualmente lhe faltam palavras e teorias para seu completo entendimento”.  Assim, ao 

corroborar esse pensamento, afirmamos ser o estudo que desenvolvemos uma 

oportunidade para refletir sobre a universidade e sobre o trabalho acadêmico que nela 

acontece. 

Por outro lado, na compreensão de que as tendências, os princípios e as estratégias 

de Bolonha se espraiam para outros sistemas de educação superior, em especial os da 

América Latina, é que buscaremos nesta secção desenvolver ideias em torno do objetivo 

central de descrever e analisar esse quadro de mudanças. 

Nessa perspectiva temos em vista abordar duas ideias essenciais. Em primeiro 

lugar, o processo de Bolonha: principais características e a agenda de Bolonha, a partir 

especialmente do que está nos textos, nas declarações, nos relatórios, nas agendas. Em 

segundo lugar, o espraiamento dos princípios de Bolonha na América Latina e suas 
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convergências, buscando assim discutir conceitos relacionados à disseminação de 

modelos de referência e experiências internacionais já mobilizadas em outros países. 

A circulação do ideário de Bolonha, na perspectiva de uma cultura mundial de 

educação (de ideias e valores de nível mundial), de uma agenda globalmente estruturada 

para a educação, de uma crescente intensificação das relações globais de interação e 

troca no plano das políticas de educação superior, reflete-se ou produz efeitos ou 

similaridades, especificamente tendo em conta o MERCOSUL e o Brasil. 

Referindo-se à existência de um processo de europeização das políticas educativas 

nacionais, Antunes (2008, pp.30-42) aponta que “dinâmicas de europeização e de 

constituição de um referencial global europeu para as políticas educativas (...) assumem 

hoje (...) uma intensidade, amplitude e profundidade”. Esclarece ainda que este processo 

assume modalidades de produção tais como a definição de uma matriz de políticas, 

plataformas intergovernamentais e uma agenda para a educação e a formação, 

constituindo “instâncias de mediação que criam, movem, modelam, filtram e veiculam 

os processos de globalização”. 

 

1.3.1 O Processo de Bolonha – Principais Características e a Agenda de 

Bolonha 

 

O Processo de Bolonha é uma estratégia de articulação de quarenta e cinco países 

integrantes da União Europeia e dezoito não pertencentes à União Europeia, para a 

construção de um espaço europeu de educação superior, um sistema europeu de 

educação superior, impulsionado e regulado pela União, mas com influência para além 

das fronteiras políticas atuais. Cada governo nacional processa reformas educacionais 

que devem conduzir ao estabelecimento do novo sistema europeu de educação superior 

até 2010.    

Uma cronologia deste processo de convergência nos remete ao ano de 1998, 

quando os Ministros de Educação da Alemanha, França, Itália e Reino Unido assinaram 
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uma declaração conjunta – a Declaração de Sorbonne – na qual se aponta a perspectiva 

da construção do espaço europeu de educação superior.  

Em junho de 1999, os Ministros de Educação de vinte e nove estados europeus 

subscreveram a Declaração de Bolonha, e assumiram os seguintes objetivos, no 

horizonte de dez anos: 

a) Adoção de um sistema comparável de títulos, baseado em dois ciclos 

principais;  

b) Expedição de um suplemento europeu ao diploma ou título, uma espécie de 

histórico acadêmico dos alunos, especificando o tipo de estudos realizados; 

c) Estabelecimento de um sistema de créditos, transferíveis, que indiquem o 

reconhecimento do trabalho real do estudante (os ECTS), e possibilite a 

transparência e a colaboração entre universidades na mobilidade de estudantes. 

Os ECTS representam, portanto, valores numéricos que expressam de forma 

quantificada o trabalho do estudante (student workload) em uma disciplina em 

um curso acadêmico. 

d) Promoção da dimensão europeia na educação superior com ênfase na 

qualidade, avaliada por meio de critérios e metodologias comparáveis; 

e) Promoção da mobilidade de estudantes, investigadores e professores. 

Nos anos 2001 e 2003, realizaram-se respectivamente as Conferências de Praga e 

Berlim, que ratificaram a Declaração de Bolonha, ampliaram o conteúdo original e 

estabeleceram prioridades de trabalho da convergência europeia. 

Em Praga foram feitas menções específicas para a aprendizagem ao longo da vida 

e para a participação ativa das universidades e de outras instituições de educação 

superior, no processo de criação do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES). 

 Em Berlim, foram estabelecidas as seguintes prioridades de atuação: os sistemas 

de garantia de qualidade; a estrutura dos estudos (graduação e pós- graduação); o 
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reconhecimento dos títulos ou diplomas e períodos de estudo; a reafirmação da 

importância da mobilidade de estudantes e de sua participação em programas conjuntos. 

A Conferência Interministerial de Bergen (2004) definiu três áreas de atuação para 

o Espaço Europeu de Educação Superior: um modelo convergente baseado na unidade 

de medida do crédito europeu (ECTS) visando à definição de padrões equivalentes para 

cursos, diplomas e instituições; definição de um único sistema de graus com alguma 

variação, na modalidade 3+2 anos ou 180+120 ECTS para os dois primeiros ciclos de 

formação (bacharelado e mestrado) e o compromisso de estabelecer sistemas de 

avaliação para garantia da qualidade e acreditação, por meio de entidades e 

procedimentos articulados. 

O Processo de Bolonha tem em vista a qualidade, a mobilidade e a 

comparabilidade de graus acadêmicos e formações, o que conduz à reorganização dos 

estudos superiores em ciclos de formação, para aumentar a flexibilidade dos percursos 

acadêmicos e a ampliar o leque de opções profissionais, com possibilidade de 

reconversão profissional e formação ao longo da vida. 

Como se depreende, há, por assim dizer, uma semântica e uma retórica de 

Bolonha envolvendo palavras como: qualidade, mobilidade, comparabilidade, 

competitividade, centralidade da Europa para fornecer serviços educativos, ciclos de 

formação, flexibilidade e formação ao longo da vida, termos polissêmicos, por vezes re-

semantizados. Há também, como argumenta Fairclough (citado por Barreto, 2004, p. 

1185), a “re-lexicalização”, o uso de termos historicamente associados a outras 

atividades e relações, como estratégia de legitimar deslocamentos de sentido. 

Estes termos necessitam não só de compreensão, mas também de análise de suas 

consequências práticas em termos da aplicação. Nóvoa (2002, p.135), chama atenção 

para um movimento de experts a criar e fazer circular um discurso internacional sem 

bases estruturais ou sociais locais: 

Somos confrontados com uma estranha “worldwide bible” cujo vocabulário, 

de origem desconhecida, está na ponta de cada língua: globalização e 

flexibilidade, nova economia e governança, subclasse e exclusão, tolerância 

zero e multiculturalismo etc. (...) Estas expressões são, então, transformadas 
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em conceitos mágicos, porque são vistos como “a solução” para quase todos 

os problemas.  

O mesmo autor refere ainda outros conceitos como governance (governança) e 

benchmarking practices (boas práticas), ao chamar a atenção para o fato de que sua 

“popularidade” decorre de sua imprecisão, fluidez, que permite diferentes usos e 

significados. Assim é importante, não termos uma visão ingênua a respeito, em especial 

dos usos que deles se faz, para legitimar a construção de argumentos, de discursos em 

torno de mudanças que necessitam ser implementadas. 

  A promoção da atratividade do Espaço Europeu de Ensino Superior e sua 

sinergia como o Espaço Europeu de Investigação é um foco de ação diante da 

necessidade de retomada da centralidade da Europa na pesquisa científica e da 

promoção da fixação de cientistas. Para Van Vught (2009), há dificuldade de efetivar 

essa intenção de criar a Europa do Conhecimento cujos objetivos políticos ambiciosos 

não têm sido alcançados, mesmo com o desenvolvimento de uma agenda comum 

expressa na Agenda de Lisboa, onde dois temas são centrais: a política de pesquisa e 

transferência de tecnologia e a política de educação superior, entendidas como 

subsistemas de uma política mais ampla da União Europeia.  

É importante considerar as posições críticas a Bolonha, expressas por autores 

portugueses como Alberto Amaral, Antonio Magalhães e Fátima Antunes, 

especialmente relacionadas à uniformização dos sistemas de educação superior, à 

regulação supranacional da educação, à arquitetura da política educacional reduzida aos 

acordos ministeriais, sendo o contexto nacional apenas espaço de implementação 

técnica e os aspectos economicistas de Bolonha. 

Apesar das críticas, é necessário considerar o que Bolonha tem de potencialmente 

positivo, e nesse aspecto, trazemos pelo menos seis elementos de análise a serem 

considerados, também, com possíveis reflexos no trabalho de estudantes e professores 

universitários, estabelecendo novos referentes acadêmicos para a educação superior. 

Deles nos ocuparemos, de forma breve, a seguir:  
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a) a criação de redes científicas internacionais, o que vai exigir dos professores 

não só dominar estratégias de construção destas redes, mas, também, produção 

científica;  

b) a mobilidade de docentes; 

c) a mobilidade de discentes, por meio do desenvolvimento de um sistema de 

acreditação e certificação, com procedimentos comparáveis, centrados nos 

ECTS; 

d) a mudança de enfoque para aprendizagem centrada no aluno (shift from 

teaching to learning), visando à aquisição de competências com bases 

interdisciplinares. Bolonha pode ser uma oportunidade de repensar a docência, 

pois a docência tradicional, a aula magistral deverá dar lugar às denominadas 

metodologias ativas, e o tempo do professor, para além das aulas, mais 

destinado ao acompanhamento dos alunos. Isso significa provavelmente uma 

carga de trabalho aumentada, mas de outro lado pode-se contar com uma 

didática que tenha como referência a aprendizagem do aluno e as competências 

que ele deverá desenvolver, uma vez que o processo de formação centrado nas 

competências demanda uma pedagogia apropriada, e gera mudanças nos papéis 

desempenhados por professores e alunos. Uma metodologia dessa ordem leva o 

aluno a abandonar a atitude passiva, de ir às aulas só para anotar e depois 

estudar. Exige alunos mais autônomos e responsáveis, com tempo para o 

estudo. Estes terão que buscar e integrar informação, trabalhar em equipes, 

aprender a trabalhar com projetos, apresentar resultados de pesquisa, estudar, 

ter uma aprendizagem autônoma, assumir responsabilidade por sua 

aprendizagem; 

e) a aprendizagem ao longo da vida ou life long learning: esta expressão envolve 

um conceito que tem uma centralidade estratégica no processo de Bolonha. Os 

documentos oficiais a definem como “toda a atividade de aprendizagem em 

qualquer momento da vida com o objetivo de melhorar os conhecimentos, as 

aptidões e competências, no quadro da perspectiva pessoal, cívica e social/ou 

relacionada com o emprego”, visando “quatro objetivos: a realização pessoal, a 
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cidadania ativa, a inclusão social e a empregabilidade/adaptabilidade”. A 

primeira vista tanto a expressão como a definição parecem muito claras, 

todavia preferimos considerar a necessidade de explicitação de significado(s), 

porquanto uma e outra podem estar tanto relacionadas a um processo interno 

do indivíduo em busca de contínuo desenvolvimento, como a uma estratégia de 

autoformação ou como uma estratégia político-econômica que visa 

responsabilizar o indivíduo pela formação que lhe garanta permanente 

empregabilidade. Tanto a fragilidade quanto a diversidade conceptual com que 

a expressão é utilizada demandam análise cuidadosa, como propõe Antunes 

(2008, p. 144), apoiada em Hake que nos diz: 

A aprendizagem ao longo da vida constitui uma necessidade estrutural das 

sociedades da modernidade tardia, dado que o risco atravessa as condições 

de existência de indivíduos, organizações e sociedades, face à mudança, 

incerteza, ambiguidade e ambivalência, são produzidas, no seio das 

populações, assimetrias importantes, assentes na desigualdade de 

oportunidades de acesso e aprendizagens, recursos culturais e capacidades de 

sobrevivência.  

Entretanto o favorecimento da aprendizagem ao longo da vida pode ser uma 

estratégia importante de mudança dos sistemas de educação e de formação, 

caso não seja encarada de forma meramente retórica e discursiva, economicista 

(na perspectiva das qualificações). Tanto é uma dimensão importante que 

Antunes (2008) refere uma pandemia de publicações tratando do assunto;  

f) a formação acadêmica associada à formação profissional, com um modelo de 

formação acadêmica por competências que pretende desenvolver nos alunos 

capacidades e conhecimentos mais além do puramente técnico. No processo de 

convergência das formações, foi implantado o Projeto Tuning, que recolheu 

informações junto a graduados, empregadores e acadêmicos, para definição dos 

resultados de aprendizagem e as competências dos cursos em estudo, 

estabelecendo trinta competências transversais ou genéricas, as quais todo 

diplomado universitário deverá adquirir, em maior ou menor medida, 

dependendo da área de estudos. Os processos de redesenho curricular dos 

projetos de formação com base no desenvolvimento de competências solicitam 

trabalho integrado dos professores, planejamento cooperativo que favoreça a 
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coordenação das ações de formação, tempo e disposição positiva para reunir, 

discutir, avaliar, replanejar, o que nem sempre é bem-vindo na academia, 

especialmente quando se prioriza outras atividades.  

Em novembro de 2008, em missão técnica de um projeto de cooperação com IES 

alemãs, estivemos a conversar com professores sobre Bolonha e estes afirmaram que 

um dos aspectos positivos desta mudança refere-se à necessidade de um planejamento 

não mais solitário e uni - disciplinar, mas articulado e integrado, em torno das 

competências definidas. Compreendemos essa manifestação como uma espécie de 

“redescobrimento” dos componentes pedagógicos das ações de formação na 

universidade, o que exige repensar sobre a chamada autonomia acadêmica para 

organizar os componentes curriculares da formação, definir planos de ensino, como se 

fossem “proprietários” das disciplinas que ensinam, e assim cada um age a seu critério, 

ignorando o projeto de formação. Entretanto isso também pode ser visto como tentativa 

de introdução de controle, de reforço às estruturas de coordenação e supervisão do 

trabalho dos professores. 

 

1.3.2  MERCOSUL, América Latina e Caribe 

 

A educação superior na América Latina e Caribe (ALC) desde a década de 90 

vem apresentando intensificação em uma série de mudanças que podem ser 

caracterizadas pelo seguinte quadro simplificado: 

a) do domínio de universidades públicas tradicionais para um sistema de 

educação superior complexo, heterogêneo, socialmente segmentado e diversificado 

(inclusive com a presença de instituições politécnicas) e uma concentração ou domínio 

em número de instituições privadas; 

b) de baixos índices de investigação científica e um número reduzido de 

investigadores para uma ampliação da produção científica, que é vista ainda como 
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insuficiente se esses números forem comparados em termos mundiais, uma vez que a 

produção cobre apenas 2,6% da produção mundial; 

c) de baixo número de estudantes envolvidos no ensino superior, para uma 

ampliação destes números, havendo na América Latina e Caribe uma ampliação da 

demanda social pelo acesso a este nível de ensino. 

A essas mudanças é interessante agregar o que é chamado por Didriksson et al 

(2008, p.23) de um novo período, assim caracterizado:  

A comercialização e mercantilização das escolas privadas; o impacto das 

novas tecnologias que redefinem espaços de aprendizagem; o 

desenvolvimento de novas áreas de conhecimento de base interdisciplinar 

que começam a aparecer como substitutas das tradicionais conformações 

curriculares e da oferta atual de profissões; a redução severa dos recursos 

financeiros previstos pelos governos com uma mistura de mecanismos de 

avaliação, de prestação de contas, de aparatos de acreditação que valorizam o 

desempenho das instituições, de programas e de pessoas; a importância que 

está adquirindo a internacionalização dos processos de aprendizagem, o 

surgimento de novas redes e associações acadêmicas, a mobilidade de 

estudantes e os novos processos de transferência e gestão de conhecimentos. 

A região também desenvolve amplos processos de reforma de seus sistemas de 

educação superior, com uma agenda onde estão temas relacionados com processos de 

avaliação e de acreditação, financiamento, currículos e carreiras, equivalência de títulos, 

e isso tudo revela um processo em que ao mesmo tempo estão tais temas orientados para 

a articulação, a cooperação e a convergência, e em que se aprofundam as 

transformações. 

Em 2008 na Conferência Regional de Educação Superior para a América Latina e 

Caribe (CRES 2008) foram propostos cinco grandes eixos de atuação para a IES, as 

redes e associações acadêmicas bem como para as políticas de Estado. Dentre esses 

eixos está o fomento de integração solidária e de internacionalização da Educação 

Superior na região por meio da construção do Espacio de Encuentro Latino Americano 

y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), com a intenção de fortalecer a 

comunidade regional, construir e ampliar mecanismos de cooperação e favorecer o 

potencial dos países, buscando a compatibilidade de interesses. 
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Intensifica-se a cooperação regional em educação superior visando à integração 

regional, à criação de programas comuns e redes, à implantação de um sistema de 

intercâmbio de docentes e pesquisadores para formação de recursos humanos e para a 

pesquisa, a criação de redes e processos multilaterais de trabalho, objetivando ainda o 

estabelecimento de critérios e padrões comuns para avaliação da pós-graduação. Esses 

temas estão não só nas agendas dos encontros de Ministros de Educação, mas também 

já presentes em acordos regulamentados no âmbito do MERCOSUL, sob a perspectiva 

de que “harmonização na área educacional é um importante instrumento para a 

integração da região.” (MERCOSUL, CMC, Decreto 26/02). 

  Essa simultaneidade de ações, uma sincronia em torno de princípios comuns, 

revela-se presente nos Acordos realizados no âmbito do MERCOSUL, nas Declarações 

dos Encontros de Ministros de Educação da América Latina e Caribe, na perspectiva de 

um espaço acadêmico ibero-americano de cooperação universitária, outras vezes sob o 

nome de espaço ibero-americano de educação superior ou mesmo espaço ibero-

americano de conhecimento (Declaração de Guadalajara, 1991 e Declaração de 

Salamanca, 2005). 

Nesse sentido, Milton Santos (1998, p.123) oferece-nos elementos para 

compreender como os princípios que sustentam reformas educacionais em outras 

regiões são expandidos para a América Latina, com a noção de fenômeno global da 

simultaneidade hoje vigente no sistema-mundo. A esse respeito o autor argumenta que 

(...) o fenômeno da simultaneidade ganha, hoje, novo conteúdo: Desde 

sempre, a mesma hora do relógio marcava os acontecimentos simultâneos 

ocorridos em lugares os mais diversos, cada qual, porém, sendo não apenas 

autônomo como independente dos demais. Hoje cada momento compreende, 

em todos os lugares, eventos que são independentes incluídos em um mesmo 

sistema de relações. 

Na análise das políticas de educação superior dos países do MERCOSUL é 

possível  perceber a semântica de Bolonha com os princípios relacionados à mobilidade, 

compatibilidade, qualidade, comparabilidade, competitividade, empregabilidade, 

harmonização, convergência e produtividade.  

Na mesma perspectiva, Lima, Azevedo e Catani (2008, p.21) argumentam que “na 

história recente das políticas públicas no Brasil nota-se que as reformas, entre outras 
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motivações são bastante influenciadas pelo fundamento da política externa, isto é, por 

modelos estrangeiros, relatórios técnicos e por think thaks transnacionais”. 

Só para exemplificar, está em fase de teste um Sistema de Acreditação Regional 

de Cursos Universitários do MERCOSUL, denominado ARCU-SUL, que prevê o 

reconhecimento da qualidade acadêmica de cursos do Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai, que são os integrantes do MERCOSUL, e da Venezuela, do Chile e da Bolívia, 

países associados.  

O sistema tem como objetivos melhorar o nível dos cursos e estabelecer padrões 

de qualidade e, em curto prazo, as metas preveem intercâmbio de alunos e professores 

bem como “atalhos” nos processos de revalidação de diplomas. Em médio prazo está 

prevista a instituição de um sistema de formação conjunta entre universidades 

reconhecidas, com a possibilidade de o estudante cursar parte da formação em uma 

universidade de parte em outra. Em longo prazo, o livre trânsito de profissionais, o que 

está na dependência de negociação na área de trabalho do MERCOSUL. Iniciarão o 

processo, quinhentos cursos de Arquitetura e duzentos cursos de Agronomia, sendo 

voluntária a inscrição da instituição de ensino superior pública ou privada. O sistema 

prevê ainda uma fase de Autoavaliação, Visitas de Comissão Internacional de 

Especialistas às IES e emissão de um Relatório de Acreditação. 

Em 20 de agosto de 2010 a Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação, lançou o Edital de Convocação número 4, no qual se abre convite para 

candidatura de cursos de Medicina e Odontologia, e para o processo de acreditação no 

sistema ARCU-SUL, visando à certificação de qualidade acadêmica mediante 

procedimentos e critérios acordados entre os membros da Rede de Agências Nacionais 

de Acreditação (RANA). Espera-se que pelo menos 40 cursos brasileiros sejam 

acreditados no sistema ARCU-SUL. 

Por outro lado, a construção do Espaço Latino-Americano de Estudos Superiores 

(ELAS) mesmo sem ser cópia do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), tem 

em Bolonha um ponto de referência, pois envolve também a comparabilidade de títulos, 

a previsão de unidade acadêmica para contabilizar estudos, planos similares de estudos 

e mobilidade de estudantes e professores. O desafio está em desenvolver um sistema 
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que possa fortalecer o processo de convergência dos sistemas de regulação e avaliação 

nacionais e sub-regionais e que possibilite a existência de padrões e procedimentos 

regionais que garantam qualidade do ensino, o que é fundamental para o mútuo 

reconhecimento de estudos, títulos e diplomas. 

 Universidades europeias criam redes com universidades latino-americanas, como 

é exemplo o Programa ALFA, que visam desenhar estratégias para incorporar, em seus 

sistemas educativos, diferentes experiências que se iniciaram na Europa, como o ALFA 

Tuning América Latina, que nasce na IV Reunião de Acompanhamento do Espaço 

Comum de Ensino Superior da União Europeia, América Latina e Caribe (UEALC), em 

Córdoba, Espanha em 2002. 

 O Projeto Tuning Educational Structures in Europe envolve 186 universidades 

latinoamericanas com 19 centros nacionais, entre os quais o Brasil. Este projeto tem por 

objetivos a comparabilidade de diplomas; o estímulo a projetos de convergência 

regional em doze áreas de conhecimento; o desenvolvimento de perfis de competências, 

conhecimentos e conteúdos em quatro áreas de conhecimento; a transparência das 

estruturas educacionais, o estimulo a inovações com a identificação de “melhores 

práticas” inclusive com a criação de redes que deem visibilidade a essas práticas; 

desenvolvimento e intercâmbio de informações sobre desenvolvimento curricular 

criando modelos curriculares de referência para possibilitar reconhecimento mútuo de 

diplomas; a integração dos sistemas de educação superior latino-americanos e a 

promoção de vínculos entre universidades e outros organismos. 

 A criação da Red UREL
7
, com a Declaração da Conferência Regional de 

Educação Superior da América Latina e Caribe, realizada na Colômbia em junho de 

2008, aponta para a construção de um Espacio de Encuentro Latino Americano y 

Caribeño de Educación Superior (ENLACES), como parte da “agenda dos governos e 

organismos multilaterais de caráter regional” para, dentre outros aspectos, buscar 

“comparabilidade entre programas e instituições, modalidades e sistema, integrando e 

articulando a diversidade cultural e institucional”. E então buscar bases para a 

mobilidade acadêmica, fortalecer processos de convergência dos sistemas de avaliação e 
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 Ver em www.redurel.org 
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acreditação tendo em vista dispor de padrões e procedimentos regionais para assegurar 

qualidade da Educação Superior e Investigação, mútuo reconhecimento de estudos, 

títulos e diplomas, fomento à mobilidade e programas compartilhados de educação a 

distância. 

 A Rede UNIVERSIA, de cooperação universitária, que tem como parceiro 

financeiro-estratégico o Grupo Santander e reúne 1.090 IES da América Latina e 

Península Ibérica, trabalhando em quatro eixos estratégicos: fomento à empregabilidade 

(emprego); desenvolvimento de meios científico e acadêmico (observatório); incentivo 

à formação (formação) e apoio às comunidades e redes de relacionamento universitário 

(meios sociais). O I Encontro Internacional de Reitores da Rede UNIVERSIA, em 

Sevilha, em março de 2005, definiu critérios de ação para “as universidades ibero-

americanas contribuírem com eficácia para que as sociedades enfrentem os desafios da 

emergente sociedade global do conhecimento” 
8
.  

Há diferenças e especificidades que caracterizam a América Latina nos aspectos 

políticos, econômicos e socioculturais e, por consequência, há diferentes cenários em 

termos de educação superior, de estrutura dos sistemas, de funcionamento das 

universidades o que poderia levar ao argumento de que é improvável a implantação das 

estratégias de convergência como Bolonha na América Latina e Caribe. Essas 

diferenças dizem respeito segundo Brunner (2008, p.120), ao fato de que “somos um 

continente-arquipélago, países-ilhas, mosaico de nações agrupadas pela geografia, mas 

separadas por tudo o mais”. Embora existam tendências comuns de desenvolvimento, 

“os sistemas constituem suas próprias marcas de identidade e dão origem a suas 

peculiaridades dinâmicas de estabilidade e mudança, dinâmicas que os tornam pouco 

aptos para processos como o de Bolonha”. 

 Brunner refere ainda, algumas diferenças que tornam improváveis a aplicação de 

Bolonha à America Latina: as diferenças dos sistemas, em tamanho (Brasil e Paraguai); 

em taxas de participação (Argentina e Honduras); em suas relações com o estado (Chile 

e Cuba); em volumes de financiamento (Brasil e Bolívia) e no peso relativo da matrícula 

                                                 
8
 Ver em www.universia.pt (consultado em 18/03/2009) 
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privada (Colômbia e Uruguai); hiperpolitização das IES estatais e frágil legitimidade 

acadêmica nas IES privadas. 

Quanto à organização do ensino esse autor também aponta a estrutura rígida dos 

currículos, em torno de diplomas profissionais; ênfase em conteúdos e não em 

competências e baixa mobilidade. São obstáculos estruturais, de organização e de 

funcionamento da educação superior, que tornariam improvável uma convergência 

como do Processo de Bolonha. Os argumentos são, portanto, na direção das dificuldades 

de implantação de medidas de convergência o que não significa a ausência de influência 

do Processo de Bolonha na América Latina. 

Compreendemos entretanto que o Processo de Bolonha também não ocorre em 

uma situação homogênea, mas que nem pelas diversidades deixou de ser implantado, 

com o Governo intervindo decididamente na coordenação dos sistemas. O argumento 

diz respeito ao fenômeno da simultaneidade das mudanças com rebatimentos no 

trabalho acadêmico, o que pode ser revelador das similaridades.  
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1.4 A PROFISSÃO ACADÊMICA E SUA RECONFIGURAÇÃO 

 

As dificuldades em definir as características especiais e esclarecer as 

diferenças entre as profissões e ocupações especializadas, confundiam 

analistas e pesquisadores (...). Para a maioria dos pesquisadores da área já 

não parece ser importante estabelecer uma linha divisória radical entre 

profissões e ocupações, mas sim considerá-las formas socialmente similares 

que compartilham muitas características comuns. (Evetts, 2006a, p.134)  

 

 

Estudar a profissão acadêmica, as condições e o ambiente em que o trabalho 

acadêmico é realizado, envolve a compreensão de que a profissão acadêmica neste 

momento é muito distinta do que era a algumas décadas. Daí ser significativo buscar o 

que permanece e o que se transforma, bem como a maneira de organização e avaliação 

do trabalho acadêmico no atual cenário da universidade. 

Buscar unidades de análise que são centrais, tendo em conta nosso objeto de 

estudo e os objetivos da investigação, possibilita os aportes em termos das ferramentas 

analíticas, fazendo sentido um exercício de coerência conceptual em torno dos conceitos  

de  profissão e profissão acadêmica, sobre a natureza do trabalho acadêmico e 

identidade do professor.  

 

1.4.1 Profissão Acadêmica – Aproximações ao Conceito 

A definição do conceito profissão traz toda uma controvérsia teórica no seio da 

sociologia anglo-saxônica e francesa. Para Freidson (1996, p.1) “os estudiosos europeus 

o consideravam um vício peculiarmente anglo-saxão”. Na Sociologia francesa não há 

verdadeiramente um termo que corresponda ao termo inglês profession, mas nuances 

relacionadas a quatro sentidos, os quais, resumidos por Dubar e Tripier (1998) dizem 

respeito à profissão como identidade profissional, como função relacionada à posição 

profissional, como métier ou especialização profissional e como emprego, no sentido de 

classificação profissional. 
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O que faz uma atividade de trabalho ser reconhecida como profissão? O que 

confere o status de profissão? Esta busca de conceituação tornar-se ainda mais 

complexa quando se trata de discutir o termo profissão acadêmica. 

Poderíamos simplesmente utilizar a expressão professor universitário ou professor 

de ensino superior e teríamos provavelmente menor complexidade na discussão destes 

conceitos. Entretanto, para compreender nosso objeto de estudo, é importante ter clareza 

conceitual, explicitar o seu significado, o campo em que o termo está sendo utilizado – e 

no caso optamos pela compreensão sociológica do termo – na intenção de circunscrever 

a partida, os limites, as fronteiras do conceito profissão acadêmica. Concordamos com 

Freidson (1998, p.50) quando afirma que “uma palavra com tantas conotações e 

denotações não pode ser empregada em um discurso preciso sem ser definida”. 

Assim é que pretendemos caminhar nesta direção e com este objetivo, discutindo 

os conceitos profissão e profissão acadêmica, recorrendo aos estudos de Freidson (1996 

e 1998), Dubar e Tripier (1998), Grediaga Kuri (1999, 2001), Evetts (2003, 2004, 2005, 

2006a, 2006b), Taylor (1999), Finkelstein (2003), Sciulli (2005), Enders (1999 e 2007) 

e Williams (2008), como fio condutor na tarefa de discutir o que é profissão, profissão 

acadêmica e seus contornos. Desde as leituras iniciais percebemos a inexistência de 

homogeneidade nos conceitos que mobilizam. 

Dubar e Tripier (1998, p. 9) com base em Flexner e Cogan apontam como traços 

característicos comuns a todas as profissões: 

1. envolvem operações intelectuais relacionadas a grandes responsabilidades 

individuais; 

2. seu material básico provem da ciência e de um saber teórico; 

3. comportam aplicações práticas e úteis; 

4. são transmissíveis pela escolarização formal; 

5. os profissionais tendem a se auto-organizar dentro de associações; 

6. os membros de uma profissão possuem uma motivação altruísta. 

Freidson (1996) analisa as profissões como uma entre outras formas pelas quais 

diferentes ocupações organizam o trabalho, distanciando-se da visão de agregado de 

características e privilegiando a autonomia ou o controle que os grupos profissionais 
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têm sobre seu próprio trabalho, como um princípio essencial e distintivo dos 

agrupamentos profissionais. Entendemos então que é muito útil este aporte teórico para 

a compreensão da profissão acadêmica e dos aspectos relacionados a autonomia e 

controle. Mesmo ao considerar a visão de que os acadêmicos não tenham poder nos 

locais de trabalho, eles produzem conhecimento abstrato e formal, o que lhes dá 

autoridade científica na profissão, e forma a base para as regras organizacionais. 

Reconhecidas oficialmente, segundo Freidson (1996, p.2) as profissões 

 (...) se distinguem em virtude de sua posição relativamente elevada nas 

classificações da força de trabalho [...] e como qualquer ofício e ocupação, 

uma profissão é um conjunto de tarefas desempenhadas por membros de uma 

mesma ocupação [...] ou donos do mesmo ofício. […] o trabalho das 

profissões se distingue do trabalho dos ofícios por ser uma especialização 

criteriosa teoricamente fundamentada. (grifo do autor)  

Freidson (1998, pp.41-42) indica que “a posição dos profissionais e a natureza de 

sua prática estão mudando”. Faz essa afirmação não para expressar o declínio ou 

desaparecimento do profissionalismo, mas para evidenciar que, ao contrário, os 

“elementos essenciais do profissionalismo não estão desaparecendo e, sim, tomando 

nova forma”. E isso ocorre sob a força de “crescentes expectativas de maior 

produtividade ou distribuição mais ampla à população, dos bens e serviços produzidos 

com mais profissionalismo” Freidson (1998, p.158). Para as análises sociológicas que 

questionam o domínio, a autonomia e o poder dos profissionais com visões que 

identificam o declínio profissional, a desprofissionalização e a proletarização das 

profissões, Freidson argumenta que as profissões constituem uma forma de organização 

do trabalho e que o conhecimento e a autonomia profissionais são os instrumentos que 

garantem poder às profissões, tendo em seus estudos evidenciado a relevância desta 

análise.  

Além disso, Freidson (1998, p. 170) chama atenção para o fato de haver mudança 

nas condições de trabalho, pois “as organizações onde os profissionais trabalham – 

universidades, escritórios de advocacia, órgãos de assistência social, hospitais, empresas 

de contabilidade – tornaram-se maiores e mais complexas, mudando assim pelo menos 

algumas condições de trabalho”. 



 

 

86 

Relacionamos esse aspecto com o que estamos a denominar de reconfiguração da 

profissão acadêmica, no sentido das mudanças nas condições de trabalho do professor 

universitário, nas condições do exercício profissional, tanto no fator tempo, nos recursos 

disponibilizados, quanto nas exigências de maior produtividade e no conteúdo do 

trabalho acadêmico com maior concentração no ensino ou na pesquisa e produção 

científica. 

Ao criticar abordagens que não consideram intelectuais, estudiosos e cientistas 

como profissionais, Freidson (1998, p.232) argumenta: 

A maneira como se usa a palavra profissionalismo é certamente uma questão 

um tanto arbitrária, mas se quisermos levar em consideração as instituições 

que tornam possíveis determinadas atividades, como a busca 

“desinteressada” do conhecimento para seu próprio benefício numa base 

regular e previsível, por um grande número de pessoas, então deveremos 

incluir os estudiosos e cientistas entre os profissionais. Eles não existiriam 

sem essas instituições. O mesmo se pode dizer da maioria dos intelectuais. 

(...) Deve-se também reconhecer que, quando exploram seus próprios 

conceitos e teorias e não apenas satisfazem passivamente demandas dos 

outros, as profissões praticantes convencionais também produzem novos 

conhecimentos e técnicas. As profissões tradicionais foram enaltecidas no 

passado por praticantes individuais que fizeram novas descobertas ou 

levantaram suas vozes contra práticas estabelecidas no seu tempo, e alguns 

continuam a fazê-lo até hoje, Mas quanto mais perto a realidade chega do 

modelo de profissionalismo, mais essa atividade se torna possível numa base 

rotineira e institucionalizada, sobretudo para membros de uma profissão que 

cumprem o especial papel de docente. (grifo nosso). 

E ao considerar a questão do controle da entrada de membros na profissão por 

maio de recrutamento, do treinamento e da certificação, de forma institucionalizada, 

Freidson (1998, p.223), refere que: 

(...) os professores universitários em tempo integral, os que ensinam em 

escolas profissionalizantes estão na mesma situação que os cientistas e 

estudiosos convencionais nas universidades - sustentados economicamente 

pela prática de ensino em circunstâncias que lhe deixam boa dose de tempo 

livre para teorizar e pesquisar. Estão também afastados das demandas e 

necessidades práticas do mundo exterior e em condições de desenvolver 

ideias e de fazer descobertas independentemente dele. A exemplo dos 

estudiosos e cientistas das universidades preocupados com o 

desenvolvimento e a prática de seu corpo especializado de conhecimento e 

competência, comprometidos com as metas de seu ofício, podem perseguir 

as implicações lógicas não consideradas do que é conhecido e estendê-las a 

muito além da necessidade prática imediata. 
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O problema é que, como mais adiante discutiremos, este tempo livre é cada vez 

mais escasso, este afastamento das necessidades práticas do mundo exterior está cada 

mais difícil, em vista da necessidade de atendimento aos novos padrões de produção do 

conhecimento. 

Sciulli (2005) mostra que alguns autores como Burrage, Jarausch e Siegrist (1990) 

definem profissão com base nas seguintes características: 

- é uma ocupação não manual, exercida em tempo integral 

- estabelece um monopólio no mercado de trabalho como especialista; 

- tem autonomia ou autogoverno; 

- exige treinamento especializado e acadêmico; 

- exames, diplomas e títulos controlam a entrada na ocupação; 

-seus membros têm recompensa material e simbólica, relacionadas não somente a 

sua competência ocupacional e ética no exercício do trabalho, mas também aos seus 

serviços que têm importância social especial para o bem estar comum. 

 Ao recorrer a Siegrist (2002), Sciulli mostra que a lista de características 

empíricas de profissionalização repete, de certo modo, a lista anterior e inclui: 

- capacidades e habilidades que são científica e sistematicamente justificadas; 

- conhecimento exclusivo, profundo e não compreensível por pessoas comuns, e 

adquirido em instituições especiais com educação avançada; 

- ter regras e atitudes tendo em vista a aplicação deste conhecimento as quais 

decorrem de procedimentos formais e de colegialidade; e  

- visam o bem comum.  

Esses itens apelam para o que Sciulli (2005) chama de workplace expertise. Aliás, 

Freidson (1998) utiliza o conceito de expertise como sinônimo de uma competência 

superior que diferencia o profissional do amador, por exigir extenso treinamento e/ou 

experiência, sendo os profissionais verdadeiros especialistas com competência e 

conhecimento, ou seja, a expertise, base do profissionalismo. 

Sciulli (2005) também argumenta que, diante da similaridade das listas de 

características, o melhor é generalizar com base em características empíricas, 

considerando tanto aspectos históricos como locais. Também indica que nenhuma das 
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listas distingue de modo não ambíguo, profissões das ocupações de classe média, o que 

leva à conversão destas características em “tipos de processos de profissionalização”. 

Tais processos são relativos tanto ao período histórico como ao contexto social, o que 

leva também a endossar o “relativismo tipológico” atual, e nessa perspectiva há uma 

liberdade para aplicar cada característica empírica. A esse respeito, com base em 

Burrage, Jarausch e Siegrist (1990), Sciulli (2005, p.922) afirma: 

(...) na ausência de qualquer definição supra-histórica ou transcultural que 

possa ser aplicada com uma significação consistente aos vários cenários 

históricos ou culturais é, provavelmente, melhor trabalhar com uma definição 

que possa ser desagregada e operacionalizada desse modo. (....) Isso significa 

que as suas listagens constituem, na melhor das hipóteses, em um parâmetro 

apontando para os sociólogos uma possível opção de como certas ocupações 

têm sido distinguidas umas das outras. 

E é assim que também entendemos o uso de definições e listas de características 

de profissão, de profissionalismo: como um critério ou um parâmetro usado para 

trabalhar tais definições e listas, como um campo de investigação.  

O conhecimento de um campo especializado de conhecimento, formalmente 

certificado por alguma instituição educativa e dever estar sob contrato de uma 

instituição de ensino superior ou centro de investigação, para desenvolver uma ou mais 

características dessa função ocupacional, constituem para Grediaga Kuri (1999, p. 45) 

os elementos mínimos para se considerar alguém um acadêmico. A autora afirma que: 

Os acadêmicos são, ao mesmo tempo, profissionais e empregados. Iniciar-se 

na vida acadêmica implica duas decisões relativamente independentes, e 

inclusive deferentes no tempo. A primeira eleição se faz sobre o campo de 

conhecimento em que se desenvolverão os estudos, o lugar onde realizá-los, 

o tempo que pode dedicar-se a eles, até que nível fazê-lo, etc, e a segunda 

sobre o tipo de instituição de educação superior com a qual se estabelece um 

compromisso de trabalho. (...) A partir desse momento, ser acadêmico 

representa, ser membro, ao menos de uma comunidade disciplinar e 

participar na instituição em que atua e buscar a realização dos objetivos 

institucionais. Também pode implicar integrar-se como parte da comunidade 

científica nacional e/ou internacional. 

Como se depreende, a autora destaca três elementos essenciais: o campo de 

conhecimento praticado, a associação dos integrantes da instituição com que estabelece 

o compromisso de trabalho e a comunidade científica que surge do processo de 

compartilhar o objetivo central de investigação e tornar o conhecimento socialmente 
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disponível. Aponta ainda que devido à diversidade disciplinar autores como Bourdieu e 

Light consideram inadequado ter os acadêmicos como uma profissão. Entretanto 

embasando seus argumentos na noção moderna de profissão sustentada em diversos 

autores (Altbach, Boyer, Clark, Finkelstein e Schwartzman), Grediaga Kuri concebe a 

profissão acadêmica como um tipo particular de profissão.   

A profissão acadêmica é, portanto, um tipo especial de ocupação dedicada a 

transmitir e gerar conhecimento especializado, pois mesmo com as pressões para 

prestação de contas, com a crescente burocratização das IES, esta profissão continua 

sendo central na universidade, enquanto espaço organizacional onde acontece o trabalho 

e a interação entre os membros da profissão acadêmica. 

Há autores que consideram a profissão acadêmica como heterogênea tanto em 

relação às áreas de conhecimento (disciplinas ou grupos disciplinares) e respectivos 

interesses, como em relação à forma como acadêmicos privilegiam a docência ou a 

pesquisa, o tempo na carreira (juniors ou seniors) e tipo de contratos (efetivos ou 

temporários). Neave e Rhoades (1987, p.251) comparam os acadêmicos a Proteus, o 

deus de muitos disfarces ou metamorfoses: 

Os acadêmicos, assim como Proteus, têm muitos disfarces. As diversas 

percepções de suas várias facetas, cada uma dentro de suas diferentes 

perspectivas; contribuem para o entendimento do cenário total. Alguns 

observadores atribuem importância para a natureza única do trabalho 

acadêmico. Outros enfatizam as similitudes de trabalhar em diferentes 

setores da educação superior. 

O estudo de Clark (1989) indica que a área de conhecimento ou disciplina 

constitui importante fator de identidade na vida profissional e acadêmica de professores, 

com possibilidade de determinar variações nas prioridades que eles estabelecem em sua 

dedicação no trabalho acadêmico e mesmo nas orientações epistemológicas.  

O estudo de Barley (citado por Becher e Trowler, 2001), considera os acadêmicos 

como parte de uma profissão homogênea em que as similaridades são maiores que as 

diferenças. Os acadêmicos podem ser vistos como uma “comunidade cultural” com 

muitas “tribos e territórios” que falam dialetos distintos, mas que possuem uma cultura 

comum similar. Os professores universitários são definidos como “tribos acadêmicas” 

unidas por uma causa: a produção de conhecimento e o ensino. Donald Light em outro 
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estudo indicado por Becher e Trowler (2001) aponta que os acadêmicos têm mais 

diferenças do que similaridades o que poderia levar à afirmação de que profissão 

acadêmica não existe, mas sim profissões ligadas às disciplinas ou áreas de 

conhecimento e de que o melhor seria considerar no plural, ou seja, profissões 

acadêmicas, uma para cada disciplina. Sejam diferenças epistemológicas sejam por 

culturas acadêmicas diversas, para aqueles autores a abordagem da profissão acadêmica 

deve ter uma perspectiva holística, nem macro nem micro, mas precisa estabelecer 

quadros de referência alternativos facilitadores do esclarecimento dos diferentes 

aspectos de um mesmo mundo: o mundo acadêmico. 

Ainda que não possamos sociologicamente falar de uma “comunidade acadêmica” 

com a identificação de seus membros em relação aos valores e normas que regulam sua 

ação, mesmo com a diversidade e heterogeneidade disciplinar e de atividade, ser 

professor universitário significa exercer um tipo especial de profissão. 

 Jacques Tardif (2009, p.58) ao discutir a questão da profissionalização evidencia 

que não há de fato um reconhecimento, uma percepção do professorado universitário 

como uma profissão, entretanto afirma a necessidade desta concepção, ao argumentar 

que “o professorado universitário deve ser reconhecido como uma profissão e é urgente 

que sejam operacionalizados mecanismos para apoiar e favorecer a profissionalização 

na área”. Os argumentos que Tardif (2009, p.63), utiliza se assentam no fato de que seu 

exercício pressupõe domínio de conhecimentos especializados; o exercício de 

autonomia profissional; o exercício do serviço, que denomina “atendimento ao cliente”; 

o fato de que “os membros da profissão criam uma cultura profissional particular e 

desenvolvem também uma identidade profissional particular. Cultura e identidade 

particulares constituem traços que caracterizam criteriosamente o professorado 

universitário”. 

Franco (2000, p.64) também reconhece que o professor universitário é 

um profissional que constitui parte integrante de uma comunidade de 

conhecimento, comunidade essa lócus de sua prática social. O conhecimento 

é o objetivo, o objeto e o instrumento de trabalho, presente nas condições 

sociais do fazer do professor, seja este fazer de ensino ou de investigação, de 

disseminação ou de produção. 
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Conforme Rodrigues (2006, p.67) o debate sobre a profissionalidade do professor 

não pode dissociar-se dos contextos: o contexto sóciocultural com as perspectivas do 

sistema social para o sistema educacional; o contexto pedagógico e o contexto 

profissional, com seus “valores, crenças e rotinas relacionadas ao modelo de 

comportamento profissional estabelecido pelo grupo profissional dos professores”. A 

análise de tais contextos e das lógicas que nele influenciam pode nos favorecer a 

compreensão das formas de agir, ou do que a autora denomina de “modelo de 

comportamento profissional”. Esse modelo de comportamento profissional pode ser 

traduzido no ethos acadêmico que caracteriza a profissão. 

A discussão em torno do questionamento do conceito de profissão acadêmica 

como um termo artificial dirigido a um leque heterogêneo de ocupações ou em torno da 

identificação de elementos comuns importantes da profissão acadêmica é também 

apontada por Enders (1999). Este autor elenca quatro dimensões na diversidade da 

profissão acadêmica: 

a) o campo de conhecimento, ou seja, a disciplina em que atua e sua sub-

especialização; 

b) as funções profissionais, ou seja, ensino e pesquisa ou uma combinação de 

ambas; 

c) o setor ou o tipo de instituição no sistema de educação superior e de pesquisa 

em que trabalha; 

d) a posição ocupacional e as tarefas a ela relacionadas, por exemplo, se é um 

professor iniciante ou é um senior.  

Os acadêmicos então se diferenciam em termos de suas atividades principais, em 

termos das áreas de conhecimento ou disciplinas e do tipo de instituição a que se 

vinculam – pública ou privada, de elite ou de massa, centradas no ensino ou 

pertencentes à categoria de universidades de pesquisa. 

Ainda Enders (1999), ao referir-se a um trabalho conjunto com Teichler, aponta 

importantes mudanças na educação superior e na relação universidade e sociedade, 

envolvendo o status, a função e o papel da universidade, com reflexos na profissão 

acadêmica. Mesmo não sendo estas pressões um fenômeno recente, a universidade 

necessita saber lidar com as mudanças. Eis os elementos que o autor aponta:  
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a) mesmo com a demanda por trabalhadores altamente qualificados o processo de 

expansão da educação superior foi retardado, por ser visto como dispendioso; 

b) houve perda do papel de centralidade e exclusividade da universidade e da 

profissão acadêmica como principais recursos de produção e disseminação de 

conhecimento científico. Essa perda de monopólio faz com que a universidade se 

defronte com uma crescente competição de outros setores de pesquisa, com 

comparações em termos de qualidade e efetividade; 

c) observa-se crescente tensão entre professores e estudantes a respeito das 

maneiras tradicionais já estabelecidas nas formas de ensinar e as demandas, estilos de 

vida, expectativas profissionais e de carreira, evidenciando um certo descompasso; 

d) o conhecimento científico e a tecnologia têm lugar de relevância e a educação 

superior é um dos principais recursos para o desenvolvimento da sociedade; 

e) a profissão acadêmica está entre os primeiros global players, pelo enfoque 

cosmopolita da educação superior e sua função de pesquisa, e ainda assim a 

globalização é ambivalente para a educação superior, na medida em que somente a 

pesquisa altamente inovadora tem como competir no mercado internacional.  

  Incerteza, sentimento de crise, declínio, erosão, marginalização e 

desprofissonalização, contexto instável são palavras presentes na literatura sobre 

profissão acadêmica que revelam possivelmente uma perda de suas características 

fundamentais. Entretanto é necessário, tal como argumenta Enders (1999), investigar se 

as mudanças e os desafios da educação superior terão um sério impacto na profissão 

acadêmica. Esse autor aponta quatro perspectivas, a seguir sintetizadas:  

1. Ao utilizar a expressão “uma luz no fundo do túnel”, Enders reitera a 

importância da profissão acadêmica como central (key profession), tanto 

no treinamento, na socialização e na seleção de outros profissionais, 

experts e cientistas, como na produção de conhecimento baseado em 

pesquisa, para as carreiras daqueles profissionais. Assim a sociedade do 

conhecimento fortalecerá a profissão acadêmica, a academia como 

provedora do conhecimento e das habilidades que a sociedade precisa 

para uma expertise altamente qualificada. Nesse contexto Enders 

caracteriza a profissão acadêmica como axial profession, responsável por 
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treinar, socializar e selecionar outros profissionais, experts ou knowledge 

workers, ao mesmo tempo em que lhes fornece o conhecimento baseado 

em pesquisa para sua carreira, o que não significa manter o status quo, 

mas conciliar adaptação às novas circunstâncias, dar respostas flexíveis 

às mudanças, mas ao mesmo tempo possibilitar a continuidade de 

tradições que definem a profissão acadêmica, e dos valores da profissão. 

2. Enders aponta o perigo de perda da posição central e papel de liderança, 

da perda de parte dos privilégios e poderes acadêmicos, em especial pelo 

reforço pelos governos, dos processos de regulação e de controle de 

resultados da educação superior e assim a profissão acadêmica ser vista 

como um recurso institucional para prover mais ou menos serviços, o que 

chama de academic worker. Usa mesmo os termos desprofissionalização, 

burocratização e marginalização na análise das consequências negativas. 

Considera assim uma espécie de desilusão sobre sua missão porque 

podem se perceber como realizadores de um trabalho de rotina, de 

descompromisso com as normas e valores tradicionais da profissão. Este 

é um cenário no qual a profissão acadêmica mais se assemelha a um 

recurso institucional para prover mais ou menos serviços. 

3. As funções principais da profissão acadêmica seriam reinterpretadas, o 

ensino teria ênfase crescente nas habilidades sociais e de vida, e os 

acadêmicos funcionariam mais como “intérpretes da verdade”, como um 

conceito relativo do que como “legisladores da cultura e do 

conhecimento acadêmico”. E com base em Gibbons et al (1994) Enders 

aponta que a pesquisa seria uma atividade não hierárquica, pluralista, 

transdisciplinar, adaptável à mudança e com respostas sociais, o que é 

visto com entusiasmo por alguns e com receio, ou como um pesadelo, 

por outros. 

4. uma possibilidade de a universidade tornar-se uma instituição marginal 

na sociedade do conhecimento e a profissão acadêmica tornar-se algo 

“medieval”, uma relíquia (antiquity), em uma perspectiva resistente à 

mudança, persistindo a cultura acadêmica tradicional, a divisão 
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disciplinar do trabalho, e o conhecimento como recurso privilegiado e 

especializado. Nessa perspectiva a resistência à mudança tornar-se-ia um 

obstáculo, pela persistência na ideia de uma comunidade acadêmica 

tradicional, baseada na divisão disciplinar do trabalho. Nesse cenário a 

sociedade poderia ser mais bem servida por outras instituições que não a 

universidade e assim o professor universitário perderia seu papel central 

como principal elemento de criação do novo conhecimento e de 

formação das novas gerações. 

Subestimar ou superestimar a capacidade de conformidade, de adaptação às 

pressões ou de mudança dos acadêmicos, considerando o cenário de mudança, é tanto 

um risco como uma visão simplista. Há os que acusam a universidade de não mudar, 

mas Clark Kerr (1982) refere que 85 instituições funcionam continuamente desde 1520, 

e entre elas estão a Igreja Católica, alguns Cantões Suíços, o Parlamento Britânico e 

setenta universidades. Entretanto se as universidades sempre mudaram desde a sua 

origem, e, aliás, foi por mudarem que permanecem até os dias de hoje, os acadêmicos 

devem viver um processo de adaptação a estas novas circunstâncias, algo como um 

movimento em torno de continuidades e rupturas, que possibilitaria manter o que é 

central na profissão acadêmica e responder, com flexibilidade, aos desafios 

contemporâneos que se apresentam tanto à universidade como instituição, quanto aos 

acadêmicos como profissão. Nesse sentido, trazemos aqui o pensamento de Taylor 

(1999, p.21) quando refere: “Talvez seja razoável especular se a longevidade das 

universidades fosse fruto apenas da tradicional receptividade e da capacidade de 

mudança dos acadêmicos”.  

Apesar de as universidades e os acadêmicos poderem ser vistos como 

intransigentes e os departamentos altamente territoriais, quando se coloca em risco a 

integridade institucional da universidade e da profissão acadêmica, a inércia à mudança 

nos parece aparente, e ressaltamos, pois, a capacidade de transformar-se. Zabalza 

(2004a), entretanto argumenta sobre inércia das células funcionais existentes na 

universidade e uma tendência geral ao status quo, especialmente quando as mudanças 

recaem nas estruturas organizacionais ou nos interesses de indivíduos ou grupos.  
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Ao explorar o que chama de “choque de futuro” que a profissão acadêmica está a 

vivenciar, Taylor (1999) utiliza um quadro de análise que percebemos como pertinente 

para nossa investigação e que envolve os conceitos de:  

a) identidades acadêmicas (como multinível, como aquisições, sendo centradas 

nas disciplinas);  

b) mudança de papéis (como relacionada às culturas universitárias, ao contexto 

organizacional das mudanças do trabalho acadêmico, pois os papéis são 

contextualizados, localizados, o que requer uma evolução de identidades);  

c) respostas à mudança (relacionados à expertise e ao comportamento “tribal” na 

academia, ou seja, à existência de várias “tribos”); e 

 d) papéis emergentes (a relação entre as mudanças no trabalho e as mudanças nos 

papéis).  

Zabalza (2004a), ao discutir sobre como chegar à “figura” e ao trabalho dos 

professores universitários, aponta três dimensões possíveis de análise: a pessoal, 

administrativa e a profissional. Na dimensão administrativa estão os aspectos 

relacionados às condições contratuais e ao exercício profissional. Na dimensão pessoal, 

o envolvimento, compromisso e outros aspectos que acompanham o exercício 

profissional e a carreira.  Na dimensão profissional, os aspectos relacionados ao retorno 

esperado pela atuação, formação e a construção da identidade profissional. Nessa última 

dimensão nos coloca um pertinente questionamento inicial: a docência universitária é 

uma profissão ou é o trabalho que exercemos? E argumenta que o eixo em torno do qual 

é construída a identidade profissional do professor universitário é a especialidade, a área 

científica e as atividades relacionadas com sua especialidade e não com a docência, o 

que leva a uma visão não profissional da docência. Esse autor assume uma posição que 

relaciona a docência como atividade profissional. 

O conceito de identidade está relacionado à representação do conhecimento 

profissional, da função e das atividades desenvolvidas. Relaciona-se também à 

autoimagem ou reconhecimento de grupos de identificação e referência. Taylor (1999, 

p.41) sugere que a noção acadêmica de identidade é multi-nível, ao distinguir pelo 

menos três níveis: sinais ligados ao lugar de trabalho, ou seja, tipo de instituição e tipo 

de trabalho no qual o acadêmico está envolvido; sinais ligados à disciplina ou área de 
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conhecimento e, em terceiro, sinais ligados ao ser acadêmico e, portanto relacionados 

com os conceitos de autonomia e liberdade acadêmica. Em perspectiva similar a de 

Zabalza e Taylor, também Becher e Trowler (2001) indicam que a identidade 

profissional está relacionada à disciplina, à área de conhecimento, em termos 

organizacionais mais do que a instituição, a própria universidade.  

Autonomia e liberdade acadêmica são dois valores fundamentais da profissão 

acadêmica e associados à liberdade de definição de agenda de pesquisa e seus temas, à 

capacidade de decidir sobre o que e como ensinar (a chamada “liberdade de cátedra”), 

ou seja, autonomia associada à ideia de liberdade na organização e no desenvolvimento 

do trabalho acadêmico por decisão do professor. Em oposição, teríamos o conceito de 

heteronomia, associada à prevalência de interesses da sociedade no que se refere ao 

ensino e à pesquisa, de modo que estes respondam às necessidades sociais, que seriam 

soberanas e o ensino e pesquisa sejam valorizados em termos de sua contribuição para o 

“bem social” tal como definidos por outros. 

O crescente interesse no fortalecimento de práticas e processos de prestação de 

contas (accountability) e da busca de relevância da educação superior vem atingindo 

esses valores acadêmicos, em especial pela busca de bons resultados nos processos de 

avaliação de desempenho da universidade e do professor. 

 É o que Magalhães (2004, p. 373) resumiu, apoiado em Barnett:  

Foi no âmbito da matriz moderna que a universidade e a profissão acadêmica 

foram configuradas como hoje a confrontamos e discutimos. Desde os 

meados do século XIX que as instituições de ensino superior e os seus 

“profissionais” foram definidos a partir do conceito de “liberdade 

acadêmica”, no sentido de que as actividades daqueles deveriam ser 

separadas as sociedade envolvente. E foi no âmbito do controlo acadêmico 

das universidades e da academização da produção de conhecimento que os 

papéis e funções quer dos professores quer dos alunos foram configurados.  

[...] Se o ensino superior - a partir de fora e de dentro – esta a perder sua 

identidade sob os efeitos da pressão exercida pelas transformações pós-

fordistas e outras mudanças sociais, o mesmo parece estar a acontecer com 

os acadêmicos e os próprios estudantes. 
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Esse é um importante elemento de análise para o estudo que propomos e é o que 

Marginson (2000) nomeia como “desconstrução da profissão acadêmica”, ao indicar 

tendências relacionadas à perda de autonomia acadêmica considerando: 

- o uso de práticas gerencialistas (managerial approach to the administration); o 

crescente, em número e em importância, papel de administradores profissionais, 

gerentes e pessoal técnico em vez de pessoal acadêmico; 

- uma tendência à gestão centralizada da pesquisa com o enfraquecimento parcial 

da identidade disciplinar departamental; 

- a criação de programas corporativos à margem das normas acadêmicas como os 

exemplo de programas internacionais de educação continuada e pós-graduação 

corporativa; 

- o uso crescente de trabalho em tempo parcial para atender áreas emergentes, o 

que tem gerado maior fidelidade às chefias superiores do que ao departamento e ou à 

instituição; 

- a quebra de estruturas disciplinares e a criação de faculdades (sem base 

departamental) para fins de ensino ou de centros temporários de pesquisa ou por 

projetos;  

- o gerenciamento da pesquisa subsumido aos sistemas de avaliação de 

desempenho para distribuir recursos.  

Com efeito, o que antes parecia protegido por tradições, instituições e valores, 

como liberdade acadêmica, integridade intelectual, compromisso em responder a 

preocupações sociais e científicas, estabilidade no cargo, autonomia em definir 

programas das disciplinas e até mesmo o que o autor nomeia como um “tipo de inércia 

imposta”, agora se altera.  

Ao argumentar sobre a força do processo de mudança e sobre a pressão da 

dimensão global e internacional sobre o trabalho que os professores realizam Marginson 

(2000, pp. 24-26) afirma:  

O processo de reforma começou de fora e levou algum tempo para achar seu 

caminho dentro das práticas acadêmicas do dia-a-dia. Contudo, este santuário 

interno do trabalho acadêmico não está mais a salvo do processo de mudança 

organizacional. (...) Está cada vez mais difícil escapar da dimensão global, 

mais difícil manter uma prática acadêmica confiável que não seja, ao mesmo 

tempo, internacionalmente competente. 
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 Perguntamos então: é possível escapar ou encontrar estratégias de lidar com as 

novas bases de trabalho? Será preciso adotar comportamento pragmático ou, como 

refere Bennich-Björkman (2007) em relação à pesquisa, “a tactical and fund-oriented 

aproach”, táticas de resistência que criem manobras para permitir ao professor 

sobreviver em um sistema de financiamento no qual as agências de fomento impõem as 

condições? Ou se deve considerar a ideia que orienta a presente investigação, de que o 

professor precisa reconfigurar seu trabalho  tendo em conta as novas bases de trabalho e 

fazer parte do jogo para garantir sua sobrevivência acadêmica? Para Rhoades e 

Slaughter (2009, pp.33-36), os professores podem se “transformar em algo que não são 

ou podem articular novos, viáveis e alternativos caminhos para os institutos, 

universidades e os acadêmicos seguirem”. 

 Autores como Rhoades (1998) e Balbachevsky (1999 e 2005) indicam resultados 

de pesquisa nas quais os acadêmicos continuam a se ver com autonomia, com controle 

sobre seu tempo e sua produção intelectual. Também Altbach (2001) concluindo a 

análise de um estudo sobre a profissão acadêmica realizado em 14 países, entre os quais 

o Brasil, indica que a maioria dos professores é comprometida com a profissão e com os 

valores tradicionais de autonomia e liberdade acadêmica e está preparada para enfrentar 

o binômio bem estar social e desenvolvimento acadêmico. Esse autor aponta que 

surpreendentemente a liberdade acadêmica não é algo presente nas conferências e 

working papers de agências como a UNESCO ou o Banco Mundial, os quais têm maior 

preocupação com assuntos de financiamento e gestão. Entretanto ele enfatiza a 

necessidade de uma maior atenção à missão e aos valores das universidades, pois sem 

liberdade acadêmica estas não utilizam seu potencial nem contribuem para a sociedade 

do conhecimento.  

Também O‟Meara, Terosky e Neuman (2008, p.4) chamam atenção para essa 

questão da importância da autonomia e compromisso, ao destacar: 

Como profissionais professores universitários aplicam o seu conhecimento 

acumulado, habilidades e valores, sobre os complexos problemas, desafios e 

objetivos, em benefício da sociedade.  Profissionais tais como os professores 

têm autonomia e privilégios significativos; deles são esperados o 

compromisso com altos padrões de excelência, assim como comportamento 

ético em troca dessa autonomia. 
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Será que liberdade acadêmica, tão cara aos professores universitários, sobreviverá 

nestes tempos de mudança? Autonomia, segurança no emprego, condições efetivas de 

realizar um trabalho de qualidade são condições de seu exercício e a literatura indica 

que estas condições têm piorado. Altbach (2009) faz uma crítica ao fato de as 

universidades estarem sendo levadas a um trabalho com menos autonomia para tomar 

decisões e para pensar, com prioridades voltadas para o Governo e o mercado, em 

detrimento da tradicional autonomia acadêmica. Sugere que a sociedade estaria mais 

bem servida por um ambiente acadêmico mais equilibrado, no qual as universidades 

pudessem estar mais afinadas com o interesse público mais amplo e com os valores 

tradicionais de autonomia e independência acadêmica. 

 

1.4.2 Profissão Acadêmica e Capitalismo Acadêmico 

Vale trazer aqui à discussão a questão do capitalismo acadêmico, da 

mercadorização do conhecimento e do produtivismo
9
 porque uma característica atual 

importante das mudanças que atingem a universidade é a chamada “mercadorização” da 

educação superior com influências na profissão acadêmica.  

Bartelson (citado por Meek 2004, p.1038) observa que “a mercadorização da 

educação superior para servir ao mercado está revolucionando completamente a nossa 

prática, da imagem institucional até a gestão, dos empregos ao currículo”. Referindo-se 

às universidades australianas, Meek indica que a forte promoção de áreas que podem 

trazer lucros e o corte de investimentos em atividades menos lucrativas, como as 

humanidades, conduz a uma mudança na orientação da universidade, ou seja, muda “sua 

orientação do conhecimento social para o conhecimento de mercado”.   

Assim, a mercadorização do conhecimento atinge a autonomia acadêmica na 

medida em que estabelece novos tipos de relações acadêmicas, o que Slaughter e Leslie 

                                                 
9
 “(...) fenômeno em geral derivado dos processos oficiais ou não de regulação e controle, 

supostamente de avaliação, que se caracteriza pela excessiva valorização da quantidade de produção 

científico-acadêmica, tendendo a desconsiderar a qualidade”. (Sguissardi, 2010) [cd-rom] 
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(1997) e Rhoades e Slaughter (2004) denominam de capitalismo acadêmico, um 

conceito importante para a compreensão da reestruturação da educação superior e para a 

compreensão da reconfiguração da profissão acadêmica. Estes dois últimos autores 

percebem a emergência do que denominam de “regime capitalista acadêmico de 

consumo de conhecimento/aprendizagem” (academic capitalist knowledge learning 

consumption regime). 

Com o crescimento dos mercados globais, a implementação de políticas de 

redução do investimento pelo Estado nas universidades, com a valorização da pesquisa 

aplicada e inovação tecnológica, aumentam os vínculos da universidade e dos 

acadêmicos, com o mercado, com vistas à busca de recursos externos. Para aqueles 

autores, o processo de globalização e a redução de fundos e financiamento às 

universidades, as relações da universidade com a indústria e o mercado têm mudado a 

natureza do trabalho acadêmico. 

 Relevante é examinar as desvantagens e possíveis vantagens, tanto para as 

estratégias de transferência de tecnologia quanto para o engajamento de professores na 

perspectiva empreendedora, a mudança de valores acadêmicos, normas e crenças. 

Também é relevante refletir sobre o impacto na vida acadêmica quanto ao nível de 

abertura ou distanciamento do mercado, na medida em que a administração do “ativo 

real, do capital humano dos acadêmicos” objetivando a busca de recursos externos, tal 

como acontece no atual “mercado do conhecimento”, revela-se na visão de uma 

universidade mais empreendedora.  

É o que Leite (2003, p.5) chama de redesenho capitalista das universidades que “é 

uma espécie de performance institucional marcada pela comoditização do 

conhecimento, da ciência e da tecnologia e pela nova gestão que favorece a 

comercialização privada, as operações de lucro nos campi”. 

  Em certo sentido as universidades podem ser transformadas (e algumas já são) 

em universidades-empresas e serem dirigidas como tal, com uma visão das corporações 

(visão empresarial). E não estamos a nos referir apenas às universidades privadas, mas 

também às públicas, a exemplo do que acontece com as fundações públicas ou com 

fundações privadas de apoio institucional nelas instaladas. 
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Na análise do que denomina de “academia produtora” Vessuri (1994, p.104) 

indica que essa ideia é oriunda de  

(...) três tipos de fenômenos relativamente recentes no campo da ciência: a) 

um encurtamento do caminho entre o conhecimento teórico e o 

conhecimento prático; b) uma aproximação entre fontes produtoras de bens e 

serviços e as fontes produtoras de conhecimento; c) uma crescente 

valorização daqueles conhecimentos orientados (tecnologias) e de serviço 

(informática etc.) no interior de universidades e de outras instituições 

tradicionalmente consagradas à conservação e expansão do conhecimento 

teórico. 

Esses fenômenos orientam as relações entre a universidade e as empresas e o 

Governo no sentido não mais do uso pós-investigação, mas do próprio processo de 

investigação desde o início deve ter essa articulação, o que não é uma situação vista 

com bons olhos pela maioria dos setores da academia, porquanto isso lhes exige uma 

agenda de pesquisa com novos temas, a pesquisa por contrato, fundos de financiamento 

de pesquisa voltados para agenda do Governo ou das empresas, mudanças na 

organização do trabalho e, neste caso, muitas vezes há a exigência do trabalho conjunto 

nas equipes de pesquisa, o que acaba por ter rebatimentos na autonomia do pesquisador.  

É claro que faria sentido promover ajustes para enfrentamento dos desafios da 

economia e suas influências, mas não faz sentido reduzir a importância, o peso, o valor 

dos significativos papéis que a educação superior e a universidade têm a cumprir, em 

sua missão de preparar profissionais-cidadãos para a democracia no mundo global e 

high-tech, para lidar tanto com problemas sociais quanto técnicos seja produzindo o 

chamado “conhecimento útil”.  

Novamente é Vessuri (1994, p.121) quem nos aponta elementos para compreender 

essa questão da relevância social do trabalho da universidade quando nos diz que 

(...) não é tanto a natureza aplicada (ou aplicável) do conhecimento ou seu 

caráter básico que está em jogo quando se coloca o tema dos pesquisadores 

que fazem pesquisa para a indústria, ou das relações universidade/setor 

produtor, mas sim a intenção imediata, direta de vinculação que orienta seus 

atos. 

A prevalência do chamado “capitalismo acadêmico” tem gerado, como refere 

Leite (2003, p.3) “professores empreendedores”, assim caracterizados: 
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Além de buscar recursos para a pesquisa, buscam visibilidade nacional e 

internacional - nomes com prestígio circulam nacional e internacionalmente; 

atividades – cursos e palestras são postos no mercado com o nome que mais 

vender, especialistas nacionais (comissões de “especialistas”) e 

internacionais vendem consultorias, assessorias, sugerindo modificações de 

currículos e projetos acadêmicos, formatando avaliações internas, orientando 

instituições para enfrentar avaliações externas; o fluxo dessa forma 

especializado tende a ser mais forte do país desenvolvido para o periférico, 

apesar de haver fluxo em todas as direções. 

Ocorre, portanto, a valorização do professor empreendedor, ou seja, aquele com a 

capacidade de buscar recursos externos, passando essa capacidade a ser tão ou mais 

importante que a reputação acadêmica. Assim, a produtividade acadêmica passa então a 

ser avaliada pelo número de publicações e orientações concluídas; pela capacidade de 

mobilizar recursos externos para financiamento de atividades de pesquisa; pelo número 

de publicações internacionais e outros indicadores que a literatura normalmente associa 

à produtividade acadêmica. A questão problemática não é a produtividade, mas o 

produtivismo, com seu efeito perverso, que é o que Trindade (2001, p.163) denomina de 

“erosão do próprio tecido acadêmico (...) que se esgarça progressiva e perigosamente, 

inclusive por sua privatização interna na captação crescente de recursos compensatórios, 

decorrentes da erosão salarial e da queda no financiamento da pesquisa pelas agências 

governamentais”. 

A intensificação
10

 do trabalho docente no ensino superior caminha lado a lado 

com o produtivismo e com criação de trajetórias de excelência acadêmica em que ser 

este empreendedor e ter inúmeros trabalhos publicados é mais importante do que a 

docência. No dizer de Waters (2006, p.42), “as publicações acadêmicas se tornaram 

tarefas em série, como peças que rolam pelas esteiras de uma linha de montagem (...). O 

produto é tudo o que conta e não sua recepção”.  

A corroborar esse pensamento apontamos as novas exigências de produção, que 

expressam mudanças no campo de trabalho dos professores universitários como, por 

exemplo, ao nível da avaliação da pós-graduação brasileira: redução de prazos e 

prolongamento da jornada de trabalho de orientadores e pesquisadores, com fortes 

                                                 
10

 Para Mancebo (2007, p.470), a intensificação do regime de trabalho é problematizada e entendida em 

pesquisas como “as mudanças ocorridas na jornada de trabalho, de ordem intensiva (aceleração na 

produção num mesmo intervalo de tempo) e extensiva (maior tempo dedicado ao trabalho)”.  
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pressões para publicação em periódicos indexados; as exigências burocráticas de 

produção de estatísticas e relatórios e o fortalecimento dos controles burocráticos 

impostos pelo Estado à vida acadêmica que muitas vezes sufocam o trabalho 

acadêmico; a busca de verbas para aumentar a visibilidade do programa de pós-

graduação ou do departamento.  

Então é pertinente o uso do termo performatividade e a compreensão de que este 

adensamento e intensificação do trabalho acadêmico são traduzidos em números nas 

avaliações centradas na produtividade do professor, em especial daquele que atua na 

pós-graduação. Daí ser crucial refletir sobre quais efeitos estas mudanças provocam e 

através de quais mecanismos.  

Silva Júnior e Silva (2010, p.2) fazem referência ao surgimento da figura do 

professor-pesquisador apontam que este se define 

(...) por meio de sua prática em conformidade com a ideologia do      

produtivismo acadêmico, com a política de Estado e a cultura institucional. 

Prática que se traduz, no âmbito filosófico como pragmatismo, e no 

econômico, na mercadorização da ciência e da inovação tecnológica e que o 

torna, com a pós-graduação nos moldes atuais, o pólo gerador de uma 

reforma da instituição universitária que tende a colocá-la, não sem 

contradições a serviço da valoração do capital em sua condição de 

objetivação do fundo público. 

O impacto das mudanças oriundas das políticas (no sentido macro) no 

funcionamento da universidade (no sentido micro, ou seja, das orientações que a 

universidade adota) traz consequências tanto em termos dos ideais como das práticas do 

trabalho de pesquisa. Com relação ao fator tempo, promovem uma aceleração do 

trabalho; a perda de autonomia sobre o gerenciamento de seu tempo; o envolvimento 

em trabalhos de curto prazo e uma crescente pressão em termos de tempo. Vários 

trabalhos têm apontado para essas transformações, como por exemplo, os trabalhos de 

Koogan e Teichler (2007) e de Koogan, Bauer, Bleiklie e Henkel (2007). 
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1.4.3 A Reconfiguração da Profissão e as Respostas dos Professores 

O estudioso típico se parece cada vez mais com a figura retratada por Charles 

Chaplin em seus “Tempos Modernos”, trabalhando louca e insensatamente 

para produzir. Estaríamos tomados por uma força que ultrapassou nosso 

controle? Devemos nos render ou lutar? O que se pode fazer? (Waters, 2006, 

p.51) 

Os professores universitários têm e podem desenvolver um senso de 

administrar e navegar, pilotar, superar barreiras por meio do esforço, 

vontade, intenção e talento em suas atividades. (O‟Meara, Terosky e 

Neumann, 2008, p.8) 

 

O termo configuração tem, no léxico, o significado, o sentido de ajustar 

características de um componente, de modo que ele funcione harmoniosamente com os 

demais elementos; arranjar estruturalmente as partes de um corpo ou conjunto; arranjar 

elementos interligados para operar como um todo ou em um sistema; dar forma, 

conceber. Podemos então compreender que reconfiguração estaria relacionada ao 

reajuste das características, a um rearranjo ou uma nova organização do trabalho, a dar 

outra forma ou re-conceber.  

No que se refere à reconfiguração da profissão acadêmica o sentido é o de 

redefinição do conjunto de funções e papéis dos professores universitários, com base em 

outros parâmetros; redefinição da carreira acadêmica com orientação voltada para uma 

adaptabilidade às novas demandas, às novas realidades e a um modelo de universidade e 

de concepção de trabalho acadêmico consentâneo com os desafios políticos, 

econômicos, sociais, tecnológicos. Esses desafios postos à universidade vem a afetar o 

que se tem como expectativa da universidade e influenciam sua organização, estrutura, 

suas dinâmicas de trabalho e o trabalho acadêmico que nela se realiza. Como já 

dissemos e aqui reiteramos, esse processo é marcado por tensões e contradições que 

afetam a atividade profissional dos professores universitários e que contribui para o que 

estamos a denominar de reconfiguração da profissão acadêmica. 

Um elemento da reconfiguração está, segundo Pedró e Sala (2002), associado à 

divisão do trabalho, conforme o estudo que realizaram sobre a profissão acadêmica na 
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União Europeia. Eles abordam a questão da divisão de trabalho e da diversificação em 

termos salariais com valorização dos professores que se dedicam à pesquisa. Apontam 

ainda as dificuldades que as IES enfrentam para conciliar as exigências crescentes por 

qualidade na docência e na pesquisa, sem estimular essa diversificação. 

 A diversificação – professores que ensinam e professores que pesquisam – 

colocaria em crise ou em risco a tradicional concepção de professor universitário como 

um investigador que atua na docência porque é investigador, ou como na tradição 

humboldtiana, ensina porque investiga. Essa diversificação levaria aos seguintes perfis 

mais especializados, voltados para a pesquisa ou para a docência no chamado segundo 

ciclo, ou para nós no Brasil, em programas de mestrado e doutorado; menos 

especializados, orientados ao primeiro ciclo ou como denominados no Brasil, ao ensino 

de graduação. Levaria também a um perfil profissional com características de maior 

flexibilidade e adaptabilidade.  

Desse modo estaríamos perante uma divisão de trabalho que não era uma 

configuração comum, anteriormente. O surgimento de um “novo” professor 

universitário que praticamente não se dedica ao ensino ou a pesquisa. Essa 

reconfiguração pode ter um espectro de desconstrução da profissão acadêmica. 

Uma das questões norteadoras de nossa investigação diz respeito à forma como 

são percebidas as mudanças, às novas exigências postas aos professores e ao modo 

como estes respondem tanto às mudanças, quanto ao próprio processo de reconfiguração 

da profissão acadêmica. A configuração da profissão acadêmica ou a sua reconfiguração 

não se afasta da ação profissional destes mesmos professores, sendo importante 

compreender como os professores refletem sobre os obstáculos ao trabalho acadêmico, 

como reagem ou como lidam com a situação, quais dilemas enfrentam e que margens de 

manobra podem ter, quais estratégias adotam para lidar com a reconfiguração e repensar 

sua ação, buscar novos sentidos para o trabalho acadêmico. 

 Interessa-nos, portanto, tal como indicamos nos objetivos de nossa investigação, 

compreender como os professores percebem, interpretam, experienciam as mudanças 

que implicam a reconfiguração da profissão acadêmica e como respondem aos desafios 
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que se apresentam. Os professores são mais espectadores ou mais atores em relação às 

transformações por que passa a universidade e a profissão acadêmica? 

Se os professores têm um papel importante como atores sociais na implementação 

de políticas de educação superior e seus efeitos, as respostas às mudanças, as estratégias 

que utilizam para lidar com a incerteza, com a fragmentação, com a desconstrução da 

profissão acadêmica são relevantes para compreender os dilemas profissionais com os 

quais se defrontam, para compreender os contextos nos quais trabalham e os 

constrangimentos exercidos sobre estes atores.  

Como argumenta Giddens (2008, p.670):  

(...) como seres humanos fazemos escolhas e não reagimos passivamente aos 

acontecimentos que nos rodeiam. A forma de ultrapassar a diferença entre a 

abordagem “estrutural” e a centrada na “ação” é reconhecer que construímos 

e reconstruímos ativamente a estrutura social no decurso de nossas 

actividades diárias. 

Giddens ressalta, portanto, o papel desempenhado pela ação, a procura do 

significado da ação e da interação dos atores sociais. Dito de outro modo, se 

enfatizarmos o papel dos professores como atores importantes na implementação de 

políticas e nas mudanças que a universidade deve promover para tal, se eles não são 

meros receptores passivos de políticas, então é necessário compreender como as 

políticas os afetam como os acadêmicos respondem às mudanças e quais estratégias de 

ação utilizam. Nesse sentido os conceitos de estrutura e ação, da concepção 

giddensiana, ajudam-nos a compreender que o ator é tanto constrangido como livre, 

uma vez que opera dentro das estruturas sociais e ainda apto a mudá-las. Se a profissão 

se reconfigura, há estruturas que reforçam essa reconfiguração?  

Barley (1989, p.52) em estudo sobre carreiras, identidades e instituições, ao fazer 

uma análise dos trabalhos da Escola de Sociologia de Chicago, argumenta seu 

pensamento em torno da ideia de crosss-fertilization, como um processo útil para 

compreender as carreiras, utilizando o quadro teórico de Giddens: 

Assim como Giddens (1979:69) o grupo de Sociólogos de Chicago estava 

interessado na recursividade pela qual as instituições como um todo 

“constituem” e são “constituídas” pelas ações de indivíduos vivendo seu 

cotidiano. De fato, a conjunção entre a teoria de Giddens e a concepção de 
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carreira da Escola de Chicago pode provar-se fortuita, não apenas pela 

maturidade da teoria da estruturação, mas também pelo futuro da pesquisa 

sobre as carreiras (…). Para observar como os estudos sobre carreira 

examinam a questão de como a ordem social é possível, considere-se, em 

poucas palavras, como as carreiras podem ser construídas dentro do esquema 

estrutural de Giddens. 

Então ao fazer essa consideração, Barley (1989) utiliza o modelo de estruturação 

de Giddens, no qual são postuladas duas esferas ou domínios da organização social: o 

institucional e o interacional. Ressalve-se que, sendo que o primeiro representa a lógica 

do sistema social, em um quadro de relações abstratas, oriundas da acumulação histórica 

de ação e interação. Segundo Barley, para Giddens, a ordem institucional consistiria em 

formas de significação, dominação e legitimação. Na esfera ou domínio interacional, 

três formas orientam atos específicos de comunicação, poder e sanção, os quais 

influenciam as modalidades de esquemas de interpretação, recursos e normas, como 

elementos do estoque de conhecimentos práticos dos atores, chamados por Giddens, de 

modalidades.  

Trowler (1997) a partir de resultados de um estudo etnográfico de novas 

universidades no Reino Unido, pós reforma de 1992, destaca os modos como os 

acadêmicos respondem a contextos de mudança e em especial avalia suas respostas a 

mudanças nos currículos. O autor faz uma crítica aos estudos em educação superior 

centrados predominantemente em modelos de cultura organizacional e profissional, com 

as políticas a serem impostas inexoravelmente aos acadêmicos, como participantes 

passivos, e argumenta que, até nas atuais circunstâncias, muitos concordam que os 

acadêmicos dispõem de variados recursos e de amplitude de ação.   Faz uma espécie de 

crítica ao modelo do acadêmico passivo, vítima das reformas e marcado pela perda de 

identidade. E assim, aponta para o fato de que os estudos estão começando a ver o 

reconhecimento da importância dos atores no campo da educação superior e o controle 

dialético que nele se opera. Trowler autor aponta, entre esses estudos, o desenvolvido 

por Pritchard e Wilmott, no qual se evidencia que os gestores acadêmicos estão longe de 

serem agentes passivos do managerialismo, sendo engajados em contestar estas 

políticas.  

A tese que Trowler desenvolve é a de que provavelmente a maioria dos 

acadêmicos lida com dilemas profissionais e que, para compreender a natureza e as 
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fontes desses dilemas, precisamos construir teorias mais desenvolvidas sobre os 

contextos nos quais os acadêmicos trabalham bem como sobre os poderes e 

constrangimentos ou restrições desses contextos, nos atores individuais. Em outra obra 

esse autor identifica fatores ideológicos, organizacionais, profissionais e de gênero, 

como fontes desses dilemas, que levam os professores a “armadilhas”. Entretanto, há 

algumas escolhas feitas pelos atores e estas escolhas podem ter importantes 

consequências para as suas respostas às mudanças. 

Argumenta, portanto, que as estruturas são sujeitas a construções e interpretações 

sociais e que não deveriam ser vistas em si mesmas, como determinantes de atitudes e 

comportamentos. Assim, seu estudo está focado nas respostas dos acadêmicos às 

mudanças, ou seja, em quais estratégias utilizam. Oferece um modelo com categorias, 

que não são mutuamente excludentes, ou seja, os acadêmicos se movem de uma para 

outra estratégia na sua vida profissional, reconstruindo sua ação em algumas áreas e 

usando mecanismos para lidar com as situações (coping strategies) em outras.  

A figura 05 a seguir , ilustra esse modelo, no qual: 

 (1) uma minoria “afunda” na desilusão, nas pressões; 

 (2) outros mais comprometidos com o profissionalismo se concentram nos 

aspectos mais significativos da profissão acadêmica e adotam estratégias de 

sobrevivência para preservar seu profissionalismo, para preservar sua saúde e vida fora 

da universidade ou para se concentrar em aspectos do seu trabalho que têm mais valor 

para eles; 

 (3) outros em uma estratégia de “reconstrução” reinterpretam e reconstroem as 

políticas, com engajamento crítico e tomam o controle dos processos de 

desprofissionalização, não abrindo mão da titularidade da ação, 

(4) e outros “nadam”, ou criando maneiras de escapar das “armadilhas” ou criando 

“nichos” e balanços entre atividades estimulantes e recompensadoras. 
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 Aceitam o status quo 
Trabalham ou mudam a 

política 

Contentes 

4 

nadam 

(swimming) 

3 

reconstroem a política 

(policy reconstruction) 

Descontentes 

1 

afundam 

(sinking) 

2 

usam estratégias para 

lidar 

(coping strategies) 

Fig. 05 - Respostas dos acadêmicos às mudanças (Trowler, 1997, p.106) 

Há fatores que podem influenciar um ou outro comportamento, entre eles: 

ocupação ou não em cargos de gestão; concepções do papel do trabalho acadêmico; 

trabalho preferencialmente com ensino ou pesquisa ou em áreas mais próximas do 

mercado; tempo de carreira; tipo de IES; resultados que as mudanças trazem em termos 

de prestígio, crescimento na carreira, segurança e melhorias. Como refere Trowler 

(1997, p.307): “mais importante então é a premente necessidade de trazer de volta o ator 

para a fotografia”. 

Taylor (1999) refere que a discussão trazida por Trowler (1997, p.151) é 

pertinente, ao trabalhar o conceito de “agência” e “ator” e afirma: “os acadêmicos têm 

oportunidades e recursos intelectuais consideráveis a sua disposição para engajar-se no 

que aqui chamo de auto-formação”, ou seja, a capacidade de antecipar estratégias pelas 

quais desenvolvem capacidades de reconhecer a relação entre o senso de perda e o senso 

do self. E este reconhecimento possibilita limitar o senso de perda e buscar aspectos da 

identidade que continuam a oferecer significados e recompensas nas circunstâncias 

emergentes, e responder criticamente à mudança, exercitando e ampliando sua 

capacidade de pensar, o que traz o benefício de superar reações automáticas de rejeição 

ou de aceitação da mudança, e responder criticamente. 

Em uma abordagem mais focada na adaptação proativa de cientistas usando 

coping strategies, Morris e Rip (2006) concluem que os atores mostram adaptação e não 
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transformação, ao mudar ideias e práticas, suficientemente para cooperar com o regime 

intrusivo das políticas, mas não abandonam seu tradicional quadro teórico acadêmico e 

a matriz de conceitos que forma sua carreira, como acadêmicos e cientistas. Assim, os 

cientistas desenvolvem um repertório de estratégias de adaptação e gerenciamento da 

contínua tensão entre liberdade acadêmica e controle, em relação aos financiadores da 

pesquisa ou patrocinadores de fundos.  

Essas abordagens reforçam nossa preocupação em compreender o futuro da 

profissão acadêmica, sob impacto das mudanças em curso na universidade e permitem 

saber como os professores respondem aos desafios com os quais se defrontam. 

 

1.4.4 A Profissão Acadêmica no Brasil            

Como já afirmamos o termo profissão acadêmica não tem uso corrente no Brasil, 

sendo mais comum o uso do termo profissão docente, em referência tanto a professores 

que têm na educação básica seu campo de trabalho como a professores universitários 

que trabalham nas universidades ou a professores de ensino superior que atuam nas 

instituições de ensino superior, não universitárias. Mais recentemente sob a influência 

das reformas e das políticas de educação superior aparece o termo professor-

pesquisador, como denominação para aquele professor que tem nas atividades de 

pesquisa e na pós-graduação seu foco de atenção na universidade. 

 A dispersão semântica revela não só diferentes denominações, mas, 

principalmente, evidencia a segmentação existente quando se faz referência aos 

professores que atuam na educação superior, os quais têm diferentes perfis 

ocupacionais, exercem diversificadas atividades acadêmicas, centrando sua ação em 

uma ou outra atividade, em decorrência do tipo de IES em que trabalham, e de suas 

qualificações acadêmicas, do foco principal de suas atividades acadêmicas e de outros 

fatores que contribuem para traçar sua trajetória na carreira. 

Levando em conta esses elementos falar do desenvolvimento histórico da 

profissão acadêmica no Brasil é levar em conta não só o processo de sua constituição 

como associar esse processo à própria história da universidade no Brasil. Schwartzman 
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e Balbachevsky (1997, p.4), dois autores incontornáveis no estudo da profissão 

acadêmica no Brasil, referem que “a ideia de uma „profissão acadêmica‟ é relativamente 

nova, e decorre do surgimento das modernas universidades de massa, com seus milhares 

de professores, que fazem do trabalho universitário sua identidade mais central”. Desde 

a implantação da educação superior no Brasil temos professores desenvolvendo 

atividades acadêmicas, mas com a prevalência de sua identidade profissional de origem, 

ou seja, de engenheiros, advogados e médicos, como profissionais liberais que tinham 

na universidade um trabalho secundário.  

           Mesmo com as Reformas ocorridas, foi somente com a Reforma de 1968 que 

começaram a ser criadas as condições para o desenvolvimento da profissão acadêmica, 

no sentido da constituição de uma identidade profissional associada ao trabalho 

acadêmico e não à profissão de origem daqueles que atuavam como professores 

universidade. Vários fatores foram criando, na universidade, as condições para a 

constituição e o desenvolvimento da profissão acadêmica: a extinção do sistema de 

cátedras, a criação do regime de tempo integral o que possibilitou a atuação na carreira 

acadêmica com salários competitivos; a progressão na carreira baseada não só no tempo 

de serviço, mas também em critérios de mérito acadêmico; a constituição do sistema de 

pós-graduação com o desenvolvimento da pesquisa associada aos programas de pós-

graduação e a criação das agências de fomento à pesquisa (CNPq e CAPES).  

Essa perspectiva é também indicada por Martins (2000, p.55) quando refere que 

“entre outras contribuições a pós-graduação atraiu e institucionalizou a pesquisa no 

interior de algumas universidades e/ou instituições, possibilitou o desenvolvimento do 

ethos acadêmico e a constituição da profissão acadêmica no país”. 

É mesmo Schwartzman (1994, p.168) quem afirma que “a „profissão acadêmica‟ 

não existia no Brasil antes da Reforma Universitária de 1968, quando os professores de 

ensino superior tinham suas identidades profissionais definidas pelas respectivas 

profissões”. Para esse autor o envolvimento de professores que tinham poucos vínculos 

com as profissões de origem ou com as comunidades acadêmicas das respectivas 

disciplinas foi possibilitado pela criação dos regimes em tempo integral nas 

universidades brasileiras a partir da Reforma. 
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 Nesse processo de constituição da profissão acadêmica outros marcos são, 

também, a reestruturação da carreira do Magistério Superior (Decreto 85.487 de 

11/12/1980), a Constituição Federal de 1988 quando reafirma o princípio da 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a Lei 9394/96 quando incorpora tal 

princípio. 

           Na perspectiva da evolução quantitativa quando consideramos o termo “funções 

docentes” utilizado pelo MEC e INEP ao realizar o Cadastro de Professores de 

Educação Superior significa que um mesmo professor pode estar a ocupar funções em 

mais de uma IES e revela um forte crescimento no número de funções como o gráfico a 

seguir nos possibilita inferir. 

                            
Fig. 06 - Evolução do número de Funções Docentes – 1980-2009 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do INEP 

Da análise do gráfico constatamos um forte crescimento não só em decorrência da 

expansão do número de matrículas, mas também da diversificação do tipo de IES, da 

expansão do sistema de pós-graduação em especial no setor público, entre outros 

fatores. O fato é que a expansão dos quadros de professores traz, para o sistema, uma 

diversidade de perfis e nestes termos estão incluídos no número de 359.089 funções 

docentes tanto os professores que atuam em uma Faculdade privada de 800 alunos, a 

qual só oferece ensino de graduação, como aqueles que trabalham em uma Universidade 

privada de 10 mil alunos a qual tem no ensino de graduação seu foco principal e que 

desenvolve pesquisa e pós-graduação nos termos legais mínimos; ou em uma 
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Universidade pública de 20 mil alunos em que se desenvolve plenamente as funções de 

ensino de graduação, de pós-graduação e de pesquisa. 

 Dessa forma ao considerarmos esse crescimento é necessário ter em conta que 

estas funções docentes envolvem uma gama diferenciada de perfis e que esses perfis 

acadêmicos estão associados não só a natureza do trabalho acadêmico desenvolvido 

pelos professores, ao tipo de IES em que trabalham – se universitária ou não 

universitária, se pública ou privada – mas também aos aspectos das políticas de 

educação superior que têm efeitos na hierarquização da profissão acadêmica e na sua 

reconfiguração, em decorrência do processo de reconfiguração pelo qual a universidade 

passa.  

Tendo em vista a compreensão de aspectos das políticas de educação superior que 

dizem respeito à profissão acadêmica e seus efeitos na hierarquização da profissão e na 

sua reconfiguração é possível elencar um conjunto de fatores: a) as políticas de 

financiamento; b) a avaliação e a regulação; c) política de expansão; d) a natureza das 

instituições; e) as condições de trabalho; f) as novas tecnologias de informação e 

comunicação e g) a configuração do sistema de educação superior. Cremos ser 

importante retomar então a seguir numa breve análise alguns pontos já considerados 

quando situamos as características do sistema de ensino superior brasileiro, para 

destacar os fatores mais referidos à profissão acadêmica. 

         Algumas mudanças nas políticas de financiamento passam a ter influência no 

desenvolvimento do trabalho acadêmico e na configuração da profissão acadêmica. A 

redução dos recursos públicos para o ensino e a pesquisa ou o repasse de recursos 

vinculados a contratos de gestão, como, por exemplo, o REUNI com cláusulas relativas 

à expansão da oferta, taxas de sucesso da graduação ou recursos vinculados aos editais 

de pesquisa que priorizam determinadas áreas de conhecimento ou priorizam a pesquisa 

aplicada acabam por gerar respostas dos professores para lidar com as restrições 

financeiras e com mecanismos implantados para promover maior eficiência no 

atendimento das demandas por educação superior. 

          Sob a pressão das políticas que visam ao aumento de eficiência e a prestação de 

contas, a pressão por busca de fundos externos cresce e esses mecanismos acabam por 
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influenciar as práticas universitárias, uma vez que a instituições são forçadas a encontrar 

fontes alternativas e adicionais de recursos. A busca por esses “serviços lucrativos” 

tende a influenciar a atenção dos professores para atividades que tenham resultados 

financeiros com o risco de menor atenção às “atividades tradicionais”, a direcioná-los 

para as que oferecem as oportunidades de contratos, convênios, editais e financiamento, 

que são predominantemente com um foco aplicado o que implica a consequente perda 

de interesse pelo que é básico, isto é, por valores e normas tradicionalmente presentes 

na academia, e determina, além disso, além de ajuste aos valores e normas de quem 

financia. Também no nível do ensino de graduação as reformas curriculares têm o 

incremento do número de alunos e a redução do financiamento público como metas de 

chegada. O aligeiramento da formação com a redução do tempo de formação 

possibilitaria atender um maior número de alunos com o mesmo quadro de pessoal e 

com menor custo-aluno. 

          No caso das universidades privadas situações similares relacionadas com a 

redução do número de candidatos aos processos seletivos em especial para as carreiras 

de menor prestígio social, a inadimplência no pagamento das anuidades, dentre outros 

fatores também tem conduzido à restrição de recursos, com conseqüências em termos de 

fechamento de cursos e demissão de professores ou aumento da carga de trabalho dos 

professores em regime de tempo integral e parcial. 

         A avaliação e regulação como mecanismos de controle, refletem no trabalho dos 

professores ao ocasionar pressão por produtividade e prestação de contas, calcada em 

resultados quantitativos. Essa situação pode ser exemplificada pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), com o Exame Nacional de Avaliação de 

Desempenho (ENADE), pela avaliação para fins de autorização e reconhecimento, 

calcada em “padrões” nacionais e pelo sistema CAPES de Avaliação da Pós-Graduação. 

          Em especial esse último fator tende a influenciar a avaliação do desempenho de 

professores e valorizar a competência e a produtividade, em termos da quantidade de 

produção científica, de publicação em periódicos indexados, acaba por influenciar a 

escolha de temas de pesquisa, como e onde publicar, influenciar a definição de 

quantidade de tempo e qualidade do trabalho que o professor dedica, por exemplo, às 

atividades didáticas ou às atividades de pesquisa e produção científica as quais geram 
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resultados importantes para sua carreira acadêmica. Por outro lado podemos questionar 

sobre o grau de autonomia que teriam os professores para definirem-se pelos diferentes 

tipos de atividades acadêmicas a serem desenvolvidas, ou seja, as preferências, os 

interesses, as possibilidades em dedicar-se mais ao ensino e à extensão, ou mais à 

pesquisa, ou ao ensino e à gestão, sem que isso passasse a significar enquadramento em 

um “sistema de castas” que valoriza ou não certas atividades. O que desejamos apontar 

diz respeito ao processo de produtivismo e ao pragmatismo caracterizando os processos 

de trabalho acadêmico. 

           A política de expansão de vagas centrada na privatização, no financiamento de 

vagas em IES privadas (PROUNI), no aumento da oferta de vagas em IES públicas, no 

aumento da relação do número de alunos por professor (REUNI), no aumento da carga 

didática dos professores (GED), com repercussões sobre a composição dos quadros de 

pessoal das IES, as funções ou atividades acadêmicas que desenvolvem e a forma de 

organização do trabalho acadêmico. Muitas IES federais passaram a contratar 

professores temporários ou substitutos com contratos por tempo determinado e em 

caráter precário, visto que não fazem parte da carreira, não têm os direitos que o estatuto 

de professores efetivos poderia lhes conferir. É a política de professor equivalente, pois 

na lógica do REUNI, quatro destes professores em regime de 20 horas equivaleriam a 

um professor efetivo em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. O professor 

substituto teria maior possibilidade de carga didática, ao assumir até doze turmas, e 

assim a universidade cumpriria as metas de expansão contratadas no REUNI. 

  A natureza institucional diferenciada em universidades e instituições não 

universitárias também é um fator de diferenciação da profissão acadêmica, com efeitos 

na composição do quadro de professores, em termos de qualificação ao nível de 

doutorado ou mestrado e regime de tempo integral, exigência legal para as 

universidades no patamar mínimo de 30%. Qualificação e tempo de dedicação à 

atividade acadêmica são condições essenciais à profissão acadêmica, entretanto há um  

contingente de professores não titulados ou sem qualificação acadêmica ao nível de 

doutorado e em regime de tempo parcial ou mesmo em contratos como professores 

horistas, ou seja, com diferentes perfis ocupacionais. 
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 Balbachevsky e Schwartzman (2007) caracterizam esse processo como uma 

segmentação da profissão acadêmica em pelo menos quatro perfis ocupacionais os quais 

estão assim caracterizados: 

 Tipo I – os que dedicam a maior parte de seu tempo à sua profissão de origem 

e menos sistematicamente à pesquisa e produção científica; são professores que 

não se sentem parte da profissão acadêmica, (são, por exemplo, médicos ou 

advogados) e que têm a maior parte de sua renda oriunda não da atividade 

acadêmica, mas da atividade profissional externa à academia; 

 Tipo II - é o acadêmico com alta qualificação, contrato em tempo integral e 

dedicação exclusiva, envolvido em pesquisa e produção de conhecimento, com 

inserção internacional, integra redes, publica regularmente e tem acesso 

sistemático a financiamento para pesquisa, fortemente envolvido com a pós-

graduação stricto sensu; 

 Tipo III – têm contrato em regime de tempo integral, entretanto não se 

enquadram em padrões acadêmicos de produção, raramente publicam ou 

publicam em revistas de pouco impacto, não têm titulação ao nível de 

doutorado e sua identidade profissional ligada mais à instituição, aos retornos 

relacionados à satisfação de ser um bom professor do que a recompensas 

relacionadas a prestígio acadêmico; 

 Tipo IV é o professor típico de IES privadas, com contrato em tempo parcial 

ou horista, com alta carga de trabalho no ensino de graduação, em geral com 

titulação ao nível de graduação ou especialização. 

Apesar de estes perfis ainda estarem presentes no sistema de educação superior 

brasileiro e, em termos percentuais, haver ocorrido variações no tempo, conforme os 

dois estudos desenvolvidos em 1992 e 2003 pelos dois autores antes referidos, o 

surgimento de cada perfil elencado está relacionado às mudanças na evolução desse 

mesmo sistema. Desse modo o Tipo I é caracteristicamente relacionado aos anos de 

1920 ou modelo de escolas profissionais; o Tipo II surgiu com as primeiras 

universidades e se consolidou com a Reforma de 1968; o Tipo III no período de 

expansão dos anos 60 e 70 e o Tipo IV com o período recente de massificação da 

educação superior com as IES não universitárias, em geral privadas e com fins 

lucrativos (particulares). 
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 Alguns fatores importantes podem possibilitam ou dificultam o exercício da 

profissão acadêmica: as condições de trabalho, ou seja, os aspectos relacionados às 

oportunidades de crescimento na carreira acadêmica, ao desenvolvimento profissional; 

os salários e benefícios; a carga de trabalho nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; as condições de infraestrutura em termos de laboratórios, equipamentos, 

suporte administrativo; as oportunidades de participação nas decisões e a autonomia e 

liberdade acadêmica. São fatores tanto podem gerar situações favoráveis ou funcionar 

como constrangimentos, e influenciar o grau de satisfação com a carreira acadêmica.  

No aspecto estabilidade funcional na carreira, no sistema público os professores 

ingressam por concurso público e após o chamado período probatório adquirem 

estabilidade e  nesse sistema há maioria de professores estáveis à exceção dos 

professores não efetivos, contratados por tempo determinado. No sistema privado tais 

características não estão presentes, ou seja, não há padrões em termos do estatuto da 

carreira. 

O incremento do uso de novas tecnologias de informação e comunicação no 

trabalho acadêmico que, de um lado, favorece o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, entre as quais ganha destaque o trabalho de pesquisa, mas de outro gera 

uma série de demandas por tempo de trabalho e atenção, e disso resultam novas 

atividades didáticas e administrativas que antes não eram realizadas pelos professores. 

A semana de trabalho de 40 horas é transformada em jornada de 50 a 60 horas de 

trabalho, uma vez que feriados e fins de semana acabam por ser transformados em dias 

de atividades, com os professores permanentemente “ligados ao trabalho”, o que 

significa intensificação do trabalho. 

A configuração do sistema de educação superior no Brasil como um sistema 

complexo, diversificado, segmentado, com graves assimetrias regionais gera 

configurações institucionais que podem influenciar a reconfiguração da profissão 

acadêmica. As possibilidades e oportunidades de um professor universitário que atua 

em uma universidade de pesquisa (research university) localizada no sudeste do país 

são diferenciadas daquele que está em uma universidade regional com foco no 

desenvolvimento local, ou mesmo uma universidade- empresarial (for profit university). 
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 Recentes propostas de policy-makers têm apontado para a viabilidade de 

concentrar a pesquisa e a produção de conhecimento nas chamadas “universidades de 

ponta” ou naquelas que se constituem como “ilhas de excelência”. Nelas estariam 

professores altamente qualificados com tempo integral e dedicação exclusiva centrados 

na produção de conhecimento inclusive voltados aos interesses do mercado, de acordo 

com a Lei de Inovação Tecnológica. As outras seriam, ou já são, as universidades 

voltadas ao ensino, como, por exemplo, muitas universidades privadas e algumas 

públicas, com foco na formação profissional, preferencialmente aligeirada ou uma 

pseudo-formação superior.   

À medida que a educação superior no Brasil passa por profundas transformações é 

possível cogitar das consequências que estas têm ocasionado no exercício da profissão 

acadêmica. Buscar compreender tais transformações e suas influências no trabalho dos 

professores e nas suas respostas a estas transformações é crucial para refletir sobre a 

reconfiguração da profissão acadêmica. 

Neste capítulo procuramos trazer os referentes teóricos do estudo, muito menos 

com a intenção de uma “revisão de literatura” para situar quem já pesquisou sobre 

universidade e os professores e muito mais com o desejo de enquadramento teórico do 

problema.  

As transformações na sociedade trazem efeitos para os sistemas de educação 

superior e em consequência para a universidade e na natureza do trabalho acadêmico e o 

interesse na investigação sobre tais transformações com os processos de adaptação a 

novas demandas, nas formas como as políticas públicas influenciam a profissão 

acadêmica, sobre o papel dos professores universitários e suas perspectivas. 

 Ao avançar na pesquisa bibliográfica, no estudo dos documentos sobre as 

Conferências Mundiais de Educação e sobre o Processo de Bolonha, ao “reler” dados 

sobre o sistema de educação superior no Brasil, fomos entrando em um labirinto de 

pistas teóricas. Mas ao entrar no labirinto tínhamos as questões de partida como fio de 

Ariadne que nos foram guiando para sair do labirinto, com uma orientação substancial 

da literatura e dos dados de realidade brasileira que nos permitiram como já dissemos 

“estruturar o problema”. 
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 Ainda no labirinto, as idas e vindas nos possibilitaram organizar mapas mentais 

dos “locais” por onde já havíamos passado, mas organizar esses mapas com os temas ou 

tópicos indicados em cada secção nos ajudou a sair do labirinto com as pistas teóricas – 

não todas – para melhor definir o percurso metodológico do estudo empírico. Outras 

pistas foram sendo descobertas ao longo do estudo empírico. É no capítulo que segue 

que continuamos esse percurso. 
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CAPÍTULO II 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

A construção científica admite multiplicidade metodológica, contanto 

que se reúnam as mínimas condições de honestidade, sistematização e 

rigor. Cada problema requer seu enfoque metodológico. Em definitivo 

se pretende fazer as coisas tão bem quanto seja possível segundo a 

natureza do problema e o nível concreto de conhecimento e da 

tecnologia. (Kaplan, citado por Herrán, 2005, p.337) 
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Definir um caminho metodológico para uma investigação implica 

necessariamente lidar com as possibilidades pessoais como investigadores, com as 

familiaridades que temos com recursos metodológicos, com as experiências pessoais e 

principalmente com o problema a investigar e as questões de partida que propomos. 

 Embora não seja um processo fácil e isento de dúvidas, de inseguranças e de 

cuidados, o caminho metodológico é um processo de descobrir e aprender, pois à 

medida que vamos definindo e redefinindo o que desejamos estudar, dialogando com 

dúvidas e desenhando mapas mentais de um percurso a trilhar, vamos ganhando 

confiança, até que finalmente chegamos a um traçado, um desenho, um mapa, um mero 

mapa de percurso se desenha e nos aponta a direção. Utilizá-lo na caminhada, fazer os 

ajustes de rota, lidar com as “intempéries”, os imprevistos é o que nos faz 

investigadores. 

  Este capítulo tem, portanto, o objetivo apresentar este percurso e fornecer uma 

base sobre as potencialidades e limites da metodologia mista de investigação utilizada 

no estudo, por meio de referências aos aspectos de natureza metodológica. 

 O capítulo inicia situando a problemática – o problema de pesquisa, o seu 

contexto e os eixos de análise. Em seguida, abordamos as opções metodológicas que 

tomamos, procurando situar o que nos moveu a adotá-las. Seguem-se a apresentação das 

técnicas e instrumentos de recolha dos dados. Neste aspecto situamos as entrevistas 

semi-estruturadas realizadas com informantes-chave na fase exploratória e o inquérito 

por questionário realizado com professores universitários. Nessa abordagem buscamos 

não só os aportes teóricos relacionados a estas estratégias de pesquisa, mas, 

principalmente, um trabalho de recomposição do caminho percorrido, desde o processo 

de construção dos respectivos instrumentos de recolha de dados, os processos das 

análises qualitativa e quantitativa, com as opções e as decisões tomadas. 

Finalizamos o capítulo apresentando uma secção sobre o universo empírico da 

investigação em um perfil das três universidades lócus da investigação e uma secção 

sobre os aspectos éticos da pesquisa realizada.  

 



 

 

123 

2.1  A PROBLEMÁTICA  

 

No princípio era o verbo? Não. No princípio era a pergunta ou as muitas 

perguntas sobre a natureza do trabalho acadêmico e as transformações pelas quais passa 

o trabalho do professor universitário e o exercício da profissão acadêmica. 

 Inicialmente impôs-se a pergunta: quais questionamentos fazer sobre o problema 

de investigação sem os traduzir e os inserir numa problemática? 

 As idas e vindas em torno da pergunta que nos fazíamos e que também nos 

fizeram os professores do Programa de Doutoramento, no Exame ao final do Curso de 

Formação Avançada:  o que pretende investigar? 

À medida que buscamos as fontes teóricas sobre as políticas de educação superior 

e sobre o trabalho de professores universitários as lentes se abriam para o cenário das 

políticas e ao mesmo tempo fechavam em torno do foco: a profissão acadêmica.  

É esse movimento das lentes que a seguir apresentamos para (re-) situar a questão 

de partida da investigação à luz do quadro teórico inicialmente estabelecido. 

Na sociedade pós-industrial, a valorização da formação em nível superior e o 

reconhecimento de sua importância estratégica para o desenvolvimento social e 

econômico ocasionaram uma crescente demanda por ensino superior, ou o fato que 

Didriksson (2008) ao fazer referência à América Latina denomina de massificação da 

demanda social por educação superior. Dados da UNESCO - World Statistical Outlook 

on Higher Education - sobre o número de estudantes deste nível de ensino, em termos 

mundiais evidenciam esta crescente demanda. Em 1960 eram 13 milhões de estudantes; 

em 1995, 82 milhões e, em 2004, 132 milhões e em 2006 eram 144 milhões, o que 

mostra esse crescimento vertiginoso.  

No Brasil, dados do INEP apontam que em 1960 eram 93.202 matrículas, em 

1995, eram 1.759.703 matrículas, e em 2004 eram 4.163.733 matrículas, ainda que este 

número correspondesse a apenas 17,35% dos jovens na faixa de 18 a 24 anos. Quatro 
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anos depois, o Censo da Educação Superior realizado no Brasil em 2008 já indicava 

5.080.056 matrículas e o Censo de 2009 resultou em 5.954.021 matrículas.  

 Essa expansão está relacionada a algumas transformações que dizem respeito à 

ampliação do acesso à educação superior e à tendência a uma maior equidade nas 

condições de acesso, o que ocasiona aumento e diferenciação da população estudantil. 

Há uma espécie de transformação de universidade de elite em universidade de massa, 

com reflexos no perfil do alunado, em número e na maior heterogeneidade, tanto de 

background, quanto nas motivações e interesses dos estudantes, nas possibilidades do 

tempo de dedicação aos estudos. Os chamados novos públicos que passam a frequentar 

a universidade, demandam uma nova maneira de responder pedagogicamente às suas 

características. A entrada de alunos socialmente mais diversificados demanda que as 

instituições de ensino superior tenham programas que enfrentem essas demandas, 

professores preparados para lidar com situações que provavelmente não enfrentavam. 

 Zabalza (2004a) ao se referir à questão da massificação da educação superior 

afirma que isso não diz respeito apenas à quantidade de estudantes e aponta outras 

variáveis, presentes nesse processo de massificação: necessidade de atender a grupos 

muito grandes, heterogêneos, com pouca motivação para estudar; certa improvisação de 

professores para atender ao crescimento da demanda; aulas magistrais para grandes 

grupos e menor possibilidade de atender diferenças individuais quanto à aprendizagem. 

A transição de um modelo de elite para um modelo de massa, o aumento do 

número de alunos, com diversidade de interesses e necessidades e, alterações na relação 

do número de alunos por professor com classes numerosas podem estar a refletir no 

trabalho do professor, demandando novas formas de atuação, novos papéis e talvez uma 

diversidade de perfis de professores universitários. Como sublinham Stromquist et al 

(2007, p.115): “em um cenário dominado pela massificação, os professores 

universitários se defrontam com diferentes possíveis papéis e se deparam com a 

perspectiva da segmentação da profissão”. 

Mudanças no formato de financiamento das instituições públicas passam a exigir 

a busca de recursos por meio da prestação de serviços, ao mesmo tempo em que ocorre 

a não ampliação dos quadros de pessoal, com sobrecarga do quadro efetivo existente ou 
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com o uso de contratos temporários de trabalho (de professores substitutos ou não 

efetivos). O declínio do compromisso dos governos com o financiamento das 

universidades é analisado por Marginson (2000, p.27) que evidencia uma relação direta 

entre o decréscimo de recursos e a saúde financeira das universidades inclusive com 

efeitos na qualidade do pessoal, ao afirmar: 

Para permanecerem solventes, as universidades serão, cada vez mais, 

forçadas a reduzir o pessoal e a contratar pessoal com salários menores (… ). 

Aqui encontramos um sério impasse no cenário das políticas que afetam a 

vida das universidades (…). O problema em questão é a implicação desta 

crise financeira para as políticas nacionais de longo prazo no setor 

universitário e para o futuro do trabalho acadêmico. A tendência principal é 

uma mudança na concepção governamental do papel das universidades. 

Esse declínio indicado por Marginson está relacionado ao que a UNESCO (1999, 

p.439) situa como mecanismos que forçam as instituições de ensino superior a busca de 

fontes de financiamento privadas, o que leva os professores a terem um acréscimo nas 

suas “obrigações habituais: adquirir competências comerciais, a fim dc converter seu 

saber especializado em serviços adaptados ao mercado”. No caso do Brasil, a legislação 

prevê o princípio de diversificação das fontes de financiamento e a aplicação desse 

princípio tem reflexos na modelação da universidade em uma lógica de racionalização e 

produtividade, denominada por Licinio Lima (1997) de adoção do paradigma contábil, 

com crescimento de convênios e contratos de serviços remunerados para fazer face às 

lacunas orçamentárias. Geralmente esses serviços têm a interveniência financeira das 

chamadas Fundações de Apoio, ligadas à universidade. Esse processo e sua forma 

operacional têm influência nas condições de trabalho dos professores, nas atividades por 

eles desenvolvidas, em geral em termos de renda adicional ao salário, mas também 

absorve mais tempo acadêmico.  

          Mancebo e Franco (2003, pp.194-199) ao analisar o trabalho docente em tempos 

de globalização apontam para mudanças nas funções básicas do professor, com “novas 

atribuições” que são agregadas ao trabalho docente, originando um sobre trabalho, que 

vem se impondo aos professores, em especial para aqueles que as autoras denominam 

de uma determinada “faixa hierárquica docente: aquele que pesquisa”. As autoras 

discutem essa situação como resultante da flexibilização de processos e produtos 

característicos do mundo do trabalho hoje e nessa lógica o “trabalho do professor não 
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foge à regra (...) novas funções foram agregadas aos pilares centrais de sua ação, o 

ensino e a pesquisa”.  

            A diversificação de papéis, ampliação e intensificação de atividades, não só pelo 

aumento da carga de trabalho do professor sob a lógica quantitativa, com turmas 

maiores e com apoio a grupos menores ou apoio individual, pela adoção de esquemas 

tutoriais para alunos, novas pedagogias, de trabalho interdisciplinar, mas também, pela 

ampliação de suas funções tradicionais de ensino e pesquisa, com as tarefas de busca de 

recursos externos para viabilizar projetos de pesquisa. Ou seja, mais tempo é exigido 

para preparar propostas, para buscar fundos em um ambiente competitivo por estes 

recursos; e se impõem novas responsabilidades com redes de relacionamento com a 

comunidade, a indústria o Governo e a prestação de serviços. 

         Professores tendem a alocar mais tempo e atenção em tarefas que sejam melhor 

avaliadas, ou seja, se acreditam que a pesquisa tem mais impacto nas recompensas, 

aplicarão mais tempo nesta função acadêmica do que em outras atividades acadêmicas 

(Austin, 2008, p.01).  Também Hargreaves (1996) chama atenção para o elemento 

tempo, no processo de estruturação do trabalho de professores. Tanto é uma dimensão 

que estrutura o trabalho como o trabalho é estruturado por ele: “longe de ser uma 

questão banal, tanto a quantidade de tempo que dispõe o professorado, quanto em maior 

medida, quem controla esse tempo e para que propósito se convertem em assuntos 

cruciais”.  

Só para exemplificar essa perspectiva de busca de recursos, referimos que o 

Artigo 62 da Lei 9394/96 indica que as universidades brasileiras serão estimuladas a 

buscar fontes adicionais junto a outras esferas do poder público e a iniciativa privada 

para ampliar o atendimento a outras demandas sociais que não o ensino. 

A literatura consultada refere o aumento da carga de trabalho e uma fragmentação 

do trabalho do professor universitário. A carga de trabalho não compreende apenas o 

número de horas de trabalho, mas, principalmente os elementos que pautam as relações 

dos professores com a universidade como organização, com suas normas e regras. 

Considerar esse aspecto da regulamentação do trabalho acadêmico e a forma de sua 

estruturação, as rotinas de trabalho e como são ordenadas as atividades acadêmicas, e o 
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peso dessas atividades nos critérios de avaliação, possibilita compreender uma 

importante dimensão de análise, que a literatura tem consagrado com a expressão 

working environment, ou seja, as condições de trabalho.  

Stromquist et al (2007) referem uma desconstrução da profissão acadêmica, com 

condições de trabalho tornando-se piores, com seu status questionado e, ainda, práticas 

sendo colocadas em dúvida. Já Finkelstein (2003) utiliza a expressão reconfiguração da 

profissão acadêmica, em especial tendo em conta que o modelo do professor em tempo 

integral, envolvido com ensino, investigação e serviço, está mudando. Compreendemos 

que essa ideia de reconfiguração pode estar relacionada com ajustes nas características 

do trabalho acadêmico, nos rearranjos nas formas de atuação, na conformação do 

trabalho que os professores universitários desenvolvem, que fogem da constituição 

típica da profissão acadêmica e levam provavelmente a uma diferenciação e 

segmentação da carreira com menor número de professores com dedicação à pesquisa e 

à produção de conhecimento enquanto outros atuam mais na docência propriamente 

dita, ou seja, na função de ensino.  

Ainda Plater (2008, p.02) citando a obra “The American Faculty, education and 

public policy scholars”, de Martin Finkelstein, aponta: “a educação superior está sendo 

desestabilizada em face da extraordinariamente rápida mudança (...) e um aspecto dessa 

transformação envolve a natureza do trabalho dos acadêmicos”.  

As novas exigências e responsabilidades que estão sendo postas aos professores 

podem significar não só um aumento da carga de trabalho, em extensão e intensidade, 

mas, também, podem se constituir uma fonte de conflito com as atividades acadêmicas, 

uma fonte de fragmentação do tempo de trabalho e de dispersão de energia. Portanto, 

investigar essa questão do tempo acadêmico, sua destinação em termos de atividades 

acadêmicas pode ser relevante para o estudo que pretendemos.  

Mudanças nas finalidades da formação superior e novos perfis de formação 

surgem a partir do reconhecimento da importância estratégica da educação superior para 

o desenvolvimento econômico e social. Esses novos perfis, segundo Neves (2007, p. 

14), demandam “flexibilidade, agilidade, alternativas para uma rápida inserção no 

sistema produtivo em constante mudança, o que exige uma ruptura com padrões e 
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modelos rígidos de formação”. Assim, há exigências externas para uma predominância 

da formação universitária voltada para a formação profissional, que solicitam novos 

perfis profissionais e metodologias de ensino coerentes com esses novos perfis, os 

quais, por sua vez, solicitam uma mudança de foco do ensino para a aprendizagem, com 

consequências em termos de práticas docentes mais centradas no aluno, no aprender a 

aprender, na resolução de problemas, no ensino com pesquisa, em projetos 

interdisciplinares, projetos de aprendizagem colaborativa, na aprendizagem por toda a 

vida, e isso tudo gera a necessidade de uma mudança na estratégia formativa da 

universidade.  

As mudanças nas finalidades ou mesmo na concepção do que deve ser a formação 

universitária, com a diversificação da oferta de cursos e níveis de formação, com o 

estreitamento de laços com o mercado de trabalho e as preocupações com a 

empregabilidade dos egressos, acabam por evidenciar uma reorientação do papel da 

universidade na sociedade e das funções e finalidades da educação superior e uma 

reconfiguração da organização da universidade. Projeta-se na universidade como 

instituição e na formação universitária, de maneira contraditória, pretensões e aspirações 

múltiplas. 

Uma tendência apontada pela literatura está relacionada à diferenciação e 

segmentação do ensino superior com a oferta de cursos para além das tradicionais 

ofertas e uma maior flexibilidade e multiplicação das opções de estudo. É o que já 

ocorre no Brasil, onde para além da expansão nas áreas profissionais mais tradicionais, 

se observa a oferta de cursos superiores, por exemplo, na área de Hotelaria, Design, 

entre outros, relacionados à indústria de alimentos, ao setor financeiro, às 

telecomunicações, com provável diversidade de perfis de professores, com perda de 

papéis ou novos papéis e práticas de trabalho.  

A crescente exigência de qualidade e de eficiência na educação superior ao 

promover a pressão por qualidade determina os processos de avaliação por que passam 

as universidades, os cursos, as atividades acadêmicas, em que se privilegiam a 

produtividade, com rebatimentos no trabalho de professores e ao mesmo tempo uma 

competição cada vez maior entre as IES e por vezes dentre unidades universitárias ou 

programas dentro de uma mesma IES. 
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Os pressupostos da qualidade implícita da instituição universitária parecem ter 

caído por terra. Hoje a qualidade é algo que se deve assumir explicitamente. Da mesma 

forma, demonstrar que se é capaz de fazer bem, de cumprir bem uma função, 

satisfazendo as demandas da sociedade com o máximo de qualidade e eficiência. 

Regulação, normatização e padronização, avaliação para certificação parecem ser 

estratégias relacionadas à chamada quality assurance. Qualidade é uma área conceitual 

dissonante. Muito se diz e se faz “em nome dos padrões de qualidade”. Afinal o que 

significa mesmo cumprir padrões de qualidade?    

Os mecanismos de controle da qualidade como forma de controle social da 

universidade, muitas vezes vinculados a financiamento e regulação, acabam por 

ocasionar mudanças estruturais e funcionais na universidade, mudanças nos projetos de 

formação e nos currículos, com incidência no trabalho dos professores, e exigir revisão 

de suas estratégias de atuação, maiores esforços de planejamento e documentação de 

seu trabalho, formalização e requisitos administrativos, que podem ser vistos sob a ótica 

da parcial perda de autonomia acadêmica e do controle do desenvolvimento dos 

programas. Os trabalhos de Askling (1997) e Harvey (2002) contêm uma visão que nos 

permite compreender que o desenvolvimento de processos de garantia da qualidade 

requer dos acadêmicos realizarem mais tarefas administrativas e lhes impõe 

considerável carga de trabalho. Mancebo e Franco (2003, pp. 198-199) referem mesmo 

uma “metrificação da vida institucional [...] ao adentrar nas questões referentes às 

tensões provocadas no trabalho docente, uma constatação se impõe: a de que o sistema 

educacional hoje gravita em torno da avaliação”. 

A perspectiva é a de uma “cultura de auditoria” ou “audit culture” como 

argumentam Beck e Young (2005) ao citar Power e Strathern, pois, diante dos critérios 

de desempenho impostos de fora para dentro das instituições, exige-se a demonstração 

da relevância de seu trabalho. Argumentam ainda, ao recorrer a Freidson (2001), sobre 

um sentimento de crise e perda, utilizando o termo do título do ensaio: an assault on 

their professionalism. O debate sobre controle de qualidade em geral é visto pelos 

acadêmicos como uma ameaça a autonomia acadêmica. 

Essa luta pela visibilidade é assim apontada por Ball (2005, pp. 548- 549), como a 

essência da performatividade e seus mecanismos: 
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O professor, o pesquisador e o acadêmico estão sujeitos a uma miríade de 

julgamentos, mensurações, comparações e metas. Informações são coletadas, 

continuamente registradas e publicadas com frequência na forma de 

rankings. O desempenho também é monitorado por análise de pares, visitas 

locais e inspeções.  

Uma das transformações por que passa universidade é o seu crescente processo de 

internacionalização. Segundo Marginson (2000) a internacionalização está relacionada 

ao crescimento das relações entre nações e culturas, tendo as universidades, nesse 

aspecto, uma longa história, uma vez que sempre foram em parte internacionais em sua 

orientação no que diz respeito a intercâmbio, cooperação e trocas culturais. 

Ao analisar a internacionalização como uma das principais tendências na 

educação superior e um fenômeno mundial, Altbach (2002b, p.01) refere que é 

necessária uma compreensão dos conceitos de globalização e internacionalização para 

se ter a noção de seus efeitos na Educação Superior. E apresenta esta diferenciação nos 

seguintes termos: 

Em sentido amplo, o termo globalização se refere às tendências na educação 

superior que tenham implicações transnacionais. Estas incluem a educação 

superior de massa; um mercado global para estudantes, docentes e pessoal 

altamente qualificado; e acesso global às novas tecnologias baseadas na 

Internet, dentre outras. A Internacionalização se refere às políticas e 

iniciativas específicas de países e de algumas instituições acadêmicas ou 

sistemas para lidar com as tendências globais. 

A internacionalização sob diferentes formas e uma dimensão global nos objetivos, 

nas funções e no trabalho da universidade, que não só recebe alunos de diversas origens, 

mas também implementa ajustes a padrões ou standards internacionais, a processos de 

cooperação interinstitucional com consócios internacionais, a internacionalização de 

currículos, a mobilidade de estudantes, a criação de redes científicas internacionais, ao 

e-learning como instrumento de internacionalização, com universidades virtuais.   

Antes da expansão da pós-graduação no Brasil, boa parte dos professores 

universitários brasileiros pós-graduou-se no exterior. Tanto o surgimento como a 

consolidação do sistema brasileiro de pós-graduação foram marcados pela presença de 

professores estrangeiros. Entretanto a internacionalização nesse âmbito toma novas 

formas. Hoje por exemplo uma maior inserção internacional é importante para que 

cursos de pós-graduação sejam bem avaliados. 
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 Relativamente à pesquisa e produção acadêmica, há um incremento da 

participação de pesquisadores brasileiros em publicações indexadas desde os anos 90. 

Conforme Balbachevsky, Schwartzmann, Alves, Santos e Duarte (2008), em 1992 

somente 17% publicavam fora do país, no entanto, em 2007, o índice de publicação 

passou a 30%. Apesar da legislação brasileira não facilitar a migração acadêmica, 

professores e investigadores brasileiros mantêm ligações com a comunidade acadêmica 

internacional em redes de investigação, programas de mestrado e doutorado 

consolidados vêm estabelecendo parcerias com IES internacionais.  

A valorização do desenvolvimento da pesquisa orientada para aplicação por meio 

da qual se atingem os interesses da chamada “pesquisa desinteressada” e se enfatizam 

os “produtos acadêmicos de alta visibilidade” e a pesquisa de curto prazo em detrimento 

da pesquisa de longo prazo acabam por trazer influências na definição da agenda de 

pesquisa. Licha (1994, p.46) indica que o processo de transformação do sistema de 

pesquisa gera implicações na autonomia acadêmica, “entendida como liberdade para 

estabelecer a agenda de pesquisa de uma instituição e também no que diz respeito à 

avaliação do esforço cientifico, em geral, a orientação filosófica de educação superior”.  

Milton Santos (1999, pp.1-2) nos traz a ideia da perda progressiva pelas 

universidades da “meta do conhecimento genuíno, o que contribui para despojar a 

instituição universitária de sua principal razão de ser”. E ainda, em uma análise da 

evolução do papel dos acadêmicos, afirma que:  

(...) o sábio é substituído pelo erudito, o cientista pelo mero pesquisador, o 

intelectual pelo profissional, se a grande preocupação não é mais o encontro 

e o ensino da verdade, em todas as suas formas, mas uma atividade 

parcelisada, dominada por um objetivo imediato ou orientada para um 

aspecto redutor da realidade. 

Assim, os acadêmicos parecem questionados por seu trabalho, que antes era 

autônomo e agora tende a ser mais regulado. A “agenda de pesquisa” dos professores 

parece assumir uma lógica do “just-in-time knowledge worker,” que anuncia um novo 

tipo de perfil acadêmico.  
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Nessa mesma perspectiva Leher (2004, p.881) faz uma crítica ao produtivismo e 

aponta a noção de capitalismo acadêmico que tem caracterizado a agenda da 

universidade, quando refere: 

(...) contudo é preciso que as „velhas‟ universidades sejam 

convencidas de que não se trata de conhecimento acadêmico. O 

mercado requer conhecimento operacional e pragmático. É nesse 

contexto que a inovação tecnológica é inserida na agenda da 

educação superior da periferia do capital. 

 Nesse sentido, outro ethos que não o acadêmico passaria a prevalecer: aquele 

baseado no mercado, com as suas noções de produtividade, que pode levar também a 

um ethos institucional mercantil, sendo relevante compreender em que medida essas 

mudanças afetam a profissão acadêmica, o que seria considerado produtividade 

acadêmica, quais as condições em que a profissão acadêmica é exercida sob as pressões 

por produtividade.   

Estes conceitos de liberdade acadêmica e de autonomia necessitam ser discutidos 

na perspectiva da universidade hoje. Williams (2008), tendo como referência Nixon et 

al  e Du Toit , conclui pela necessidade de re-conceptualizar liberdade acadêmica como 

base da profissão acadêmica com significado social e não apenas em termos individuais 

ou institucionais, de proteção da interferência externa. 

Ao considerarmos a possibilidade de uma reconfiguração da profissão acadêmica 

cabe refletir sobre a natureza do trabalho acadêmico e nessa reflexão considerar o que 

permanece e se transforma não só em decorrência das transformações por que passa a 

universidade sob a influência das políticas, mas também do próprio processo de 

reconfiguração da universidade como instituição e como organização.  

As dimensões do trabalho acadêmico – o ensino e pesquisa ou a docência e a 

investigação – constituem o coração da profissão acadêmica, sendo o seu núcleo central, 

e representam terrenos próprios, com funções ou finalidades específicas. A extensão 

constitui o terceiro elemento da atividade do professor universitário e abrange 

atividades que possibilitam vínculos com a sociedade – serviços, atividades de difusão 

cultural, difusão do conhecimento – de modo a torná-lo socialmente disponível 

inclusive com vinculação da universidade com os setores produtivos.  
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 Balbachevsky (2005) refere que nas duas dimensões centrais do trabalho 

acadêmico – ensino e pesquisa – as condições em que elas se realizam se diferenciam de 

forma relevante no ensino superior brasileiro, pois diferentes contextos institucionais 

impõem condições bastante variadas para a realização dessas atividades. A autora 

aponta ainda estudos de Altbach (2000, 2003) e de Enders (2001) os quais evidenciam 

que a centralidade no ensino tem sido documentada em pesquisas, em diferentes países 

ao longo da última década, apesar de ser possível identificar grupos altamente 

profissionalizados na atividade de pesquisa.  

Dito de outro modo, mesmo que a centralidade do trabalho acadêmico esteja no 

binômio ensino e pesquisa, ou em ensino e extensão, em maior ou menor ênfase, em 

uma ou noutra atividade acadêmica, as mudanças por que passa universidade devem 

afetar a atividade acadêmica, exercendo pressões no cotidiano de trabalho do professor, 

nas exigências de produtividade, enfim, na sua condição de professor. Se a universidade 

está a mudar, é possível que também mude a profissão acadêmica. Onde havia uma 

carreira de professor universitário pode estar a se desenhar múltiplos perfis ou 

reconfigurações. 

Os professores universitários estão em um campo institucional, um espaço de 

trabalho, sendo, portanto, atores concretos neste espaço. Para Stromquist (2009) a 

depender do nível de autonomia da universidade esta pode implantar mecanismos 

formais e informais de gestão dos professores, de sua carreira para adaptar-se às 

demandas decorrentes das políticas públicas e dessa forma “moldar” a profissão 

acadêmica. O cenário ou a ambiência em que se desenvolve o trabalho, do professor 

universitário – espaço físico, temporal, organizacional, da sala de aula e o macro espaço 

social – pode sofrer transformações tais que influenciam não só o processo de trabalho, 

mas também as formas pelas quais se organiza, se rege e também se transforma , 

assumindo novos contornos, novas configurações. 

 Mesmo que professores possam desenvolver mecanismos de lidar com a tais 

mudanças, tendo em vista a autonomia no trabalho acadêmico, essa é cada vez mais 

influenciada pelo contexto institucional, organizacional e pelo contexto social em que 

este trabalho acadêmico se desenvolve. Têm expectativas, formas de trabalho, formação 
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e experiências diversas, que influenciam suas perspectivas, suas formas de perceber as 

mudanças e de responder a elas. 

O trabalho dos professores na educação superior sendo uma prática social não 

depende só das decisões que tomam as instituições ou professores, mas, também, sofre 

influências de modo mais amplo, do contexto institucional e da ambiência externa. 

Assim é que ao analisarmos as mudanças no ensino superior na Europa, na América 

Latina e mais especificamente no Brasil podemos compreender seus efeitos no trabalho 

que os professores desenvolvem na universidade, na sua condição de professores e no 

papel que deles é esperado diante dos novos e complexos desafios que emergem no 

cenário da universidade. 

É relevante, portanto investigar como os professores percebem e respondem a este 

contexto de mudança e às novas exigências do trabalho acadêmico buscando clarificar 

as conexões entre as políticas de educação superior, as mudanças que trazem ao 

exercício da profissão acadêmica e prováveis mudanças no papel que se espera dos 

professores, nas práticas universitárias enfim, na reconfiguração da profissão 

acadêmica. Ao dar voz aos professores, ao ouvi-los sobre seu trabalho, sobre as 

condições em que o desenvolvem e os constrangimentos a que são submetidos 

poderemos contribuir para a elaboração de uma base de conhecimento sobre a profissão 

acadêmica hoje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 

2.2  OPÇÕES METODOLÓGICAS       

 

A natureza do problema de pesquisa e os objetivos da investigação são os 

elementos mais importantes na definição do método de pesquisa, dos instrumentos de 

coleta de dados e dos procedimentos de análise de dados. A seguir apresentamos a 

caracterização do tipo de estudo realizado, a estratégia de investigação e o desenho 

metodológico, procurando discutir os fundamentos que embasam nossa opção 

metodológica. 

Na definição do desenho metodológico consideramos que obter dados de uma 

realidade complexa e dinâmica como é a universidade, e da profissão acadêmica neste 

contexto, implicaria optar por uma pluralidade metodológica. Consideramos também 

que sendo ao mesmo ao mesmo tempo complexa e dinâmica, a realidade da 

universidade e da profissão acadêmica têm elementos objetivos a captar. 

 Assumimos nesta investigação a pluralidade metodológica, com uma perspectiva 

empírico-analítica e interpretativo-qualitativa. O foco qualitativo nos possibilitará o 

estudo em profundidade, o detalhamento. O foco quantitativo nos possibilitará buscar 

padrões, buscar com um grande número de professores, informações que sejam amplas 

e envolvem o maior número de participantes.   

O que nos moveu neste rumo não foi a dicotomia qualitativo-quantitativo, mas 

conjugar, conciliar estas duas abordagens, em um design de metodologia mista, na 

perspectiva de, como refere D‟Oliveira (2007, p.20), “desenvolver um conjunto de 

actividades complementares podendo assim obter informações descritivamente ricas e 

quantitativamente significativas”. O sentido não é, portanto o uso de uma abordagem ou 

estratégia para validar a outra, mas de uma para complementar a outra.  

Em termos epistemológicos ou das “alegações de conhecimento” como Creswell 

(2007, p.29) denomina, a abordagem mista é de cunho pragmático segundo a qual “o 

problema é mais importante e os pesquisadores usam todos os meios para entender o 

problema”, e esse argumento é uma confirmação filosófica para o uso de métodos 

mistos.  Ao interpretar as proposições de Cherryholmes e Murphy, Creswell (2007, 
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p.29) indica que o pragmatismo provê base para alegações de conhecimento que 

embasam o uso de métodos mistos e entre as quais destaca: 

(...) 1.o pragmatismo não está comprometido com um único sistema de 

filosofia e realidade; (...) 2. os pesquisadores têm liberdade de escolha. Eles 

são livres para escolher métodos, técnicas e procedimentos de pesquisa que 

melhor se ajustem a suas necessidades e a seus objetivos; 3. os pragmáticos 

não vêm o mundo como uma unidade absoluta. De forma semelhante, os 

pesquisadores de métodos mistos buscam várias técnicas para coletar e 

analisar dados, em lugar de adotar uma forma única (por exemplo, 

quantitativa ou qualitativa). 

Criou-se uma controvérsia equivocada sobre a impossibilidade de conciliação 

entre o qualitativo e o quantitativo. Mas as duas posições de acordo com as lógicas que 

seguem, possibilitam, dependendo da análise que se realiza da informação quantitativa, 

complementar com informações provenientes de outras fontes, mais qualitativas, na 

perspectiva da triangulação de dados e métodos. Também chamada de abordagem 

multi-métodos ou de métodos mistos essa abordagem favorece a compreensão do 

dinamismo da realidade da universidade em processo de reestruturação e mudança, e da 

reconfiguração da profissão acadêmica nesse cenário Percebemos então na possibilidade 

do uso da abordagem de métodos mistos uma forma de lidar com tal complexidade. 

 Procuramos no processo de definição de nosso percurso metodológico lidar com 

os vieses que trazemos de nossa formação e das dificuldades de, na área da educação, 

conciliar abordagens e estratégias de investigação que parecem à primeira vista não 

conciliáveis em um único estudo, mesmo que em momentos diferentes, e assim lidar 

com a dicotomia qualitativo-quantitativa e com o chamado conflito dessas abordagens. 

Por fim, mas não menos importante, estava a necessidade de contar com suporte 

estatístico e informacional que nos possibilitasse o uso de programa estatístico para 

tratamento dos dados quantitativos, constituindo-se esses fatores estímulos para superar 

as dificuldades, o que no final foi bastante produtivo tanto em termos da aprendizagem 

realizada como dos obstáculos a superar. 

 Sobre a inadequação da dicotomia entre o qualitativo e o quantitativo, Hashimoto 

(2005, p.68) afirma: 

A dicotomia de estabelecer as diferenças paradigmáticas no plano 

metodológico é inadequada. A “criação do novo paradigma” que utilize os 
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dois tipos de métodos, como resposta a este falso conflito, promovendo o 

pluralismo de métodos ou a complementaridade metodológica, é inteligente e 

pertinente porque esse paradigma existe há muito tempo, o crítico-dialético. 

Neste sentido as razões ideológicas se submetem às razões intelectuais. 

Creswell (2007, p.33) informa-nos que Campbell e Fiske foram pioneiros no uso 

de diferentes estratégias em um mesmo estudo, quando em 1959 realizaram pesquisa 

sobre a validade de características psicológicas com o modelo multimétodo. Com os 

desenvolvimentos posteriores, surgem outros métodos mistos e técnicas associadas – 

observações e entrevistas (estratégias qualitativas) combinadas com estratégias 

quantitativas e a “triangulação das fontes de dados como meio para buscar convergência 

entre métodos qualitativos e quantitativos”. Um estudo com métodos mistos envolve a 

recolha ou análise tanto de dados quantitativos como qualitativos em um único estudo, 

sendo esses dados coletados simultaneamente ou sequencialmente, com prioridade 

orientada para um ou outro tipo de dados e com a integração dos dados em uma ou mais 

etapas do processo de pesquisa (Creswell, Clark, Gutmann & Hanson, 2003). 

Denzin (citado por Teddlie e Tashakkori, 2009) aponta quatro tipos distintos de 

triangulação: de dados, metodológica, de pesquisadores e de teoria. Vergara (2010, 

p.243) também recorrendo a Denzin as define da seguinte maneira:  

A triangulação de dados refere-se ao uso de diferentes fontes de dados. 

Nesse contexto, é sugerido o estudo do fenômeno a partir de diferentes 

momentos (tempo), local (espaço) e pessoas (informantes). A triangulação 

de pesquisador diz respeito à utilização de diferentes pesquisadores na 

investigação de um mesmo fenômeno, na tentativa de detectar ou minimizar 

possíveis vieses provocados pela subjetividade do pesquisador. A 

triangulação teórica é uma abordagem baseada em diversas perspectivas 

teóricas. A triangulação metodológica é subdividida em intramétodo, ou 

seja, utilização de técnicas diversas relacionadas a um mesmo método, e 

entre métodos, isto é, a utilização de métodos distintos.  

No estudo que realizamos a utilização feita é a da triangulação metodológica entre 

métodos, ou seja, fazemos  uso de métodos distintos como mais adiante indicamos. 

Para Creswell, Clark, Gutmann & Hanson (2003, p.212) é comum o uso de vários 

termos para designar essa abordagem de pesquisa: integração de abordagens qualitativa 

e quantitativa, triangulação metodológica, pesquisa multimétodo, desenho multimétodo 

integrando dados qualitativos e quantitativos, entre outras denominações. Entretanto a 

expressão métodos mistos (mixed methods research) tem uso mais adequado, pois o que 
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é central é a ideia de combinar e integrar diferentes métodos, sendo este um termo mais 

amplo, assim definido: 

(...) um estudo com métodos mistos envolve a recolha ou análise tanto de 

dados quantitativos e/ou qualitativos em um único estudo no qual os dados 

são coletados concomitantemente ou sequencialmente, com dada prioridade e 

envolve a integração dos dados em um ou mais estágios do processo de 

pesquisa. 

 A seleção de uma estratégia de investigação com o uso de métodos mistos precisa 

considerar basicamente quatro questões principais relacionadas à: 

 

1. definição da sequencia de implementação da coleta de dados qualitativos e 

quantitativos, se recolha concomitante ou sequencial (implementação); 

2.  prioridade a ser dada, se qualitativa ou quantitativa (implementação) e 

qual seu peso. Isto é algo que precisa ser definido em uma estratégia que 

melhor se adapte ao problema de investigação;  

3. definição do momento em que os dados e resultados qualitativos e 

quantitativos serão integrados (estágio de integração); se na coleta, na 

análise, na interpretação ou em uma combinação;  

4.  definição sobre o suporte teórico, ou seja se uma perspectiva teórica 

guiará ou não o estudo.  

Sobre esse último aspecto Creswell (2007, p.215) afirma que mesmo com teorias 

implícitas “os pesquisadores de métodos mistos podem explicitar sua teoria como uma 

estrutura de orientação para o estudo”, embora essa estrutura funcione de forma 

independente na implementação, na prioridade e na forma de integração. 

 Para Creswell (2007, p.33) as estratégias sequenciais são usadas quando o 

pesquisador tem a intenção de 

elaborar e expandir resultados de um para outro método e isso pode 

significar começar com um método qualitativo para fins exploratórios e 

continuar com um método quantitativo usando uma amostra maior, de forma 

que o pesquisador possa generalizar os resultados para uma população. 

As estratégias sequenciais podem assumir quatro desenhos, a seguir explicitados:  
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a)    estratégia explanatória sequencial é útil quando o pesquisador deseja utilizar 

resultados quantitativos como ajuda para interpretar dados qualitativos. Essa 

estratégia é caracterizada pela coleta e análise de dados quantitativos seguida 

da coleta e análise qualitativa, com prioridade geralmente aos dados 

quantitativos. Mas podem ter igual prioridade e a integração dos dados 

ocorrer na fase de interpretação. Nessa estratégia a perspectiva teórica pode 

estar presente. 

b) estratégia exploratória sequencial, também desenvolvida em duas fases, 

sendo a qualitativa seguida da quantitativa com prioridade dada à qualitativa, 

ou igual prioridade. Assim há uma fase inicial de coleta e análise qualitativa 

seguida de coleta e análise quantitativa e os resultados são integrados na fase 

de interpretação. Ou seja, os dados quantitativos são utilizados para auxiliar a 

interpretação dos resultados qualitativos, uma vez que o foco não está, como 

na estratégia anterior, em explicar e interpretar relações, mas sim explorar um 

fenômeno; e isso ocorre também quando o estudo “quer explorar um 

fenômeno, mas que também quer expandir os resultados qualitativos” 

(Creswell, 2007, p.219). A perspectiva teórica pode estar presente. 

c)    estratégia transformadora sequencial por haver necessariamente uma 

perspectiva teórica que guia o estudo, o objetivo é utilizar métodos que sejam 

mais coerentes com esta perspectiva teórica. Essa estratégia também envolve 

duas fases distintas de coleta de dados com prioridade para os qualitativos ou 

os quantitativos, ou igual prioridade, e com a integração dos resultados das 

duas fases no momento da interpretação. Por ter um foco transformador, ao 

usar duas fases “o pesquisador transformador sequencial pode conseguir dar 

voz a diversas perspectivas, ou para melhor defender os participantes, ou para 

entender melhor um fenômeno, ou processo que está mudando como 

resultado de estar sendo estudado” (Creswell, 2007, p.219). 

             No uso de estratégias concomitantes os dados quantitativos e qualitativos são 

coletados e depois integrados na interpretação dos resultados gerais. Pode-se usar 

estratégia de triangulação concomitante, estratégia aninhada concomitante ou uma 

estratégia transformadora concomitante conforme o caso: 
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a) a estratégia de triangulação concomitante é utilizada quando dois métodos 

qualitativos e quantitativos são usados separadamente para confirmar, fazer 

validação cruzada ou, em um mesmo estudo, confirmar resultados. A 

perspectiva teórica pode estar presente. Assim a coleta de dados quantitativos 

e qualitativos é simultânea, com prioridade preferencialmente igual e os 

resultados são integrados na fase de interpretação ou de análise, indicando 

convergência ou não convergência de resultados.  

b) na estratégia aninhada concomitante quando o pesquisador deseja “ter 

perspectivas mais amplas como resultado do uso de métodos diferentes ao 

contrário de ter um único método predominante” (Creswell, 2007, p.220), ou 

seja, neste enfoque o não predominante fica embutido ou aninhado no outro e, 

neste caso, o método aninhado pode ter como foco uma questão diversa 

daquela que orienta o uso do método predominante; pode ser utilizado para o 

estudo de grupos diferentes com métodos diferentes ou ter um método usado 

dentro da estrutura de outro método, como se o pesquisador elaborasse e 

conduzisse um experimento, mas usasse a metodologia de estudo de caso para 

estudar cada uma das condições de tratamento” (Creswell 2007, p.220). A 

prioridade é qualitativa ou quantitativa. Na fase de análise os dados são 

interpretados e a perspectiva teórica pode estar presente. 

c) a estratégia transformadora concomitante implica uma perspectiva teórica 

específica que orienta a pesquisa e que conduz a análise e a interpretação dos 

dados.  O favorecimento da participação é o que orienta a escolha do método 

concomitante, seja de triangulação seja aninhado e a integração dos dados 

ocorre na fase de análise ou na de interpretação. A coleta de dados 

qualitativos e quantitativos é concomitante, com prioridade para um ou outro 

e a integração é em geral na fase de interpretação. 

Neste estudo, optamos pela estratégia exploratória sequencial em duas fases: na 

primeira buscamos explorar, mediante o uso da técnica da entrevista, as visões dos 

participantes sobre o fenômeno em estudo, na busca de informações para elaborar o 

questionário, que seria o instrumento de coleta de dados do inquérito; na segunda 

procuramos combinar dados qualitativos e quantitativos e explorar resultados em 
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profundidade, com as lentes teóricas da literatura estudada. Quando a coleta qualitativa 

precede à quantitativa a intenção é inicialmente explorar o problema em estudo e dar 

continuidade a essa exploração com dados quantitativos, mais adequados a uma amostra 

maior de modo a poder inferir os resultados para a população.  

 Portanto a coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos em fases 

sequenciais considerou o que recomenda Creswell (2007), ou seja, a coleta de dados 

qualitativos em primeira instância com o objetivo exploratório e na segunda fase a 

expansão do entendimento a partir de coleta de dados com uma amostra representativa. 

          A definição de prioridade que será conferida aos dados – se a ênfase será para os 

dados qualitativos ou para os quantitativos – pode resultar tanto da necessidade de 

compreender uma forma de dados antes de realizar a próxima coleta de dados, como 

pode resultar da audiência de destino do relatório de pesquisa; tanto do nível de 

familiaridade do pesquisador com uma ou outra abordagem quanto do fato de haver 

constrangimentos práticos do desenvolvimento da recolha dos dados.  Dar ou não 

prioridade ou ênfase aos dados qualitativos ou quantitativos é uma decisão problemática 

na medida em que um estudo pode iniciar com um foco essencialmente quantitativo, 

com variáveis, hipóteses, questões bem específicas e uma extensa discussão da literatura 

que embasa o estudo, ou não.  

          A integração pode ser considerada a combinação da pesquisa qualitativa e 

quantitativa em um dado estágio do inquérito e pode ocorrer: dentro das questões 

norteadoras do estudo quando tanto questões qualitativas como questões quantitativas 

são propostas; dentro dos dados com questões abertas e fechadas com instrumentos 

estruturados; dentro da análise dos dados como, por exemplo, ao transformar temas 

qualitativos em itens quantitativos ou escalas ou na interpretação, ao examinar 

resultados quantitativos e qualitativos em uma convergência dos achados. Como já 

referimos anteriormente o desenho metodológico deve prever a estratégia de integração 

dos dados ou sua combinação. 

A decisão considera uma clara compreensão do processo de pesquisa e as 

abordagens em cada estágio da pesquisa. Quando a opção é por duas fases interativas de 

coleta é recomendado o relatório em duas fases, incluindo a análise de cada fase em 
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separado e a integração na discussão ou nas conclusões do estudo. A integração pode 

ser definida como a combinação da pesquisa qualitativa e quantitativa em uma dada fase 

ou estágio, podendo ocorrer a partir das questões de pesquisa momento em que tanto 

questões de cunho qualitativo ou como de cunho quantitativo são propostas. Pode 

ocorrer na coleta de dados, ou seja, quando utiliza um instrumento de coleta de dados 

mais ou menos estruturado, mais aberto ou mais fechado. Pode ocorrer na análise dos 

dados, quando, por exemplo, o pesquisador transforma temas qualitativos em itens para 

um questionário ou em escalas. E finalmente pode ocorrer na interpretação, quando o 

pesquisador examina os resultados qualitativos e quantitativos buscando convergência 

nos achados (Creswell, Clark, Gutmann &Hanson, 2003) 

Optamos por fazer a interpretação de toda a análise ao final do estudo buscando, 

nas conclusões, a convergência dos achados, tal como ilustramos no modelo gráfico a 

seguir: 
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Legenda:  

             indica uma forma sequencial de coleta de dados;  

 letra maiúscula significa ênfase ou prioridade nos dados e nas análises 

qualitativas ou quantitativas do estudo. 

 QUAL e quan significam qualitativa e quantitativa. 

 As caixas destacam a coleta de dados qualitativa ou quantitativa. 

 Abaixo de cada figura estão os procedimentos específicos de coleta, análise e       

interpretação dos dados. 
Fig. 07 – Modelo gráfico da estratégia de investigação, elaborado pela autora, com base em 

Creswell (2007) 
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           Na presente investigação, portanto, os princípios da pluralidade, da 

complementaridade e da integração, são articulados em um desenho metodológico 

aberto, flexível e integrador, que se afigura como o mais adequado para o problema a 

estudar. A seguir detalhamos as técnicas e instrumentos de recolha e análise das 

informações. 
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2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DOS DADOS 

 

2.3.1  A Pesquisa Documental 

Nessa primeira fase procuramos desenvolver o estudo de documentos relevantes 

relacionados às mudanças e reformas por que passa a educação superior: legislação, 

relatórios (como o Relatório Dearing), declarações, informes internacionais (como o 

Informe Bricall), cartas de reuniões temáticas, relatórios de reuniões técnico-científicas 

relacionadas ao Processo de Bolonha, à Conferência Mundial de Educação Superior 

(1998), às Conferências Regionais de Educação Superior da América Latina e Caribe. 

 Amplamente documentado e estudado, o Processo de Bolonha é visto como uma 

tendência, não como um modelo a ser copiado; mas a herança comum e as tradicionais 

relações entre Europa e América Latina conduziram até ao interesse de trabalho 

conjunto, para, em uma analogia ao processo de convergência europeia, criar o 

denominado Espaço Comum de Ensino Superior. Mesmo com as assimetrias entre as 

regiões, a despeito das particularidades históricas quanto às trajetórias históricas das 

universidades, e com as condições distintas de mudança, têm-se observado processos de 

mudança na direção de alguns programas de caráter supranacional, como, por exemplo, 

o da Rede Ibero Americana para Acreditação do Ensino Superior, do Mecanismo 

Experimental de Acreditação do MERCOSUL.  

O estudo dessas duas ordens de documentos teve em conta a perspectiva de 

identificar na análise, suas ideias-força, sua semântica, o que propõem em especial com 

referência às transformações da universidade e do trabalho dos professores 

universitários, para compreender as concepções a respeito do trabalho que se espera que 

os professores universitários realizem ou das concepções do que seja a natureza do 

trabalho acadêmico.   

 Dois outros documentos estudados foram o Projeto da Reforma Universitária no 

Brasil e os Documentos do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
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Superior– também relevantes, tendo em conta a perspectiva de identificar os aspectos 

relacionados. 

Também foi bastante útil tanto o estudo dos documentos dos Censos de Educação 

Superior e do Cadastro Nacional de Docentes publicados pelo INEP bem como as 

Sinopses e Relatórios sobre Pós-Graduação publicados CAPES, uma vez que estes nos 

forneceram bases de dados significativas para situar os dados sobre o sistema de 

educação superior brasileiro. 

O estudo desse conjunto de documentos, tendo em conta os objetivos da 

investigação e as questões norteadoras, buscar especialmente os elementos que apontam 

as transformações na universidade, as orientações sobre o pessoal acadêmico e as 

questões relativas às dimensões do trabalho de professores universitários. As análises 

estão incorporadas no Capítulo I. 

No âmbito das universidades lócus da investigação foi realizado o estudo dos 

documentos institucionais como os regimentos e as sinopses de informações 

institucionais. As análises sido incorporadas na secção 2.4 deste Capítulo II.   

 

2.3.2 As Entrevistas: apresentação e discussão dos instrumentos e procedimentos 

 

2.3.2.1 Entrevistas com informantes-chave – uma estratégia exploratória 

Como uma estratégia de aproximação com o campo de estudo e na busca de 

categorias de estudo que também fornecessem elementos para a elaboração do 

questionário a ser aplicado no inquérito aos professores das três universidades, 

realizamos um estudo exploratório, com entrevistas aplicadas a informantes-chave, sem 

categorias predefinidas, mas assente em temas relacionados às mudanças da 

universidade e da profissão acadêmica, organizada em torno de quatro eixos: 
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 Eixo I – Perfil dos entrevistados. 

 Eixo II – Concepções dos entrevistados sobre a natureza do trabalho acadêmico 

e o que se espera de um professor universitário. 

 Eixo III – Percepções sobre mudanças que podem estar a afetar o trabalho 

acadêmico e a universidade como local de trabalho e os impactos dessas 

mudanças. 

 Eixo IV – Percepções sobre como os professores universitários têm reagido ou 

respondido a essas mudanças e os dilemas com que se defrontam. 

 

O objetivo das entrevistas com informantes-chave foi captar e representar a 

realidade da profissão acadêmica e identificar um conjunto de indicadores da condição 

acadêmica (em mudança) de modo que essa representação nos permitisse descrever e 

analisar a realidade do que é ser professor universitário hoje. Moveu-nos, portanto, o 

interesse básico de compreender como a natureza e a realidade da profissão acadêmica 

se manifestam, sem categorias de análise pré-definidas, mas assente, como já referimos, 

em “temas” relacionados às mudanças da universidade e do trabalho acadêmico hoje. 

 Consideramos os informantes-chave como atores sociais privilegiados e ao 

buscar sua participação nesta fase da pesquisa não pretendíamos ter amostras do 

universo, mas procurar pessoas que tivessem conhecimento das características do 

campo de estudo, buscar o que estes atores sabem sobre o que estávamos a estudar, a 

seu respeito. Nossa expectativa era captar uma visão que pudesse oferecer elementos 

para compreender as dimensões ou aspectos a serem considerados na construção de 

categorias interpretativas para a elaboração do questionário do inquérito previsto para a 

segunda etapa. Portanto investimos no desenvolvimento de um instrumento de coleta de 

dados a partir dos temas, depoimentos e declarações específicas dos entrevistados e do 

uso desses temas e declarações nos itens do questionário. 

Os depoimentos dados em entrevistas são valiosos, mas consideramos a 

recomendação de Costa (2005, pp.139-140) quando este autor afirma que  
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são sempre depoimentos elaborados através de sistemas de representação 

próprios do contexto social local e do lugar social específico dos indivíduos 

em causa (...) que têm uma visão particular das coisas, a qual o investigador 

tem que procurar captar e levar em consideração. 

 

Ao fazer uso da entrevista semi-estruturada para mapear e detalhar os eixos 

básicos da pesquisa nos moveu-nos a ideia de que os informantes-chave pudessem ter 

no início da entrevista uma orientação, um fio condutor para a conversa, certo padrão, 

ainda que flexível, tendo em vista a consistência dos dados, na direção dos objetivos da 

entrevista. Consideramos pertinente o uso da entrevista semi-estruturada tendo em 

mente um esquema temático com os três eixos anteriormente referidos e constantes de 

um Guião (anexo 01) 

O Guião da Entrevista segundo Afonso (2005, p.99) “constitui um instrumento de 

gestão da entrevista semi-estruturada (...) construído a partir das questões de pesquisa e 

eixos e análise”. Ao seguir esta orientação construímos para cada objetivo um conjunto 

inicial de tópicos e questões para uso no diálogo com os entrevistados. 

 No decorrer de cada entrevista as questões norteadoras da investigação nos 

permitiam-nos manter o foco nos temas-chave, entretanto possibilitavam um nível de 

liberdade amplo para que o entrevistado pudesse trazer suas próprias questões sobre os 

temas-chave. Ao longo das entrevistas fomos intercalando comentários nas questões, 

para manter o foco no tema da conversa, sem rigidez, mas procurando “manter o fia da 

meada”. Ao encorajar os entrevistados, provocá-los a trazer fatos e experiências, relatos 

e situações, refinando as intervenções ao longo da conversa,  o conhecimento do campo 

de estudo ia se enriquecendo. Como nos indicam Denzin e Lincoln (2006, p.33): “na 

crença em um sujeito real, ou um indivíduo real, que está presente no mundo e que, de 

certa forma tem a habilidade de relatar suas experiências”. Mesmo que filtrado pela 

linguagem seus relatos, suas percepções poderiam ajudar-nos a tomar mais 

compreensível o quadro ainda pouco nítido sobre os três Eixos anteriormente referidos 

ao abordarmos o problema de pesquisa.  

De início era relatado o que se estava procurando, de modo que os informantes-

chave pudessem indicar pistas, significados, descrever situações, contar fatos 
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relacionados, emitir seus conceitos sobre universidade, sobre a natureza da profissão 

acadêmica e os impactos das políticas de educação superior no trabalho acadêmico. O 

objetivo era aumentar as possibilidades de coletar informações relevantes e obter 

insights. Creswell (2007, p.186) com base em Wolcott, assinala que a pesquisa 

qualitativa é fundamentalmente interpretativa e “significa que o pesquisador faz uma 

interpretação dos dados. Isso inclui (...) análise de dados para identificar temas ou 

categorias (...) oferecendo mais perguntas a serem feitas”.  

Os entrevistados foram eleitos tendo em conta critérios básicos tais como: 

acessibilidade; diversidade de vinculação institucional, ou seja, pertencentes às três 

universidades escolhidas para o estudo de campo; diversidade de formação e área de 

conhecimento de atuação. Ressaltamos que um dos entrevistados foi intencionalmente 

escolhido por ter pertencido à Associação de Docentes ou Sindicato, um ator coletivo 

importante de construção da profissão acadêmica. Os participantes das entrevistas estão 

caracterizados no perfil que a seguir apresentamos: 

 

1. Professor Antonio - Área de Ciências Sociais, professor e Reitor à época da 

entrevista. 

2. Professora Joana - Área de Educação, professora e diretora de unidade 

universitária à época de entrevista. 

3. Professor Vilma - Área de Educação, professora, ex-membro dirigente de 

Associação Docente. 

4. Professor Cristiano - Área de Saúde, ex-Reitor, atuando apenas como professor 

e pesquisador à época da entrevista. 

5. Professor Erasmo - Área de Educação, professor e pesquisador, pertencente a 

duas das Universidades pesquisadas. 

6. Professor Maria - Área de Engenharia, professora e pesquisadora, pertencente a 

duas das Universidades pesquisadas. 

7. Professor João - Área de Engenharia, professor e diretor de unidade 

universitária. 

Conforme já dissemos, como critério de escolha dos informantes-chave foi 

considerado o acesso destes a informação, seus conhecimentos ou experiências 
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significativas em decorrência das atividades como professores, pesquisadores, 

administradores acadêmicos e sua disponibilidade e desejo de contribuir com a 

investigação, pois no contacto inicial, quando se fez o convite, foi esclarecido qual o 

foco da investigação e o que se desejava do informante-chave. Dito de outra maneira, a 

seleção dos informantes-chave foi feita não com base em representatividade, mas com 

base na ideia de que seriam bons informantes e com chances de acessibilidade. Deve ser 

ressaltado que um informante-chave escolhido não acedeu ao convite, apesar de duas 

tentativas de agendamento. 

Com a permissão dos participantes, as entrevistas foram gravadas e depois 

transcritas mantendo-se a fidelidade das falas, inclusive nas perguntas improvisadas nos 

diálogos. Tais diálogos aconteceram porque não nos imobilizamos pelo Guião 

planejado, o que significa que os diálogos por vezes extrapolavam o roteiro prévio. Em 

relação aos aspectos linguísticos tivemos o cuidado de preservar a linguagem falada, 

sem ajustá-la a exigências da escrita, de não seccionar as falas para dar sentido às ideias 

dos entrevistados e capturar a riqueza das visões e experiências relatadas. O anexo 02 

contém a transcrição da entrevistas. 

Retornamos aos entrevistados o texto da transcrição integral das entrevistas, o que 

lhes permitiu ajuste no texto escrito e o fizemos mediante o encaminhamento do 

protocolo de validação da entrevista e autorização de uso dos depoimentos com garantia 

do anonimato. O consentimento para uso do conteúdo, de modo a preservar a qualidade 

da informação, a integridade dos entrevistados está traduzido no Protocolo de Validação 

(anexo 03). Esse procedimento esclarece e assegura ao entrevistado a garantia do 

anonimato com uso de nome fictício. Obtido o Protocolo de Validação, realizamos o 

processo de análise de conteúdo, na busca de sentidos e compreensão de temas e falas 

com conteúdos comuns no corpus do texto transcrito.  
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2.3.2.2 Análise e interpretação dos dados: o tratamento da informação qualitativa 

e a análise de conteúdo das entrevistas 

 

A análise de conteúdo envolve duas funções que se complementam: uma, de cariz 

exploratório que visa à descoberta de sentidos nas falas e outra, uma função de análise 

sistemática das inferências realizadas. Segundo Bardin (1997, p.105) a análise temática 

nos orienta à descoberta de “núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

presença ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo 

analítico escolhido”.  

Conforme Bardin (1997, p.15) o processo de análise qualitativa é  

(...) um procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e mais 

adaptável (…) levanta problemas ao nível da pertinência dos índices retidos, 

visto que, seleciona estes índices sem tratar exaustivamente todo o conteúdo 

ou de elementos não significativos serem tidos em conta (...). As hipóteses 

inicialmente formuladas podem ser influenciadas no decorrer do 

procedimento, por aquilo que o analista compreende da significação da 

mensagem. Principalmente neste caso, torna-se necessário reler o material, 

alternar releituras e interpretações e desconfiar da evidência (...) funcionando 

por sucessivas aproximações. 

Ouvir as entrevistas gravadas e transcrevê-las, ler e reler as transcrições, tentando 

apreender e compreender os relatos, foi importante para construir uma matriz coerente 

com os objetivos da investigação. Esse procedimento permitiu identificar os temas e 

categorias e subcategorias, bem como as unidades de registro, em busca de padrões e 

conexões de um referencial mais amplo, para intuir, interpretar, sempre retornando ao 

material transcrito para essa construção. Desse modo procedeu-se à recolha das 

unidades de registro com base nos temas elencados e organizados na grelha de partida 

ou mapa inicial para em seguida procedemos à revisão de todo o processo, no sentido de 

observar a necessidade de revisão das categorias, subcategorias e  unidades de registro e 

realizar os ajustes.  

 A grelha categorial de análise (anexo 04) foi sendo alterada ao longo da análise, 

pelo acréscimo de elementos e sendo enriquecida a partir do material lido. Conforme 

Maroy (1997, p.140) essa grelha é importante como um passo inicial que possibilita 



 

 

151 

interrogar o material da entrevista em função da problemática: “uma boa parte do 

trabalho da primeira fase consiste não tanto em desenvolver categorias, mas em avaliar 

em que medida as pistas de investigação presentes na problemática se revelam a priori 

frutuosas”. 

Para proceder à análise de conteúdo utilizamos como referência a questão de 

partida e as subquestões de investigação. A partir da leitura das entrevistas e da 

percepção das possibilidades de análise (pré-análise e exploração do material) as 

categorias de análise emergiram das leituras e releituras das respostas, das falas dos 

entrevistados.
11

  

Na categorização procuramos formular um levantamento dos elementos ou 

unidades para classificação. Conforme Bardin (1997, p.117) esse processo “é uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, 

e seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia) com critérios 

previamente definidos”. Definir as categorias demanda do investigador um exigente 

trabalho de atender certas características tais como: exaustividade, ao percorrer a 

transcrição das entrevistas; exclusividade, quanto às unidades de registro, que devem 

pertencer a uma só categoria; objetividade, para permitir que outros analistas possam 

utilizá-las em um mesmo texto; pertinência com relação aos objetivos e ao quadro de 

referência do estudo e flexibilidade, para possibilitar captar a complexidade das falas do 

texto.  

Assim estabelecemos um primeiro quadro de temas para a análise temática, um 

recorte do conjunto de entrevistas a partir de uma grelha ou mapa de categorias, lançada 

sobre os conteúdos que apareceram nas falas dos entrevistados, e investimos na busca 

de unidades de análise, organizando-as em categorias e subcategorias, para proceder à 

articulação com as unidades de registro (análise transversal), com as entrevistas 

recortadas em torno de cada categoria e subcategoria. Gerar categorias de análise e 

estabelecer relações entre elas, em um trabalho de descoberta mediante a imersão no 

material de cada entrevista permitiu-nos a melhoria, o aperfeiçoamento gradativo da 

                                                 

11
 Uma categoria “é um conceito que permite nomear uma realidade presente no material 

recolhido. O trabalho de análise consistirá em precisar seu conteúdo” (Maroy, 1997, p.131). 
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grelha de partida, a redefinição de categorias e o encaminhamento para as primeiras 

interpretações, enfim, possibilitou-nos “descobrir e testar o fio condutor da análise” nos 

termos de Maroy (1997, p.120).  

Desse modo procedemos à recolha das unidades de registro com base nos temas 

elencados e organizados na grelha de partida ou mapa inicial e, em seguida, procedemos 

à revisão de todo o processo, no sentido de observar a necessidade de revisão das 

categorias, subcategorias e das unidades de registro, para realizar os ajustes. 

À medida que as unidades de registro foram sendo encontradas iam sendo 

registradas em um mapa de transcrição das falas dos entrevistados, nas categorias e 

subcategorias, procurando-se atender ao princípio de exclusão mútua, ou seja, a unidade 

de registro não poderia pertencer a mais de uma subcategoria e ao princípio de 

pertinência, ou seja, deveriam refletir as questões de investigação na medida em que as 

falas dos entrevistados estavam relacionadas.  

Ressaltamos que as primeiras entrevistas e sua análise nos possibilitaram testar o 

fio condutor da investigação, contido nas questões de partida, e, à medida que a análise 

prosseguia, percebíamos que ia se tornando complexa a rede de influências das políticas 

de educação superior nas formas de expressão do trabalho dos professores, como por 

exemplo, a intensificação decorrente da aplicação dos sistemas de gratificação salarial 

baseada na carga didática. E assim, temas que pareciam ser secundários passaram a ser 

relevantes na análise. Tempo, disciplina, rigor e trabalho de dedução e de inferência 

possibilitam tais descobertas. E à medida que a análise prosseguia buscávamos 

relacionar as falas às sínteses teóricas sobre esses temas-eixo de análise.  

As entrevistas conduziram a um bom conjunto de dados que permitiram a partir 

delas explorar o campo de estudo e construir as categorias básicas da elaboração do 

questionário para o inquérito subsequente, de uma forma mais refinada. 

É a análise que apresentamos no Capítulo III procurando situar, a partir das 

subquestões de investigação – com as categorias e subcategorias identificadas – os 

elementos relacionados: às mudanças na educação superior que implicam 

reconfigurações na profissão acadêmica; ao exercício da profissão acadêmica, seu 
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contexto às mudanças e às dinâmicas no interior da universidade e seus efeitos no 

trabalho acadêmico; às percepções dos professores sobre as mudanças; às novas 

exigências e como respondem e constroem seus caminhos de exercício da profissão 

acadêmica.  

 

2.3.3 O Inquérito por Questionário: descrição e apresentação do instrumento e dos 

procedimentos 

  Conhecer a realidade da profissão acadêmica exige uma busca de extensa 

informação visando um conjunto de dados que possibilitem chegar a resultados amplos 

e generalizáveis, por isso escolhemos o questionário para o inquérito por possibilitar o 

alcance de uma população mais ampla.  Moreira (2009) ensina-nos que inquérito é a 

coleta de dados ou de respostas a um conjunto de questões para uma amostra de 

pessoas, de modo que seja possível inferir resultados que seriam obtidos, caso se tivesse 

realizado o inquérito com todas as pessoas da população-alvo. 

Tendo em conta a população-alvo, esta etapa envolveu além do desenho do plano 

amostral que a seguir se apresenta, o planejamento e desenho do questionário, a 

validação do instrumento mediante aplicação piloto seguida de revisão e ajustes, 

aplicação definitiva, codificação e a análise de dados.    

2.3.3.1 Desenho do Plano Amostral 

A construção do plano de amostras orienta o pesquisador no que diz respeito aos 

procedimentos técnicos e operacionais a ser seguido, de maneira a garantir a coleta de 

dados e a produção de informações sobre o objeto de estudo com vistas a subsidiar as 

análises propostas nos objetivos específicos. 

Diante do desenho metodológico da investigação, faz-se uso de técnicas de 

amostragem probabilísticas e não probabilísticas. A primeira possibilita estudar 

características populacionais a partir das características observadas nas amostras e fazer 

inferências, enquanto a segunda não garante as inferências. As principais vantagens de 

um levantamento por amostragem são: o custo reduzido do levantamento, a rapidez com 
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que se realiza a tarefa e produzem-se as informações, além de maior amplitude no 

levantamento e maior exatidão dos resultados. 

A boa qualidade de uma amostra probabilística, segundo Mattar (1993), está 

relacionada com os seguintes aspectos: precisão, como medida do erro amostral, de 

forma que quanto menor o erro amostral, mais precisa será a amostra; eficiência, no que 

se refere à comparação entre diferentes planos de amostras, pois um plano é mais 

eficiente que outro se ele trouxer resultados mais confiáveis que o outro, desde que 

consideradas condições específicas e, por fim, a correção, que se refere ao nível de 

ausência de vieses não amostrais na amostra. 

a)  Identificação dos objetivos e populações  

Bolfarine e Bussab (2005) apresentam os tópicos que devem ser contemplados em 

um levantamento amostral, quais sejam: identificação dos objetivos e populações; coleta 

das informações; planejamento e seleção da amostra; processo de coleta dos dados 

(campo); processamento dos dados; análise dos resultados; apresentação dos resultados 

e disponibilidade dos dados. 

Descrever e analisar a reconfiguração da profissão acadêmica no quadro de 

mudanças em curso na educação superior é o objetivo central da investigação. Como 

objetivo específico buscamos conhecer aspectos significativos do exercício da profissão 

acadêmica hoje, tendo em vista não só os relacionados à intensificação de atividades, 

mas também, à reconfiguração do que é ser professor universitário; compreender como 

professores interpretam estas mudanças e respondem aos desafios que se apresentam à 

profissão acadêmica. 

O estudo de campo foi desenvolvido em três universidades no estado do Pará, 

Brasil: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

e Universidade da Amazônia (UNAMA), sendo as duas primeiras universidades 

públicas e a última uma universidade privada. A delimitação do campo 

intencionalmente circunscrito ao modelo universitário de organização acadêmica como 

tipo de instituição justifica-se, considerando que Centros Universitários, Faculdades 

Integradas e Faculdades Isoladas não têm exigência de pesquisa institucionalizada e o 
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foco de estudo são professores universitários atuando em instituições que possibilitem o 

trabalho acadêmico em ensino e pesquisa.  

 A não inclusão de IES não universitárias não foi somente uma decisão prática. 

Consideramos que, não havendo exigência legal de pesquisa institucionalizada teríamos 

descaracterizado o perfil típico do professor universitário com atividade de ensino e 

pesquisa, portanto alertamos que não se trata de generalização dos resultados para o 

professor que atua no ensino superior mas o que atua em universidades.  

A população alvo é constituída pelos professores efetivos, da UFPA, da UEPA e 

da UNAMA. Consideradas as três IES, o quantitativo de professores segundo titulação 

está a seguir apresentado. 

Instituição Titulação Total 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

UFPA 48 158 502 850 1.558 

UEPA 16 115 371 121 623 

UNAMA 35 197 281 91 604 

Total 99 470 1.154 1.062 2.785 

Tab. 09 - Quantidade e titulação de professores efetivos, na capital do estado do Pará – 

2009 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados fornecidos pelas Universidades 

                 

As duas universidades públicas (UFPA e UEPA) são multi-campi, ou seja, 

possuem unidades universitárias na capital do Estado, Belém, e em cidades do interior, 

entretanto foram considerados apenas os professores que têm atuação acadêmica na 

capital, onde se localiza a sede das universidades. 

b)  Unidade amostral 

As instituições universitárias formam as unidades amostrais de onde foram feitas 

as extrações para constituir a amostra. 

c)  Unidade elementar 

São os docentes efetivos que atuam em Belém, nas universidades selecionadas 

pela pesquisa os quais foram inquiridos. A centralização em professores efetivos 
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justifica-se pela intenção de reduzir a dispersão de perfis e de aspectos relacionados a 

contrato ou regime de trabalho, remuneração e atividades acadêmicas desenvolvidas 

quanto à docência e investigação. Professores em situação contratual de temporários ou 

professores com o chamado regime de trabalho horista, têm, em geral, atividade 

centrada somente na docência ou no ensino de graduação e não têm os benefícios do 

estatuto da carreira docente. Também não foram incluídos professores associados ou 

professores visitantes. 

d) Sub-populações ou estratos 

No caso da amostragem probabilística a população foi estratificada em dois 

estágios: no primeiro considera-se a instituição;  e no segundo a titulação dos docentes 

efetivos. 

e)  Sistema de referências (frame) 

É constituído pela listagem de professores de cada uma das instituições da 

pesquisa e contempla características como: área de conhecimento ou localização do 

professor nas unidades universitárias, regime de trabalho e titulação do docente. 

f) Planejamento e seleção da amostra 

f.1. Plano amostral 

De acordo com os objetivos da pesquisa e da construção metodológica, dois tipos 

de planos foram estabelecidos: um não probabilístico e outro probabilístico, 

respectivamente para a primeira etapa (estudo prévio envolvendo entrevistas com 

informantes-chave) e segunda etapa (inquérito com aplicação de questionário a uma 

amostra de professores). 

Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende do julgamento do pesquisador. Não há 

nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer 

parte da amostra.  
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As razões para o uso de amostragem não probabilística são: impossibilidade de 

uso de amostra probabilística e maior facilidade de operacionalização das unidades 

amostradas; o tempo de coleta dos dados é reduzido bem como os custos da pesquisa 

são menores. 

A técnica de amostragem aplicada foi a intencional ou por julgamento, em que a 

suposição básica é a de que, com bom julgamento e estratégia adequada, podem ser 

escolhidos os casos a serem incluídos e, assim, chegar a amostras que sejam 

satisfatórias para as necessidades da pesquisa. As unidades amostrais inquiridas a partir 

de entrevistas semi-estruturadas foram escolhidas com base em critérios de 

acessibilidade, diversidade de vinculação institucional, ou seja, estão vinculadas às três 

universidades lócus da pesquisa, a diversidade de formação e área de conhecimento 

(campos disciplinares), sendo que um dos entrevistados foi intencionalmente escolhido 

por ter pertencido à Associação de Docentes (Sindicato). 

A amostragem probabilística é aquela em que cada elemento da população tem 

uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. A 

vantagem de serem conhecidas as probabilidades de ocorrência de cada elemento da 

população reside no fato de, no processo de escolha aleatória, ninguém levar vantagem 

sobre ninguém, ou seja, a escolha não é influenciada pela vontade do pesquisador, dos 

entrevistadores de campo, ou mesmo do entrevistado.  

Com efeito, ao se garantir a aleatoriedade, está se garantindo o cálculo das 

margens de erro amostral, isto é, o quanto um valor obtido na amostra (estatística) se 

afasta do valor obtido na população (parâmetro), seja para média ou para proporções. 

De acordo com os objetivos específicos da pesquisa, a técnica de amostragem 

mais adequada para a segunda etapa da pesquisa é a amostragem aleatória estratificada, 

que consiste em subdividir a população em grupos segundo alguma característica de 

interesse conhecida na população (Bolfarine & Bussab 2005).  

Como na pesquisa o interesse foi capturar a opinião do professor sobre diversas 

questões, optamos por criar subconjuntos de acordo com sua última titulação 

acadêmica. Ao se realizar a estratificação esperamos que a variabilidade dentro dos 
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estratos ou subconjuntos seja a mais homogênea possível e entre os estratos haja maior 

heterogeneidade. 

As razões para estratificação foram: aumentar a precisão, a eficiência e correção 

da amostra; reduzir o valor do erro padrão do estimador da população; permitir que 

sejam feitas análises para cada um dos estratos; tornar mais fácil a coleta de 

informações em termos administrativos e operacionais; tornar o custo da amostragem 

estratificada menor que o da amostra aleatória simples (Mattar, 1993). 

A alocação das amostras pelos estratos foi feita de forma proporcional, em que a 

amostra de tamanho n é distribuída proporcionalmente entre os estratos, também 

conhecida como amostragem estratificada proporcional, ou seja, 

 

       (1) 

em que, 

hn  = é a quantidade de amostra no estrato h, 
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hN = número de docentes com a titulação h 

N = total de docentes das três instituições  

Após a definição do tamanho de amostras em cada estrato, estas foram 

distribuídas espacialmente de forma proporcional ao quantitativo de docentes em cada 

uma das universidades envolvidas na pesquisa. A escolha das unidades elementares foi 

feita com base em uma amostragem aleatória simples, em que cada elemento da amostra 

teve a mesma probabilidade de ser escolhido e o sorteio foi de acordo com o sistema de 

referência. 
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f.2. Definição do tamanho da amostra 

Para o dimensionamento da amostra pressupomos a população como pequena 

(2.785 professores). Como a maior parte das variáveis utilizadas no instrumento de 

coleta de dados serão expressas em termos proporcionais optamos por utilizar a fórmula 

apresentada por Rea e Parker (2000). 

  fazendo 2/1p  

   

     (2) 

em que, 

amostra da proporções de ãodistribuiç uma para padrão erroC

população na selementare unidades de totalN

confiança de nível segundo reduzida  variáveldavalor 

p

Z

 

A tabela a seguir apresenta o número de amostras segundo o nível dos parâmetros 

Z , N e Cp. 

 

Erro 

Amostral (C) 

Tamanho da amostra (entrevistas) 

IC=95% e Alfa=5% IC=90% e Alfa=10% 

5,0 337 245 

6,0 243 175 

7,0 183 130 

8,0 142 101 

10,0 92 65 

Tab. 10 - Número de Amostras segundo a fórmula (2)                                

Fonte: Elaboração da autora 

Optamos por trabalhar com a amostra de pelo menos 338 professores, ou seja, 

com Erro amostral (C) 5,0. IC = 95% e Alfa = 5,0%. 
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f.3  Distribuição espacial das amostras 

Definido o número de amostra a fazer parte da pesquisa, foi aplicada a fórmula (1) 

para realizar a alocação proporcional nos estratos. Dentro de cada estrato h foram 

distribuídas as amostras conforme o quantitativo de professores por categoria em cada 

uma das três instituições de acordo com a formulação a seguir: 

 

        (3) 

 

em que, 

Amazônia da ade Universidpara 3

Pará do Estado do ade Universidpara 2

Pará do Federal ade Universidpara 1

u

h estrato no docentes de número 

u deuniversida nah  estrato do docentes de número

h estrato do amostras de número

u deuniversida nah  estrato do amostras número

h

u

h

h

u

h

N

N

n

n

 

 

           Assim, a distribuição do tamanho amostral (n=338) segundo as IES e a titulação 

docente é: 

Titulação UFPA UEPA UNAMA TOTAL 

Graduação 6 2 4 12 

Especialização 19 14 24 57 

Mestrado 61 45 34 140 

Doutorado 103 15 11 129 

Total 189 76 73 338 

Tab. 11 - Distribuição do tamanho amostral 

Fonte: Elaboração da autora 
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f.4  Estimadores da média e das proporções 

O estimador da média populacional com amostragem estratificada para uma 

variável quantitativa (discretas e/ou contínuas) foi calculado pela formulação abaixo e é 

um estimador não viesado: 

        (4) 

 

h estrato noy  ticacaracterís entecorrespond amostral média ´hy

 =  

              (5) 

 

               (6) 

         Como o interesse maior da pesquisa foi fazer inferências sobre a ocorrência de 

determinadas características ou variáveis, a quantidade de interesse associada ao j-ésimo 

elemento no h-ésimo estrato pode ser representada por 
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Nesse caso o estimador da proporção populacional ( esP̂ ) será dado por 

    (7) 

onde hT  é o número de elementos na amostra que possuem a 

característica no estrato h, h=1, 2, 3 e 4. 
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O estimador não viesado da variância populacional será calculado por 

 

 

    (8) 

                 um intervalo de confiança aproximado para proporção P pode ser encontrado 
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  2.3.3.2  Planejamento, desenho e validação do questionário 

 

O questionário foi organizado em blocos de itens ou perguntas relacionadas às 

questões orientadoras da investigação e teve em conta os resultados da primeira etapa, 

ou seja, das entrevistas exploratórias com informantes-chave, realizadas na primeira 

etapa do estudo de campo. As entrevistas forneceram elementos importantes para definir 

o conteúdo dos itens do questionário e chegamos mesmo a utilizar em alguns itens ou 

questões, as frases, ou as expressões que estiveram presentes nas falas dos 

entrevistados. 

A orientação de Costa (2005, p.142) relativamente à recolha de informação 

mediante entrevista ou questionário é elucidativa sobre a necessidade do pesquisador 

considerar que “tudo o que se obtém é uma declaração do sujeito sobre a observação 

que ele faz de seu próprio pensamento, comportamento ou situação (...). Entretanto 

esses fenómenos da subjectividade são um elemento objectivo fundamental da realidade 

social”. Tendo em conta essa condição ao considerar o ponto de vista dos atores sociais 
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é recomendável que o pesquisador associe às informações recolhidas, outras 

informações que fundamentem a análise do ponto de vista do pesquisador.  

 No questionário o Bloco I contém os itens (1 a 8) relacionados à identificação 

de quem são os professores participantes do inquérito com perguntas 

relacionadas: a) IES de origem e área de conhecimento de vinculação do 

professor com a indicação das diversas unidades universitárias por IES de 

modo a facilitar ao respondente seu enquadramento e posteriormente fizemos, 

no momento do tratamento dos dados, o agrupamento por área de 

conhecimento (ou disciplina) ; b) ano de nascimento e ano de ingresso na 

carreira acadêmica; c) titulação ou maior grau acadêmico e titulação de 

ingresso na carreira acadêmica; d) regime de trabalho e especificação da 

existência de outros contratos de trabalho. 

 O Bloco II inclui as questões (9 a 15) que dizem respeito à distribuição da 

carga de trabalho pelas atividades acadêmicas e sobre a manifestação do 

professor sobre como preferiria utilizar sua carga de trabalho semanal bem 

como a razão desta preferência; ao posicionamento sobre aumento ou não da 

carga de trabalho; ao envolvimento do professor em pesquisa (neste caso 

orientamo-nos pela intenção de levantar informações sobre obtenção de 

financiamento, participação em redes de pesquisa e cooperação e as razões 

desta participação); a participação em grupos de pesquisa e a participação em 

associativa. Esse conjunto de questões buscava captar elementos sobre a 

inserção do professor na profissão acadêmica. 

 O Bloco III contém questões (23, 24 e 25) que buscavam sondar as percepções 

dos professores quanto a mudanças decorrentes de políticas e dinâmicas no 

interior da universidade em mudança que estão presentes na universidade e na 

vida acadêmica e que possam afetar o trabalho do professor. Inclusive foi 

solicitado que o participante indicasse o grau de impacto que tais políticas e 

dinâmicas teriam. Buscamos captar informações que nos possibilitasse a 

análise do que estamos a caracterizar por reconfiguração da profissão 

acadêmica. 
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 O Bloco IV envolve as questões (19, 20, 21 e 22) relacionadas ã sondagem 

sobre a percepção dos participantes quanto ao foco do que significa sucesso de 

um professor universitário hoje; sobre as expectativas que a universidade tem 

em relação a eles como professores; o seu grau de satisfação com oito 

dimensões do trabalho acadêmico (carreira carga de trabalho, salários e 

benefícios, condições de trabalho, colegialidade, oportunidades de 

desenvolvimento profissional e autonomia ou liberdade acadêmica); e 

finalmente sobre a percepção dos professores quanto a evidências de mudança, 

ou não, na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico. 

 O Bloco V inclui questões (26, 27, 28 e 29) relacionadas ao modo como são 

percebidas pelos professores as mudanças e as novas exigências postas pelas 

políticas e pelas dinâmicas de mudança e como eles respondem ou constroem 

seus caminhos de exercício da profissão acadêmica. E então sondamos se eles 

tornariam ou não a escolher a profissão acadêmica, sobre dilemas com os quais 

se defrontam na vida acadêmica e sobre como respondem às exigências e 

desafios postos pelas políticas de educação superior e pelas dinâmicas de 

mudança por que passa a universidade. 

Como optamos por um questionário estruturado com questões fechadas, deixamos 

na Questão 30 um espaço destinado a observações e comentários adicionais. 

Elaborado o questionário passamos ao processo de validação do instrumento e 

realizamos um teste-piloto com dez professores das três universidades campo de 

pesquisa. Pedimos-lhe para responder ao questionário, marcar o tempo que tomaram 

para a resposta, avaliar o grau de dificuldade em responder e sugerir alterações que 

pudessem melhorar o instrumento. Todos os comentários foram incorporados na revisão 

final do instrumento e esta fase foi de suma importância para esse processo de “afinação 

do instrumento”. Alteramos redação, posição dos itens, escala; eliminamos ou fundimos 

itens. E tal processo possibilitou-nos melhorar a consistência interna do instrumento. A 

validação do instrumento ou seu teste piloto foi importante para estabelecer a validade 

do conteúdo e sua consistência interna, bem como para melhoria das questões, tanto no 

formato quanto na clareza dos itens.  
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O anexo 05 apresenta o mapa de planejamento do questionário com a sua 

estrutura, a descrição do plano de inquirição e como o instrumento cobre os objetivos da 

investigação. No anexo 06 encontra-se o questionário. 

 

2.3.3.3. A aplicação do questionário 

O questionário foi aplicado on line, mas à aplicação antecedeu-se o envio de uma 

carta impressa e entregue nas unidades universitárias dos professores sorteados para a 

amostra. A carta os convidava a participar da pesquisa e informava que receberiam por 

correio eletrônico o questionário. Esse procedimento justificou-se em vista da 

possibilidade de descarte do correio eletrônico por considerá-lo uma mensagem 

indesejável ou spam. O questionário foi enviado por correio eletrônico dez dias após o 

envio da carta inicial.  

Ressaltamos que a obtenção das listas dos professores com os respectivos 

endereços eletrônicos foi realizada mediante uma carta para a autoridade universitária 

pertinente – Reitor ou Pró-Reitores – na qual estava exposta a solicitação e mediante o 

envio de uma síntese do projeto de investigação. A carta foi entregue em uma visita 

pessoal previamente agendada.  

O sistema de envio on line dos questionários possibilitou que a cada dia 

tivéssemos acesso a um relatório dos questionários totalmente ou parcialmente 

respondidos o que permitiu uma ação de estímulo e/ou orientação suplementar, de modo 

a obter a conclusão do questionário. Após o primeiro prazo de resposta ao questionário 

e com a verificação do não alcance da amostra prevista foram feitos novos sorteios de 

participantes e repetido todo o processo, por três vezes. 

O acesso on line ao questionário iniciava com a apresentação do inquérito, um 

convite à participação, com orientações e com o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Optamos por envio e resposta por meio eletrônico devido ao baixo custo e à 

rapidez da coleta, bem como à possibilidade do participante poder escolher o melhor 

momento para a resposta ao questionário, mas também devido ao fato de dispormos de 

suporte técnico para o sistema utilizado. 
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A vantagem do acesso on line do questionário em termos de tempo e menores 

custos exige um esquema de acompanhamento com emails de re-solicitação de 

participação ou de resposta ao questionário para os não-respondentes. Mesmo com tais 

esforços haverá pessoas selecionadas na amostra, que não desejam participar ou mesmo 

que começam a responder ao questionário e não o concluem. (Teddlie & Tashakkori, 

2009). Apesar de termos a pretensão de rapidez das respostas aos questionários, isso não 

ocorreu devido à de emails não válidos. Com a devolução dos emails indicados como 

não entregues, o trabalho de recuperar endereços eletrônicos válidos e novas 

substituições, chegamos a um total de 1050 questionários enviados para um total de 398 

questionários iniciados e um total de 340 questionários válidos, o que significa uma taxa 

inicial de retorno de 37,9% e uma taxa final de retorno de 85,4%. 

 

2.3.3.4 Tratamento da informação quantitativa: os procedimentos estatísticos de 

análise 

Uma vez respondido pelo participante do inquérito, o questionário eletrônico era 

recolhido diretamente pelo sistema informatizado, com um software específico para a 

operação e a partir desse registro passava a constituir o banco de dados que possibilitava 

o acompanhamento diário dos questionários respondidos, do tempo que cada 

participante tomava para a resposta e das demandas dos participantes que encontravam 

dificuldades com o sistema. Não é possível a inferência do tempo médio visto que 

alguns participantes respondiam ao questionário de uma só vez e outros o iniciavam em 

um dia e continuavam em outro dia.  

Obtidos os questionários, os dados foram inseridos em Planilha Excel e em Banco 

de Dados do SPSS 17.0 para as análises estatísticas. Trouxemos os dados brutos para as 

tabelas com os percentuais, as somas de cada item do questionário, para uma primeira 

análise descritiva simples, com o interesse de procurar, como nos orienta Moreira 

(2009, p.571), “identificar resultados derivados para facilitar a interpretação e evitar 

erros de interpretação”.  
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A partir da análise descritiva simples elaboramos um plano tabular que considerou 

os itens do questionário relacionados à caracterização da amostra, às questões de 

pesquisa e às possibilidades de correlação dos itens do questionário para buscar a 

correlação entre variáveis qualitativas. Por meio do plano, pretendemos estabelecer 

correlação entre variáveis de controle como, por exemplo, titulação acadêmica, tempo 

de carreira, tipo de IES, tempo de dedicação às atividades acadêmicas e outras, no 

sentido de verificar se a relação encontrada era significativa, ou seja, se havia 

evidências suficientes para considerar a existência de relação entre as variáveis, tais 

como: há relação entre titulação e os fatores tidos como importantes para sucesso na 

carreira acadêmica? entre titulação e participação em redes científicas? entre tipo de 

Instituição e posicionamento sobre se escolheria ou não novamente a carreira 

acadêmica? 

Para testar essa relação lançamos mão do Teste Qui-Quadrado para estabelecer 

evidência estatística que indicasse relação entre variáveis. Como um teste não 

paramétrico este pode ser utilizado visando avaliar a relação entre duas variáveis 

qualitativas.  

           A estatística utilizada para sintetizar os resultados dos testes de hipóteses foi o 

valor p, p-valor ou nível descritivo. O valor-p é definido como a probabilidade de se 

observar um resultado tão ou mais extremo que o da amostra, supondo que a hipótese 

nula seja verdadeira. Testes de hipóteses com o valor p inferior a 0, 005 definem 

existência de relação entre as variáveis, ou, dito de outro modo o teste é significativo a 

um nível de 5%. No caso do teste Qui Quadrado, rejeita-se a hipótese de que as 

variáveis são independentes, sendo elas associadas.  

Os resultados são apresentados em estatísticas descritivas das variáveis em estudo 

a partir das questões de pesquisa contempladas nos itens do questionário e em termos de 

relação de variáveis. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Testes_de_hip%C3%B3teses
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2.4  O UNIVERSO EMPÍRICO DA INVESTIGAÇÃO: O PERFIL DAS TRÊS 

UNIVERSIDADES 

 

O universo empírico da pesquisa teve como lócus três universidades situadas na 

Amazônia brasileira, no estado do Pará. Diferentes contextos de desenvolvimento 

acadêmico influenciam diferenças entre universidades, tanto no que diz respeito a sua 

estruturação e organização interna como em relação ao desenvolvimento do trabalho 

acadêmico. A seguir passamos a uma breve apresentação das três IES com o objetivo de 

situar seus contextos institucionais, com dados (ano base 2009) relativos às dimensões 

de organização, oferta e características acadêmicas, obtidos em documentos divulgados 

pelas IES ou solicitados especialmente para a investigação. 

 

 A Universidade Federal do Pará (UFPA) 

É uma universidade pública federal, organizada sob a forma de autarquia especial. 

Foi criada em 1957 e seu Estatuto foi recentemente reformulado bem como seu novo 

Regimento aprovado pelo Conselho Universitário em dezembro de 2009. É uma 

universidade multi-campi com 12 campi, 12 Institutos, 05 Núcleos, 51 Pólos 

Interiorizados, 01 Escola de Aplicação e 02 Hospitais Universitários. O Censo de 

Educação Superior de 2009 aponta a UFPA como a décima primeira universidade do 

Brasil em termos do número de alunos com 31.069 estudantes. Em 2009 era a 

universidade federal com o maior número de estudantes, pois as duas outras públicas no 

ranking das 11 primeiras eram as estaduais USP e UNESP, e as demais são todas do 

setor privado. Nesse mesmo ano houve o desmembramento do campus de Santarém e a 

agregação da Unidade Descentralizada da Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA) e criada a nova Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). 

Entre 1999 e 2009 houve na UFPA um crescimento da pós-graduação stricto 

sensu que constou da passagem de 21 para 44 Mestrados, de 06 para 19 Doutorados. A 

universidade possui 2.533 alunos nesses Programas o que revela um crescimento de 
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16,51% em relação ao ano de 2008. Ainda assim é  décima primeira universidade do 

país na oferta de pós-graduação com apenas 1,4% da oferta nacional. Vem 

desenvolvendo um conjunto de ações para elevação da proporção de professores 

Doutores, programas de apoio à publicação qualificada, programa de apoio à 

cooperação interinstitucional e programas de avaliação dos cursos de graduação e das 

unidades administrativas e acadêmicas. Em 2009 desenvolvia 795 projetos de pesquisa 

envolvendo 824 docentes pesquisadores e concluiu 55 projetos com 88 docentes 

pesquisadores. O Programa de Iniciação Científica oferecia 653 bolsas para alunos de 

graduação. 

Em termos das atividades de Extensão apresenta um conjunto diversificado de 52 

Programas, 178 Projetos que envolvem 768 professores. Os dois Hospitais 

Universitários possuem juntos 296 leitos, e realizaram em 2009 o total de 5.746 

internações, 4.894 cirurgias, 12.698 cirurgias ambulatoriais 155.031 consultas médicas 

e ambulatoriais, 794.224 exames complementares e de diagnóstico e tratamento.  

A universidade reconhece no Relatório de Gestão 2009 (UFPA, 2010, p. 22) que 

os recursos oriundos de fontes diversas têm crescido geram um trabalho de gestão que 

demanda sobrecarga de trabalho ao corpo funcional:  

(...) a diversificação das fontes e programas nacionais, estaduais e 

institucionais de apoio à pesquisa e à pós-graduação tem representado um 

crescimento considerável no aporte de recursos para essas atividades na 

UFPA, ao mesmo tempo em que requerem uma contrapartida institucional de 

gestão, que representa muitos novos encargos regulares para um corpo 

funcional que não tem crescido na mesma proporção. 

Em seus diversos campi a UFPA conta com 127 cursos de graduação com 30.445 

alunos (155,60% da meta prevista no REUNI), 6.358 vagas de ingresso. Nesse aspecto 

observamos que há um crescimento da oferta de vagas: em 2006 eram 5.580 vagas, em 

2007 eram 5531 vagas, em 2008 eram 5.905 vagas e em 2009 eram 6.358 vagas totais, 

ou seja, na capital e no interior. Oferece na capital, Belém, 71 cursos de graduação e 

3.332 vagas. A Taxa de Sucesso na Graduação entre 2005 e 2009 é em média 82% e a 

meta do Programa REUNI é de 90% até 2012. Para isso adotou um regime de tutoria 

para orientação acadêmica ao aluno em regime de dependência e avaliação substitutiva 
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como nova oportunidade de avaliação para alunos que não têm conceito suficiente para 

aprovação.  

A meta física de expansão pactuada pelo Programa REUNI que era de 1.455 

vagas foi ultrapassada com a oferta de 1656 novas vagas (14%). Entretanto em relação à 

meta pactuada para contratação de 513 docentes (341 para os campi interiorizados, 83 

para Belém e 89 para os Programas de Pós-Graduação) só foi cumprida em 252 vagas 

ou 49% em 2008 e 2009.  

O corpo docente efetivo, sem considerar os professores substitutos e visitantes, é 

de 1869 professores com a seguinte configuração em termos de titulação e regime de 

trabalho considerando o total e o campus de Belém: são 916 Doutores, 705 Mestres, 180 

Especialistas e 68 Graduados. Desse total, 1552 têm regime de trabalho de Tempo 

Integral e Dedicação Exclusiva, 230 estão em Tempo Integral e 87 em Tempo Parcial. O 

corpo docente efetivo que atua em Belém é de 1558 professores, sendo 850 Doutores, 

502 Mestres, 158 Especialistas e 48 Graduados. 

A UFPA tem uma forte política de qualificação do corpo docente. Em 2009 

contava com 266 professores em qualificação: 47 em Mestrado, 188 em Doutorado e 31 

em Pós-Doutorado, o que tem levado à melhoria do Índice de Qualificação do Corpo 

Docente (IQCD). Esse Índice é calculado pela fórmula IQCD= 5D+3M+2E+G / 

D+M+E+G. Os resultados são mensurados na escala de 1 a 5 no qual a ponderação da 

qualificação do Corpo Docente é Docentes Doutores (peso 5), Docentes Mestres (peso 

4), Docentes Especialistas (peso 2) e Docentes Graduados (peso 1). A evolução do 

IQCD indica nos anos de 2005 a 2009, quanto ao total de docentes, respectivamente: 

3,22; 3,25; 3,15; 3,29 e 3,66. Se tomarmos apenas os docentes efetivos que atuam na 

capital, o índice em 2009 é melhor ainda: é de 3,92. 

 

 A Universidade do Estado do Pará (UEPA)  

É uma universidade pública estadual, que nasceu de processo de fusão de 

Faculdades Estaduais em 1993, tendo sido autorizada a funcionar como universidade 
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em abril de 1994. É uma autarquia de regime especial e tem estrutura multi-campi com 

cinco campi na capital e quinze campi e núcleos interiorizados. 

 A UEPA tem 11.076 alunos de graduação, sendo 5.449 alunos matriculados em 

Belém e 5.627 nos núcleos interiorizados. Oferece 2.683 vagas em 20 cursos na capital 

e em 17 cursos no interior. A universidade graduou em 2009, 1625 novos profissionais, 

sendo 790 a capital e 835 no interior. 

A UEPA tem apenas dois cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: um Mestrado 

em Educação e outro em Biologia. Entretanto sedia um Doutorado Interinstitucional em 

Enfermagem e participa de outros Doutorados, Mestrados Acadêmicos e Mestrados 

Profissionais realizados em rede (MINTER e DINTER). 

Em termos de projetos de pesquisa em desenvolvimento em 2009 eram 36 na 

capital e 02 no interior, envolvendo um total de 58 bolsistas. Em relação a bolsas de 

Iniciação Científica o total era de 154 em 98 projetos, sendo 87 de programa financiado 

pela própria universidade, 30 financiadas pela Fundação de Apoio a Pesquisa do Pará 

(FAPESPA) e 37 financiadas pelo CNPq/PIBIC. 

Tem forte ação de Extensão tanto em Belém como nos municípios do interior, nos 

quais desenvolve o Programa Campus Avançado com 24 projetos e 1098 pessoas 

atendidas. Possui um Madrigal e um Núcleo de Atividades Desportivas. Na área da 

Saúde possui Serviços de Assistência à Saúde com uma gama de atendimentos e 

serviços que em 2009 envolveram  715.962 procedimentos/pessoas atendidas. 

O Corpo Docente é composto de 688 professores efetivos e 424 temporários, 

atuando na capital e no interior. Entretanto os professores efetivos que atuam na capital 

são 623 dos quais 121 Doutores, 371 Mestres, 115 Especialistas e 15 Graduados, o que 

resulta no IQCD 3,15. Destes professores 31 (4,98%) estão em regime de Tempo 

Parcial, 574 (92,13%) em Tempo Integral e 18 (2,98%) em Tempo Integral e Dedicação 

Exclusiva. Em 2008 realizou ampliação do quadro docente em 138 professores. 

No programa de qualificação de professores 152 estavam licenciados para realizar 

Pós-Graduação, sendo 38 em Mestrado, 113 e Doutorado e 01 em Pós-Doutorado. 
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O Plano Estratégico da Gestão que assumiu em 2009 estabeleceu objetivos 

estratégicos relacionados à implantação de política de pós-graduação, à criação de 

novos cursos que tendam a demanda da sociedade, ao aumento do quadro de docentes 

adequando-o à necessidade institucional, à ampliação do quadro de docentes com 

mestrado e doutorado, implantação de dois mestrados e um doutorado, à captação de 

recursos externos para pesquisa via editais, à criação de um programa de fixação de 

Doutores, ao aumento da produção científica e o número de professores com regime de 

tempo integral e dedicação exclusiva. 

 

 A Universidade da Amazônia (UNAMA)  

É uma universidade privada, criada em 1993, tendo origem na fusão de duas IES 

privadas – Faculdades Integradas e Centro de Estudos Superiores – existentes desde 

1974 e que se uniram em 1988 para se transformarem em Universidade da Amazônia, o 

que ocorreu somente em 1993. 

Possui quatro campi na capital, quatro Centros e o Instituto de Ciências Jurídicas. 

Realiza dois processos seletivos para os cursos, um para cada semestre letivo e em 2009 

ofereceu respectivamente 3.255 e 1.675 vagas. A matrícula de graduação em 2009 era 

da ordem de 10.046 alunos. Integra o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

do Governo Federal, com 2.370 bolsistas. A relação entre o número de professores e o 

número de estudantes de graduação é de 17,48 alunos por professor. 

Em termos de Pós Graduação Stricto Sensu possui quatro Programas de Mestrado 

com 106 alunos matriculados. Não possui Programa de Doutorado, entretanto integra 

consórcio de universidades em Programas de Doutorados Interinstitucionais (DINTER) 

com dois Doutorados. Possui seis Núcleos de Estudos e Pesquisa com oito áreas 

temáticas definidas como prioritárias e nesses Núcleos procura integrar um conjunto de 

professores em tempo integral com projetos de pesquisa o que vem possibilitando a 

institucionalização da função pesquisa na universidade e o crescimento dos grupos com 

registro no Diretório do CNPq. Entretanto sua condição jurídica de universidade 

particular tem praticamente impedido o acessso a verbas de financiamento e fomento de 
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pesquisa. Ao longo dos últimos dez anos tem destinado entre 1 e 1,5% de seu orçamento 

anual para projetos de pesquisa. 

O Corpo Docente é composto de 604 professores. Nele encontram-se 91 

Doutores, 281 Mestres, 197 Especialistas e 35 Graduados, o que lhe dá o IQCD 2,85. 

Esse quadro docente está assim distribuído em termos de regime de trabalho: 28 

(4,64%) em Tempo Parcial, 198 (32.78%) em Tempo Integral e 378 (62,58%) no 

regime Horista. Desenvolve política de qualificação docente sem apoio de recursos 

públicos e em 2009 estava com 96 professores em processos de formação em Mestrado 

e Doutorado.  

Tem cultura de avaliação fortemente enraizada, com processos de avaliação de 

cursos, avaliação docente e da gestão e mantém Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

com trabalhos orientados pelas dimensões de avaliação do SINAES, inclusive com 

relatórios de avaliação disponibilizados na home page institucional. 

 

 A constituição dos grupos de pesquisa no Diretório do CNPq nas três 

universidades. 

O Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil é uma Base de Dados que se 

constitui em uma plataforma de informação sobre Ciência e Tecnologia (C&T), que 

organiza a informação e possibilita a gestão em C&T. Tem a finalidade de fortalecer o 

intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros; constituir-se em memória da 

atividade de pesquisa. Está integrado à Plataforma Lattes que é o sistema de registro de 

currículos dos professores e pesquisadores. Assim é possível ter informações sobre os 

pesquisadores envolvidos nos grupos de pesquisa, as linhas de pesquisa, as 

especialidades, a produção de cada grupo pode ser acessada por região, por área de 

conhecimento entre outros indicadores 

É relevante compreender como os grupos de pesquisa se constituem no espaço 

acadêmico também sob a influência das instituições de fomento e do mercado. A esse 

respeito, como bem assinalam Sguissardi e Silva Júnior (2009, p.183):  
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(...) nos últimos anos começaram a se formar e reforçar nas IFES grupos ou 

segmentos alinhados aos novos campos da matriz do Estado configurada pela 

Agência CAPES, pelo CNPq e pelo mercado. E no interior da universidade, 

esses grupos têm na pós-graduação seu espaço privilegiado de atuação.  

   Em relação ao número de grupos de pesquisa com registro no Diretório de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) revela-se a existência de 258 

grupos pela UFPA, 48 pela UNAMA e 28 pela UEPA, conforme a seguinte distribuição 

por grande área de conhecimento.     

         

 Grande Área de Conhecimento UFPA UEPA UNAMA TOTAL 

Ciências da Natureza     

 Engenharias e C. Computação 30 02 05 37 

 Ciências da Terra 40 02 - 42 

Sub Total 70 04 05 79 

Ciências da Vida     

 Ciências da Saúde 24 09 05 38 

 Ciências Biológicas 30 - 01 31 

 Ciências Agrárias 08 01 - 09 

Sub Total 62 10 06 78 

Humanidades     

 Ciências Humanas 77 12 12 101 

 Ciências Sociais Aplicadas 25 01 22 48 

 Linguística, Letras e Artes. 24 01 03 28 

Sub Total 126 14 37 177 

Total 258 28 48 334 

 Tab. 12 - Grupos de Pesquisa com registro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e 

das IES              

Portanto a entrada da universidade na lógica das agências de fomento, a 

consolidação da pós-graduação, o número de doutores e o regime de tempo integral 

prevalente na UFPA fazem com que os grupos de pesquisa tenham se ampliado e se 

consolidado, não sem disputas de espaço nos órgãos de financiamento e da 

competividade que se instaura. Participar de um grupo de pesquisa, obter bolsas de 

produtividade, garantir verbas nos editais de financiamento, acaba por instaurar também 



 

 

175 

um sistema de castas, no qual se relacionam tais condições ao prestígio acadêmico. Por 

outro lado os números constantes do quadro acima revelam a potência e a 

potencialidade da UFPA em termos de produção científica e o seu papel central no 

estado do Pará. 

 

2.5  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Garantir a concordância das universidades envolvidas na pesquisa, o acesso aos 

participantes e aos documentos porventura não públicos foi uma estratégia importante. 

O primeiro passo foi realizado mediante um contato pessoal com a Reitoria de cada 

universidade com a entrega de uma síntese do projeto de pesquisa e uma carta de 

solicitação para autorização da realização da pesquisa. Esse Termo de Autorização é o 

documento que também compõe o Protocolo de obtenção de Autorização junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Tanto nas entrevistas realizadas como nos questionários aplicados utilizamos 

salvaguardas para preservar os direitos dos informantes e o fizemos declarando e 

tornando conhecidos os objetivos da investigação de modo que estes fossem claramente 

compreendidos pelos participantes. Para as entrevistas solicitamos ao entrevistado a 

concordância de ter a entrevista gravada, a qual depois de transcrita foi submetida ao 

entrevistado para o protocolo de validação e para o questionário o termo de 

consentimento livre e esclarecido, e o compromisso de garantia do anonimato. Para as 

universidades envolvidas no estudo serão disponibilizados os resultados de pesquisa. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Universidade da Amazônia, instituição da qual fazemos parte do corpo docente, tendo 

obtido Parecer favorável do Relator e aprovação em Reunião plena do Comitê. No 

anexo 07 encontra-se o Parecer de aprovação.  
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Procuramos na discussão do percurso metodológico levada a termo neste capítulo 

trazer o caminho percorrido. Para isso, mostramos o uso das abordagens qualitativa e 

quantitativa como possibilidade para as diferentes perspectivas do objeto de estudo. 

 A seguir começamos a dar voz aos professores universitários, no Capítulo III 

denominado PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE A 

SUA PROFISSÃO - ENTREVISTAS.  
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CAPÍTULO III 

 

 

PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE 

A SUA PROFISSÃO - ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há políticas essencialmente danosas, essencialmente 

vis, contra um trabalhador incauto. As políticas se 

metamorfoseiam ao entrarem em contacto com as 

condições objetivas e subjetivas que atravessam as 

universidades. (Professora Joana, Entrevista, p.9) 
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Dedicamos este capítulo a trazer os diálogos que tivemos com os sete professores 

que entrevistamos na fase exploratória da investigação e os apresentamos em quatro 

secções, uma para tema que emergiu da categorização que construímos a partir das 

entrevistas semi-estruturadas, as quais refletem os eixos de análise já referidos. 

 O Eixo I apresenta o Perfil dos Entrevistados. 

 O Eixo II intitulado “Mudanças na Educação Superior e efeitos na 

reconfiguração da profissão acadêmica” discute as mudanças nas políticas de 

educação superior traduzidas em massificação e expansão de vagas; mudanças 

no sentido e no papel das universidades; mudanças na produção de 

conhecimento e nos sistemas de gestão. 

 O Eixo III com o título “O Contexto de Trabalho do Professor Universitário e o 

Exercício da Profissão Acadêmica” analisa as transformações no trabalho 

acadêmico, na natureza e no conteúdo da profissão acadêmica, as condições de 

trabalho e a carreira e aspectos relacionados à autonomia e liberdade acadêmica. 

 O Eixo IV denominado “As percepções sobre as mudanças e as respostas dos 

professores” apresenta os dilemas que os professores e suas percepções e 

respostas às políticas e às mudanças.               

Optamos por trazer em alguns desses diálogos de forma mais extensa a fala dos 

entrevistados para possibilitar a percepção da riqueza das informações que trazem, a 

partir dos olhares, das vivências e das experiências destes sete professores, situados em 

várias áreas de conhecimento – da Educação e Saúde à Sociologia e à Engenharia – com 

diferentes tempos de carreira, que têm ou não têm passagem por gestão acadêmica, 

enfim um conjunto de características que trazem em seu perfil acadêmico e que se 

revelam nos depoimentos permitindo-nos identificar elementos relacionados às 

mudanças na educação superior que implicam reconfigurações na profissão acadêmica, 

mostrando as dinâmicas no interior da universidade em mudança e seus efeitos no 

trabalho acadêmico que realiza.  
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EIXO I – OS ENTREVISTADOS: UM PERFIL 

                 

Para traçar o perfil dos entrevistados consideramos três critérios básicos comuns 

relacionados à sua área de formação acadêmica e de atuação, sua vinculação 

institucional a uma ou mais universidades, sua experiência em pesquisa, atuação em 

ensino de graduação e em programas de mestrado e doutorado e em gestão acadêmica. 

Entretanto em cada perfil teremos presentes elementos singulares característicos de cada 

entrevistado. 

1. O Professor Antônio tem formação na área de Ciências Sociais, é 

Doutor em Sociologia, com dois Pós-Doutorados realizados em 

universidades européias. À época da entrevista ocupava o cargo de 

Reitor na universidade em que atua. Para além das atividades de 

ensino, pesquisa e gestão, tem atuação significativa em órgãos 

governamentais e não governamentais relacionados a universidade, 

ciência e tecnologia, tais como o Conselho Nacional de Educação, a 

CAPES e o CNPq. É considerado um dos importantes pesquisadores 

na área de educação superior, em especial sobre a universidade na 

Amazônia. 

2. A Professora Joana tem formação e atuação na área de Educação com 

Doutorado nessa mesma área. À época da entrevista ocupava função 

de direção de unidade universitária. Como professora universitária 

desde 1989 desenvolve atividades acadêmicas no ensino de graduação 

e na pós- graduação e em pesquisa na área de Currículo.  

3. A Professora Vilma é professora universitária desde 1993. É Doutora 

e possui formação na área de Educação, e desenvolve atividades 

acadêmicas na graduação, na pós-graduação e em pesquisa. Tem 

vinculação forte ao movimento sindical docente e publicações 

relacionadas à universidade, às políticas públicas e ensino superior e 

ao trabalho dos professores universitários. 
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4. O Professor Cristiano tem formação em Medicina e na área das 

Ciências Biológicas. É professor desde 1977, sendo um reconhecido 

pesquisador nessa área. No momento da entrevista tinha quatro 

projetos de pesquisa em andamento. Tem significativa publicação, 

com 67 trabalhos na Web of Science com 463 citações e na base 

SCOPUS com 50 trabalhos e 456 citações. É Doutor em Biofísica e 

tem dois pós-doutorados sendo um deles em Ciências Biológicas, na 

Universidade de Oxford. Já atuou na gestão universitária tendo sido 

Reitor. Entretanto nos últimos anos dedica-se essencialmente à 

formação em graduação e pós-graduação e à pesquisa. Coordena 

importante laboratório de pesquisa situado no hospital universitário e 

é professor pesquisador nível 10 do CNPq. 

5.  O Professor Erasmo é professor universitário desde 1989. É Doutor 

em Educação e atua em duas das universidades pesquisadas, tanto no 

ensino de graduação e na pós-graduação como em pesquisa sobre 

formação de professores. Tem pesquisa financiada pelo CNPq e por 

fundação privada. 

6. A Professora Maria é professora universitária desde 1991. Tem 

formação na área de Engenharia e pertence a duas das universidades 

pesquisadas, onde atua em ensino de graduação, pós-graduação e 

pesquisa. É Doutora e trabalha em pesquisa relacionada às temáticas 

de Engenharia, Transportes e Planejamento Urbano e Regional. 

Realizou pós-doutorado em universidade europeia e desenvolve 

pesquisas articuladas ao setor público e empresas, como consultora. 

Tem pesquisa com financiamento público e privado. 

7. O professor João tem formação e atuação acadêmica na área de 

Engenharia. Desde 1977 é professor universitário e atua em 

graduação, pós-graduação e pesquisa. À época de entrevista era 

dirigente de unidade universitária. É doutor e tem pós-doutorado. É 

pesquisador e consultor com inserção em trabalhos de pesquisa 

relacionados à energia e articulados com os setores produtivos. Tem 
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prêmio de destaque científico e registro de produto tecnológico. Na 

época da entrevista tinha cinco projetos de pesquisa em andamento. 

O conjunto de características referidas nos perfis possibilitou, como a seguir 

apresentamos, dialogar sobre os temas-chave do roteiro de entrevista, de forma 

significativa e explorar as nuances de suas experiências na profissão acadêmica e as 

visões destes atores sociais privilegiados.     

 

EIXO II – MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E EFEITOS NA 

RECONFIGURAÇÃO DA PROFISSÃO ACADÊMICA 

 

2.1 Mudanças nas políticas de educação superior: massificação e expansão de 

vagas 

 

O aumento da demanda por educação superior e a expansão quantitativa das 

matrículas que caracterizam em termos mundiais o processo de massificação, não se 

expressa em sentido estrito no Brasil, pois o país ainda não se encontra no estágio de 

massificação, mas está caminhando para tal. Com uma taxa de participação da 

população de 18 a 24 anos no ensino superior da ordem de 17,8% em 2008, o Brasil 

vem desenvolvendo políticas de expansão centradas na ampliação de vagas nas IES já 

existentes, públicas ou privadas. Nestas últimas pela “compra de vagas” via PROUNI e 

na criação de novas universidades públicas e Institutos Federais de Educação 

Tecnológica, ou na linguagem europeia, os Politécnicos. Assim, uma das políticas de 

educação superior está relacionada ao processo de expansão das vagas, para atender o 

chamado “desafio do número”, com ampliação do atendimento de jovens de 18 a 24 

anos no acesso à universidade e com o desafio, expressava no Plano Nacional de 

Educação (PNE), de até o ano de 2010 atingir 30% da população referida. 

As metas do PNE dizem respeito ao aumento do percentual de matrícula, na 

perspectiva de multiplicar por dois o número de alunos matriculados nos cursos de 
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graduação; aumentar o percentual de vagas no ensino superior público noturno, uma vez 

que as vagas públicas são fortemente concentradas no diurno, e aumentar a baixa 

relação do número de alunos por professor nas IES públicas. Essas metas se relacionam 

à estratégia centrada em contratos de gestão, com a associação do repasse de verbas ao 

crescimento das vagas e à consecução das metas relativas ao processo de expansão, 

política essa traduzida no Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI).  

A adesão de uma Instituição Federal de Educação Superior (IFES) ao REUNI 

traduz-se na elaboração de um Plano de Reestruturação que deve ser aprovado por seu 

Conselho Superior e o Plano pode buscar recursos da ordem de até 20% do orçamento 

global, mas com a exigência de contrapartidas tais como: a elevação da taxa média de 

conclusão para 90%; o número de 18 alunos por professor; a redução das taxas de 

evasão e a ocupação de vagas ociosas; o aumento de vagas de ingresso, em especial no 

noturno; a ampliação da mobilidade do estudante; a diversificação das modalidades de 

graduação (como, por exemplo, a graduação tecnológica); a ampliação das políticas de 

inclusão e assistência ao estudante e a articulação entre a graduação e a pós-graduação e 

entre a educação superior e a educação básica. Houve adesão bastante significativa das 

IFES ao REUNI, entretanto não sem alguma resistência do movimento docente. 

Na ótica do Ministério da Educação o REUNI é um instrumento de expansão e 

defesa da universidade pública. Todavia na ótica do sindicato dos docentes (ANDES- 

SN) representa uma coerção, uma forma de redesenho das funções da universidade, 

mediante um processo de expansão atenta somente ao quantitativo e não de melhoria da 

qualidade, tendo em vista a perspectiva de aumentar em cinco anos a taxa de conclusão 

para 90% e aumentar a relação do número de alunos por professor, o que exigiria não só 

melhoria da estrutura dos campi, mas, também contratação de professores. As 

universidades realizam a adesão ao REUNI e as contrapartidas são previstas nesse plano 

de adesão. No âmbito interno a cada universidade as unidades universitárias discutem a 

adesão, o que nem sempre é um processo linear no qual algumas unidades universitárias 

aderem e outras não. O depoimento da professora Vilma evidencia o uso de mecanismo 

de coerção para as unidades que não aderem ao Programa REUNI. 
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 Professora Vilma: Estava previsto na proposta original da universidade para 

esses centros, a contratação de professores inclusive para a pós- graduação. 

[...] Quando os colegiados decidiram não entrar no REUNI, ele simplesmente 

tirou as contratações, tirou as unidades contra o projeto. Só que no final o 

Governo não quer saber qual é a unidade que aderiu ou não. O Governo quer 

saber o número, quanto houve de expansão, e como é que se atingiu, ou seja, 

de qualquer forma essas unidades por enquanto são atingidas nessa relação. 

(Entrevista, p.15) 

A contrapartida ao incremento das vagas aumentaria a relação do número de 

alunos por professor que é uma meta do REUNI. Entretanto já há uma sobrecarga de 

trabalho para os professores que já estão na universidade e prejuízos para o trabalho 

acadêmico em vista de ter que assumir maior carga didática devido a não contratação de 

professores em face da demanda por maior número de turmas.  

Professora Vilma: A questão é quantos alunos vão entrar e os cursos sendo 

criados e a forma como foi feito o processo. [...] Não que sejamos contra a 

expansão, mas porque na análise que nós fizemos quem ia pagar pelas 

parcelas do curso no final era o professor porque o número de contratações 

de professores era insuficiente para dar conta do número de alunos. Então 

nós fomos contra. (Entrevista, p.15). 

O Brasil começou o segundo semestre de 2010 com um déficit de pelo menos 800 

professores efetivos e, segundo o depoimento do Presidente da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES)
12

 , isto que ocorre 

porque as universidades, “devido ao REUNI, estão dobrando de tamanho. Antes nós 

tínhamos professores sem turmas, agora nós temos as turmas e precisamos de 

professores”. 

 Ressalta-se, portanto o agravamento do problema porque o REUNI previa a 

expansão de vagas baseada na contratação de professores substitutos ou não efetivos, 

seguida da contaratação de efetivos, o que não tem acontecido (Estronioli 2010). O 

Ministério da Educação prevê a contratação de 3.500 professores temporários a serem 

contratados para atender a demanda do REUNI em 2011. Estes terão contrato por um 

ano, renovável por mais dois anos, o que evidencia a expansão sem aumento do quadro 

de pessoal efetivo.  

Sem dúvida faz sentido a promoção do acesso à educação superior visando à 

democratização, a redução das desigualdades regionais. Contudo a lógica de 

                                                 
12

 Ver  www.andifes.org (Consultado em 10/12/2010) 
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implantação de tais políticas tem promovido também o crescimento e a diversificação 

dos professores não efetivos, os chamados professores substitutos, bem como um 

aumento da carga de trabalho, em especial na carga horária didática dos professores 

efetivos como se verá mais adiante. O crescimento e a diversificação da educação 

superior significam também o crescimento e a diversificação da profissão acadêmica e a 

tendência dos professores não efetivos centrarem sua atividade acadêmica mais no 

ensino.  

 

2.2 Mudanças no sentido e no papel da universidade  

 

Estas mudanças são traduzidas em termos da diversificação do conceito de 

universidade e de suas funções, da crise de modelo universitário; dos novos perfis de 

formação mais consentâneos com os cursos ofertados, com exigência de novos projetos 

de formação e currículos coerentes com os perfis definidos. 

Historicamente a universidade tem tido por funções a produção, a conservação e a 

transmissão do conhecimento e a formação cultural e humana, mas se defronta com 

pressões externas para responder a novos desafios, e para incorporar, às suas funções 

clássicas, novas funções, as quais por vezes conflitam com suas funções tradicionais, 

enraizadas no seu processo de construção histórica. Mas essa própria história mostra 

que suas funções estiveram e estão em processo contínuo de transformação e evolução e 

a universidade continuará a mudar e a adaptar-se ao tempo histórico e à sociedade de 

cada tempo. Ou seja, cada tempo na história corresponde, sob o ponto de vista das 

funções, a um modelo de universidade.   

Ainda que as funções básicas de pesquisa, ensino e extensão, permaneçam, têm 

sido atribuídas à universidade inúmeras outras funções complementares e até 

diversificadas e que por vezes parecem se referir a diferentes entidades. Isto não 

significa que a universidade não deva assumir funções complementares às suas funções 

essenciais, pois como já dissemos, a universidade vem historicamente adaptando-se ao 
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seu entorno, entretanto a questão está no fato de ao atualizar-se nesse processo de 

adaptação aos novos tempos, não desvirtuar a sua essência.  

Esse caminho, de adaptação da universidade e de redefinição de suas funções, 

como nos ensina Leopoldo e Silva (2006, p.194), é “marcado pelas contradições 

próprias da vida histórica [...]. Desde a origem, a universidade esteve mergulhada em 

dilemas criados por ela mesma e por seu contexto”. Reconheçamos, contudo que, por 

vezes, a universidade tem dificuldade de lidar com essas contradições, de lidar com as 

pressões por adaptação e, ao mesmo tempo, resistir, em defesa de seu papel crítico. 

Autores do campo das teorias de adaptação da educação superior e das universidades 

como organizações mostram que a ambiguidade de objetivos e funções constitui uma 

característica forte das organizações acadêmicas., tal como nos aponta  Sporn (1999, 

p.25) ao afirmar que : “atualmente, objetivos ambíguos e multifacetados estão entre as 

principais características das organizações acadêmicas.[…] quase todos esses objetivos 

são considerados importantes […] são objetivos heterogêneos que quase sempre 

resultam em conflito”.   

Portanto, é nesse processo de compreender o que permanece ou se conserva e o 

que se transforma ou se adapta, que podemos compreender o sentido e o papel da 

universidade e em consequência, o modelo que assume para cumprir esse papel. Na 

percepção do professor Antonio, lidar com essas contradições envolve a necessidade de 

repensar do modelo de universidade, reconhecendo que não há uma crise da 

universidade, mas uma crise de modelo, diante das mudanças.  

Professor Antonio: A universidade, para continuar a cumprir a sua função 

primordial, tem que então repensar o seu status neste contexto, qual é a 

natureza desse conhecimento que ela produz e qual é a natureza da formação 

que ela contribui. Eu penso que, de qualquer maneira, a pesquisa na 

universidade é uma pesquisa associada à formação, quer dizer, a 

universidade é eminentemente uma escola de formação e tudo que ela produz 

tem por objetivo, também, formar. O que nós temos que talvez pensar é que a 

crise que as universidades hoje vivem tem que ser pensada como uma crise 

de modelo universitário, não a crise da instituição universitária, da sua 

essência, mas na sua forma de atuação. (Entrevista, p.1). 

Professor Antonio: Eu penso que não é possível uma transformação global 

de tudo isso sem um repensar do modelo de universidade. Agora, claro que 

isso vai se dar por processos paralelos, concomitantes, contraditórios no qual 
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algumas coisas vão avançar e outras vão ficar para trás, porque a realidade é 

muito complexa. (Entrevista, p.6). 

Enders (2007, p.8) discute a dificuldade que a universidade evidencia nesse 

processo de redefinição das atividades tradicionais da universidade e da profissão 

acadêmica e a inclusão de novas atividades afirmando que “a busca por relevância 

social e econômica do ensino e da pesquisa desafia as normas e as recompensas 

tradicionais que têm sua exclusividade mais baseada nos princípios da racionalidade e 

da excelência acadêmica”. 

No Brasil, sobretudo no setor público, o modelo de universidade tem como 

referência a universidade de pesquisa, que se dedica de forma intensiva à pesquisa e 

como tal com predomínio de professores em tempo integral e dedicação exclusiva à 

universidade, embora o trinômio ensino - pesquisa - extensão esteja explicitamente 

contemplado nos Regimentos. Parece existir um mal estar quanto à transição que a 

universidade vive e que está expressa em formas de organização diferenciadas do 

modelo tradicional. A expressão “luta inglória” na fala a seguir, é reveladora desse mal 

estar, mas, ao mesmo tempo, há o reconhecimento do imperativo de transformação. Ao 

perguntarmos à Professora Joana se ela percebia como natural o processo de mudança, 

de reconfiguração, obtivemos a seguinte resposta: 

Professora Joana: Eu acho que é fato que é uma luta inglória você insistir em 

um modelo nostálgico de uma universidade idílica. Considero que esta é a 

universidade do nosso tempo, e que precisamos construir padrões éticos, de 

produção de uma vida decente, de uma vida humana e com qualidade para as 

pessoas, mas não tenho uma visão de que é a universidade a instância que vai 

resolver essas questões Trata-se de um processo histórico de reconfiguração 

das universidades que apresenta potencialidades, impasses e perspectivas 

cuja resolução dar-se-á igualmente no processo histórico-cultural. 

(Entrevista, p.11).                        

Então a ideia da pesquisa como algo essencial e a necessidade de dedicação 

intensiva à pesquisa é forte nos professores e quando estes veem seu tempo deslocado 

para outras atividades que não a pesquisa, revelam um sentimento de deslocamento de 

sua atenção no cumprimento desse papel, mas ao mesmo tempo traduz-se uma 

preocupação com o atendimento das demandas por formação, em especial em uma 

universidade multi-campi e com compromissos com o desenvolvimento regional. 

Revela-se um mal estar na academia tradicional nesta transição em que a universidade 
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assume formas de organização diferenciadas do modelo tradicional, a exemplo das 

ações voltadas ao desenvolvimento regional e à formação de professores no interior do 

estado.   

As palavras do professor Cristiano apontam para a constatação de que as múltiplas 

exigências feitas aos professores, a ampliação de funções ou papéis a cumprir e suas 

contradições trazem o que ele chama de mazelas (sobre o tempo dedicado à 

investigação). Ao dialogarmos sobre a multiplicidade de compromissos que a 

universidade hoje precisa assumir e sobre as implicações desse processo na vida 

acadêmica ele afirma: 

Professor Cristiano: Num universo reduzido de docentes-pesquisadores, a 

ampliação dessas funções arrasta consigo um monte de mazelas, por 

exemplo, desloca professores para fora do seu foco principal de ação, 

aumenta sua carga didática, reduz a sua carga de estudo e de investigação. 

(Entrevista, p.20).  

A universidade, ao assumir um papel importante no desenvolvimento regional, 

assume formas organizacionais que lhe possibilitem atender a esse papel instrumental, e 

assim é colocada diante de dilemas, como o que se identifica na fala a seguir e que 

evidencia, tal como apontava Enders (2006), que a redefinição das tarefas tradicionais e 

a inclusão de novas tarefas para as universidades não são facilmente integradas nos 

papéis e nas práticas de trabalho da profissão acadêmica. Conciliar relevância social no 

ensino e na pesquisa resulta em dilemas.   

Professor Cristiano: Por outro lado, leva nem sempre para o interior os 

melhores exemplos, e no momento em que deixa de levar os melhores 

exemplos, não cria na cultura local o valor relativo do conhecimento em si 

mesmo, gera o desejo do diploma a qualquer preço, embora eu reconheça 

que os Secretários de Educação dos Municípios hoje, em geral, têm curso 

superior, bem ou mal. Eu creio que nós poderíamos ter feito bem melhor se 

nós tivéssemos tido tempo e os meios materiais para fazer num ritmo que 

não fosse tão extenuante. (Entrevista, p.20). 

Outro elemento deste cenário diz respeito às mudanças nos projetos de formação e 

por consequência nos currículos. Mudanças curriculares sob influência das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e das demandas do mundo do trabalho estão 

relacionadas a um fator chave que é a autonomia das IES e dos professores, não só no 

que diz respeito aos perfis de formação como aos conteúdos da formação, havendo 
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inclusive um questionamento sobre se a universidade estaria subsumindo tais decisões à 

regulação nacional, aos “ditames de agências externas” ou a lógica do mercado. 

Percebemos pela fala da professora Joana que as forças homogeneizadoras externas são 

vistas com peso relativo, devendo prevalecer o bom uso das margens de autonomia das 

IES na definição dos projetos de formação, dos princípios fundantes da formação, na 

definição de quais critérios devem presidir o desenho desta formação, ou seja, que a 

universidade tem, neste aspecto, um potencial importante de autonomia para, a partir 

das diretrizes curriculares nacionais definir seus projetos de formação. 

Professora Joana: Gozamos numa universidade de uma relativa autonomia, 

eu diria até uma autonomia bastante elástica para propor projetos 

pedagógicos dos cursos. Essas margens de possibilidade colidem com as 

leituras que se fazem de uma relação linear entre ditames de organismos 

internacionais e do que acontece, efetivamente, no interior das universidades. 

Considero que temos no interior de uma universidade pública uma margem 

de autonomia relativa bastante confortável para construir projetos 

pedagógicos que sejam mais afinados com o que defendemos no campo da 

política de formação de professores, por exemplo, no caso mais específico da 

área de educação. (Entrevista, p.9).    

Mesmo condicionada por fatores externos como a regulação pelo Estado, a 

universidade tem margens de liberdade, com certo grau de independência, tal como a 

fala acima nos aponta, mas é necessário ter em conta que as chamadas “forças do 

mercado” ou a maior ou menor dependência do Estado conferem maior ou menor 

autonomia e possibilidade dos professores influenciarem ou definirem os princípios a 

considerar na formação, tomarem decisões sobre o desenvolvimento curricular ou como 

mais adiante analisamos a definição de sua agenda de pesquisa. 

 

2.3 Mudanças na produção de conhecimento 

 

                  Tais mudanças estão expressas no desenvolvimento de pesquisa orientada à 

aplicação, com editais dirigidos a certas áreas de conhecimento, na diversificação dos 

espaços de produção de conhecimento, na velocidade da produção de conhecimento, na 

necessidade de trabalhar em redes de pesquisa e na internacionalização. Também nessa 

categoria emergiu a questão da competição por recursos de pesquisa e privilégios a 
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certas áreas de conhecimento, valorizadas pelo governo ou pelos setores produtivos, 

com evidências do chamado capitalismo acadêmico entendido como a ideia de que as 

universidades estão crescentemente se assemelhando a empresas que produzem e 

vendem no mercado, a pesquisa e a educação superior, como um serviço ou como 

“produtos”. 

Até bem pouco tempo a universidade era o centro da pesquisa e produção de 

conhecimento, e sua maior disseminadora, mas hoje as funções de produção e 

socialização do conhecimento são também realizadas por outras instituições. Delanty 

(2001, p.5) sublinha que “a medida que mais e mais atores entram no campo da 

produção de conhecimento a auto-legitimação das antigas elites do conhecimento torna-

se mais incerta”. Não sendo mais a detentora do saber a ser transmitido, a universidade 

compartilha com outras instituições essa função, o que abre um desafio de 

adaptabilidade a essa nova realidade. A diversificação dos espaços de produção e de 

disseminação do conhecimento, bem como a alteração da dinâmica de funcionamento 

da universidade, é assim analisada pelo professor Antonio: 

Professor Antonio: Então o que nós estamos vivendo é uma, vamos dizer 

assim, uma reconfiguração, uma readequação, do papel da universidade no 

contexto em que informação não é mais propriedade da universidade e a 

produção de conhecimento, graças as grandes empresas, também não é só 

mais propriedade da universidade. Então é claro que isso altera a dinâmica da 

vida dentro da universidade, o papel da instituição pública dentro da 

sociedade. (Entrevista, p.1). 

            O financiamento da pesquisa é apontado como mais dirigido para pesquisa 

aplicada, em depoimentos que destacam ser o grande financiamento da pesquisa no 

Brasil não para a ciência básica e sim para a ciência aplicada e que a política de 

financiamento funciona com base em editais dirigidos para áreas que dão respostas mais 

eficientes.  

Professor Antonio: Agora, pesquisa realmente científica sempre é um 

produto caro. O papel do Estado vai continuar a ser proeminente nesse 

sentido. Mesmo nos países desenvolvidos, a maior parte dos recursos de 

pesquisa não vem das empresas, vem do Estado e a universidade é o espaço 

que ainda detém uma massa crítica como em nenhum outro lugar para poder 

desenvolver experimentos, seja na ciência básica, seja na ciência aplicada, e 

vai continuar durante muito tempo por ser essencial. Agora, o que está 

ocorrendo é que existe uma crise fiscal do Estado. Em minha opinião há uma 

crise fiscal no Estado e há um limite de investimento na massa salarial dos 
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pesquisadores-professores por parte do Estado no mundo inteiro. Isso está 

obrigando a que se vá à busca de alternativas de remuneração que não fique 

apenas limitado aos salários. Claro que isso abre uma crise na universidade, 

porque haverá setores mais dinâmicos relativamente ao mercado que 

conseguirão através de financiamento para projetos de pesquisa, bolsas para 

professores universitários que são pesquisadores, para complementarem seu 

salário e ter até um ganho, eu diria relativamente superior, em alguns casos, 

ao ganho tradicional de classe, e haverá áreas que terão dificuldades. As 

Humanidades, as Filosofias, essas áreas terão muito mais dificuldade. Então 

isso abre uma crise dentro da universidade. (Entrevista, p. 1). 

Governo e setores produtivos têm aumentado a procura por pesquisa aplicada e 

esse fato vai transformando professores em pesquisadores em “empreendedores” de 

pesquisa. Barnett (2000c) argumenta que o interesse prático não é novo na história das 

universidades, porque desde a Idade Média as corporações profissionais tinham 

interesse no preparo para os ofícios, para retórica e a lógica. Não desejamos entrar na 

discussão da dicotomia pesquisa básica versus pesquisa aplicada, ou no que Bourdieu 

(2004) chama de falsas antinomias – uso social da pesquisa versus atendimento do setor 

produtivo – entretanto a política de financiamento via editais, a pesquisa por demanda, a 

pesquisa estratégica, são termos cada vez mais familiares aos acadêmicos, os quais são 

cada vez mais solicitados a saírem do mundo da academia para o mundo complexo com 

fronteiras não nítidas e com uma ênfase crescente no papel de “acadêmico 

empreendedor” ou de “acadêmico empresário” conforme Henkel (citado por Barnett, 

2000c).  

Como se depreende das palavras a seguir há uma expectativa pela contribuição da 

pesquisa aplicada, para o uso social da pesquisa, e nesse sentido, fazer pesquisa 

significa estar cada vez mais alinhado ao que os financiamentos favorecem ou a que os 

editais orientam. Ao trazermos dois fragmentos de nosso diálogo com os entrevistados 

sobre a definição da agenda de pesquisa desejamos evidenciar que a relevância da 

agenda de pesquisa da universidade e do professor tem sido definida de fora, numa 

lógica externa. Ou seja, o Governo e o setor produtivo, mediante editais, convênios e 

outros mecanismos induzem a pesquisa aplicada, marcada por um tempo ágil e útil do 

produtivismo. O professor passa a ser um gerador de resultados, e os resultados passam 

a ser a legitimação de seu trabalho.    
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Professor Cristiano: E isso ocorre por conta de várias pressões, algumas 

delas indesejáveis, outras, em consequência do nível de financiamento que 

está “caindo”. Por exemplo, hoje se você não tiver um problema aplicado 

para resolver, você “amarga” financiamentos cada vez mais raros e menos 

densos. (Entrevista, p.21-22). 

Entrevistador: Quer dizer, a agenda do pesquisador... 

Professor Cristiano: Ela é imposta. (Entrevista, p. 22). 

Entrevistador: Se é imposta, ele se submete a essa lógica? 

Professor Cristiano: É. E ele não tem muito como escapar dessas coisas. 

Então eu vou lhe dar dois exemplos: um dos motivos pelo qual eu me mudei 

para o Hospital Universitário tem relação direta com o fato de que o grande 

financiamento no Brasil já não é mais para ciência básica. (Entrevista, p.22) 

 

Entrevistador: O senhor está falando em desaparecer? Em longo prazo, essa 

pesquisa mais direcionada para o mercado, se a universidade não cuidar vai 

acabar sendo levada para pesquisa mais aplicada? 

Professor João: Sim, essa é a tendência, priorizar o que é valorizado 

pelos financiadores. (Entrevista, p.28).  

Conseguir trazer mais dinheiro torna-se prioritário na dedicação de tempo, em 

relação a estudar, pesquisar e preparar bem uma aula.  

Professora Joana: É inegável, entretanto, que ao mesmo tempo em que esses 

balizamentos se colocam de forma mais forte no interior das universidades 

públicas, é visível também que há insumos maiores nesse campo, 

configurados em linhas maiores de financiamento que por vezes nos 

impossibilita de abarcar a dinâmica dos editais. Agora se trata realmente de 

uma política de incentivo via editais que constituem situações de 

concorrência e que mobilizam muitos esforços para abarcar esse conjunto de 

chamamentos que se colocam. (Entrevista, p. 8-9). 

Professor João: Eu não sei se houve uma diminuição de recursos para a 

Federal, mas veja, na abrangência aumentou até, mas também aumentou a 

participação de tal maneira que deixou menos tempo para o pesquisador 

realmente estudar e pesquisar e preparar bem uma aula, e isso se tornou 

secundário. Então você compara o valor da aula e isso aí se tornou uma 

coisa, que parece que é mais importante: o professor que consegue trazer 

mais dinheiro; o marketing se tornou um pouco mais importante do que a 

profundidade de conhecimento, infelizmente. (Entrevista, p. 26). 

Rhoades e Sporn (2000) ajudam-nos a compreender como as modificações nos 

mecanismos de financiamento da pesquisa, com critérios baseados em resultados, 

concorrência entre produtos de pesquisa, busca de financiamento privado, parcerias 

público-privadas, têm levado ao uso de “arranjos contratuais” que afetam as condições 

de trabalho de professores. Ocorre também o uso de estratégias de “management” e o 
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privilégio da atividade que tem resultados produtivos, sob a ótica dos recursos 

financeiros que possibilitem o desenvolvimento do trabalho dos pesquisadores. Essa 

orientação para a busca de recursos de fontes diversas – governo, setor produtivo – pode 

explicar a reconfiguração dos acadêmicos em acadêmicos empresários, pois como 

expressa o professor João: “é mais importante o professor que consegue trazer mais 

dinheiro”.   

Por outro lado a visão do aproveitamento das possibilidades que o mercado 

oferece, dos aspectos positivos do vínculo com o mercado e da interação universidade-

mercado, da intensificação das relações de prestação de serviços são aspectos vistos 

como positivos e necessários, na medida em que as atividades de consultoria, de 

convênios para pesquisa por demanda acabam por beneficiar os professores e a 

universidade.   

Professora Maria: Tanto eu acho importante que, quando eu optei por sair de 

um vínculo empregatício em um órgão público e fui para dentro de uma 

academia eu continuei como consultora. Então eu passei a prestar serviço de 

consultoria. É como se eu tivesse deixado isso num plano inferior em relação 

à pesquisa, mas sem desmerecimento. Então o que eu hoje passo de 

credibilidade para meu aluno quando apresento um trabalho e me dedico a 

algo mais teórico e digo que funciona, é baseada na experiência de 

consultoria, mas isso não me consome mais tempo do que antes. Os trabalhos 

de consultoria, eu aceito quando na pesquisa não vai me trazer problema. 

Então eu presto serviço e vendo; isso é frequente. Então isso não me cria 

“amarras”, não me cria vínculos que eu seja obrigada a atrasar um projeto de 

pesquisa [...]. Então às vezes eu chego a fazer até junto, levo o meu aluno, 

aproveito um estagiário do projeto, levo junto e às vezes até uma prática 

profissional traz ideias ou observações que se convertem depois em pesquisa. 

(Entrevista, p.34) 

A ocupação fora do meio acadêmico ou mesmo as relações com o setor produtivo 

parecem potencializar as atividades acadêmicas. Pelo que se depreende da fala da 

professora Maria, há benefício tanto para a universidade como para as empresas, quando 

refere que esta relação da universidade com a empresa não “descompensa” a formação 

do aluno e atrai recursos decorrentes da prestação de serviços, mas exige melhor gestão 

do tempo dedicado à pesquisa. Ao ser perguntada sobre se estas relações influenciam o 

ensino e a formação há um reconhecimento da influência positiva.   

Professora Maria: E há uma troca, porque na verdade nesses convênios a 

universidade vai até os órgãos, até as empresas [...] e a empresa vai até a 

universidade dizer o que ela quer também. Então eu acho que essa troca 
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existe, ainda não está descompensando nem prejudicando a formação de 

aluno, não. Agora, eu acho que é uma opção que tinha que ser tomada, ou 

você ia para pesquisa e ia, não estou dizendo abandonar a vida profissional, 

que eu não abandonei, mas se ficar com as duas atividades, você não 

consegue fazer nem bem uma nem bem outra. E pesquisa exige tempo, você 

sabe que é um trabalho que não é do dia para a noite que você faz , precisa 

maturar, precisa amadurecer, exige um investimento pessoal muito grande , 

no sentido de estudar e de produzir. Não é simplesmente sentar e escrever 

qualquer coisa. Para escrever você tem que produzir, para produzir  tem que 

ter recursos e aí você tem que buscar recursos. Tudo isso toma um tempo em 

pesquisa e é muito complicado. (Entrevista, p. 35). 

Schugurensky e Naidorf (2004, pp.999-1000) em estudo sobre as relações de 

parceria universidade-empresa e as mudanças na cultura acadêmica, ao analisar os casos 

da Argentina e do Canadá, trazem três perspectivas: uma determinista, que explica o 

processo de naturalização da adaptação da cultura acadêmica às novas regras de 

recompensa (contratos com empresas, melhores salários indiretos) e castigo (redução do 

financiamento); uma voluntarista na medida em que os acadêmicos têm liberdade de 

escolha, pois mesmo sob as pressões externas, podem estabelecer as regras do jogo; e 

uma terceira posição decorrente das duas visões anteriores e que os autores caracterizam 

como “uma perspectiva dialética fundada numa teoria do conflito que identifica uma 

interação constante entre estrutura e agente”, ou seja, “as mudanças na cultura 

acadêmica surgem num contexto de disputas e negociações constantes entre as pressões 

externas e as escolhas éticas e intelectuais dos pesquisadores acadêmicos”. Ao analisar a 

mudança de cultura acadêmica em relação aos vínculos com o mercado, com a empresa, 

aqueles autores referem que “nas duas últimas décadas do século XX muitos 

acadêmicos começaram a aceitar como uma realidade inevitável e muitas vezes até 

desejável”, pensamento que está expresso na manifestação da professora Maria:  

Professora Maria: E eu posso garantir que há professores que entraram para 

fazer pesquisa, mas hoje estão envolvidos com a Eletronorte, com a 

Companhia Docas. Então nessas interações universidade – convênios, nos 

órgãos públicos os professores ganham muito, porque é nessa interação, que 

os órgãos públicos vêm buscar, o mercado vem buscar, dentro da 

universidade, pensadores, porque isso falta no mercado. Se no mercado hoje  

fala de “fazedores”, faltam pensadores, porque não há tempo para pensar. 

Então o que eles fazem? Fazem convênios com essas universidades para ter 

os pensadores, os planejadores, aquelas pessoas que têm a capacidade de 

avaliar  de uma maneira mais ampla. Isso gera os docentes do desequilíbrio 

de formação, com experiência profissional, mas com foco principal na 

produção acadêmica, porque isto é o que conta no seu principal ambiente de 

trabalho. (Entrevista, p.35). 
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As universidades que desejam efetivamente desenvolver investigação científica 

precisam de investimentos em laboratórios, equipamentos, tempo de dedicação dos 

professores e acesso a bases de dados relevantes. Exercer a profissão acadêmica em uma 

universidade localizada em uma região periférica, de um país em desenvolvimento, 

significa lidar com desigualdades em relação a fatores restritivos, o que demanda levar o 

talento e capacidade de produção ao maior nível de exigência e, ainda assim, não 

conseguir um ritmo que acompanhe a velocidade de produção do conhecimento.  

Professor Cristiano: Nós convivemos com fatos, em torno dos quais se tem 

discussão, de que os meios materiais e a comunidade científica por lá geram 

efeitos colaterais benignos que nós vamos levar décadas para alcançar. Então 

isso nos deixa numa situação de procurar perseguir metas e objetivos que 

são, em um curto período de uma vida, inalcançáveis. Se você pegar, na 

minha faixa etária, que tem aí 55, quase próximo da aposentadoria, traz uma 

década, 15 anos de atividade, você vai ver que mesmo trabalhando de uma 

forma insana você, num melhor desempenho, consegue fazer ciência normal. 

Isso significa dizer que suas contribuições não serão contribuições que 

mudam o curso da história, do conhecimento em nenhuma área e num 

melhor cenário você foi um “tijolo na construção”. (Entrevista, p.18-19).  

Ao nos apontar essas questões, o professor Cristiano também nos fala da 

importância dos atores que buscam sentidos para a realização de seu trabalho acadêmico 

e de caminhos para lidar com os obstáculos, não sendo passivos:  

Professor Cristiano: Entretanto, eu descobri a posteriori que a velocidade do 

crescimento era algo que independia de mim. Os atores tinham que, eles 

mesmos, fazer brotar neles a vontade de transformar aquilo ali em alguma 

coisa que eu não sabia exatamente o que era que tinha que ser, porque eu não 

era da área específica, e nem eles talvez soubessem. Então, caminharam um 

pouco com um norte que eu não sei avaliar se foi bom ou se foi ruim, mas é 

o que eles encontraram e o que eles escolheram. Mas a velocidade disso é 

muito, muito lenta. (Entrevista, p.20). 

 Desde os anos 80 vem crescendo a importância das redes de pesquisa, tanto as 

redes tradicionais de cooperação como as redes virtuais. Professores universitários 

sabem da importância das redes de cooperação científica para a organização do trabalho 

de pesquisa e produção científica, organização essa que integra grupos de pesquisa, que 

se articulam a outros grupos, configurando uma rede de relações.   

 Na concepção de Latour (1984) as redes constituem uma malha que articula as 

relações de instituições, grupos de pesquisa, laboratórios e cientistas, que realizam 

parcerias, trocas de informações, que articulam subvenções tendo em vista os frutos de 
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pesquisa que podem gerar. Por exemplo, essa articulação pode gerar patentes, produtos, 

artigos comuns ou em colaboração, se constituindo em uma estratégia tanto de 

aperfeiçoar recursos técnicos como para lidar com as exigências de produtividade.  

 O uso do sistema de grupos de pesquisa em rede como uma estratégia para chegar 

aos objetivos desejados quanto à publicação em revistas indexadas pode colocar esse 

objetivo em primeiro lugar. Esse artifício pode trazer efeitos danosos, como a 

fragmentação, o publicar por publicar, a indústria de publicações acadêmicas, um 

aparente progresso científico, como nos ensina Waters (2006, p.57) quando diz que “o 

estudioso típico parece cada vez mais com a figura retratada por Charlie Chaplin em seu 

„Tempos Modernos‟, trabalhando louca e insanamente para produzir”. Essa visão de 

fragmentação é a mesma imagem que nos é oferecida pelo professor Cristiano na fala 

seguinte: 

 Professor Cristiano: É. De redes de cooperação. Esse tipo de coisa criou um 

artifício ruim que é o seguinte: eu não consigo mais acompanhar o que está 

acontecendo ali, embora eu seja co-autor no mesmo artigo. O que acontece 

ali dentro daquele texto é claramente um domínio fragmentado de várias 

“cabeças”, a visão de conjunto eu perco, porque eu não consigo descer, 

verticalizar em cada um dos domínios que estamos enxergando. (Entrevista, 

p.21). 

                   Por outro lado há a questão da relação entre a produção, o financiamento, a 

autoria e a publicação, ao gerar associações artificiais que pretendem lidar com a 

racionalidade da produção em que os resultados e os processos são divididos, tal como 

na fábrica dos “Tempos Modernos” acima referido, mas conducente a uma co-autoria 

artificial para poder fazer face às exigências do produtivismo. 

Professor Cristiano: É, deixe eu lhe dizer: têm pessoas que conseguem 

marcas extraordinárias de publicar, 30 artigos por ano, em revistas 

importantes. Para nós, aqui, sabemos que isso é impossível, totalmente 

impossível. Isso significa dizer que ele teria que, no mínimo escrever dois e 

meio artigos ao mês, ou algo parecido, ele gera para a agência de 

financiamento que ele é o “expert”. E quando, na prática, você toma uma 

produção de conhecimento de um sujeito que está numa universidade 

periférica, ele certamente refletiu mais sobre o que ele fez e produziu mais 

do que aquele cidadão que tem 30 artigos/ano e que faz um pedacinho 

pequeno daquela pesquisa, em rede. (Entrevista, p.21). 

Professor Cristiano: Se você olhar hoje o sistema da pós-graduação 

brasileira, algumas áreas definem que não basta mais publicar. Tem que 

publicar acima de um nível de impacto, que na nossa área é 1.3. Se você 
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conversar com qualquer pesquisador dentro da nossa área, você vai ver que 

ele vai dizer sempre: “está cada vez mais difícil publicar” por dois 

problemas: o primeiro, mais grave, é que o número de técnicas que você quer 

ou você precise colocar num só artigo para alcançar um nicho numa revista 

de alto impacto, cresceu. Isso significa dizer que você precisa de mais 

dinheiro, mais tempo, mais gente, mais equipamento para dar conta de várias 

áreas, ou você precisa fazer, que foi a solução encontrada no Brasil, 

associações artificiais, para você poder ter muitas técnicas. Cada especialista 

fazendo um “pedacinho” daquela ciência multifacetada, multifragmentada 

em vários laboratórios. É o que está acontecendo hoje. Se eu quero colocar 

em uma revista de impacto alto eu vou ao “fulano”, ao “sicrano”, ao 

“beltrano”, onde cada um cobre um pequeno pedaço da investigação e então 

nos juntamos e  escrevemos, ao invés de quatro artigos apenas um, só para  

dar conta da publicação. (Entrevista, p.21). 

Os grupos de pesquisa, sob a ótica do financiamento, são uma categoria de 

fomento que o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) criou no Brasil. Pesquisadores 

são cadastrados e classificados de acordo com o sistema CNPq. São 22.797 grupos em 

2008 que articulam 422 Instituições e 104.018 pesquisadores. Liderar ou participar de 

um grupo de pesquisa é vital para visibilidade e acesso a financiamento institucional ou 

mesmo individual mediante as bolsas de produtividade, daí a atividade de 

monitoramento da publicação de Editais, o que toma tempo do professor e toma sua 

atenção também no sentido de “enriquecimento” de seu currículo.  

Professora Maria: E quando você monitora o Edital, muitas vezes ele exige 

que o trabalho não seja isolado, a maioria das vezes, então você tem que 

articular interinstitucionalmente para fazer rede de pesquisa, e isso não é 

fácil, porque o professor sai do seu espaço de trabalho e vai para uma 

reunião, vai para outra reunião, para fazer o quê?  Articulação, para aquilo. 

(Entrevista, p.36). 

Professora Maria: Então, por exemplo, algo que os editais do CNPq estão 

cortando muito é se o coordenador não tiver publicação internacional. Ele 

pode ter um monte de coisa feita, mas ele está sendo muito avaliado pela 

produção cientifica, e então se eu quero ser coordenador de um projeto de 

pesquisa, antes de mais nada eu tenho que cuidar do meu currículo, eu tenho 

que me capacitar do ponto de vista de currículo para ser coordenador. 

(Entrevista, p.36). 

Professores são então levados, pelo sistema de editais, a buscar fundos, e quanto 

mais bem sucedidos nessa tarefa mais tempo e energia dedicam em direção a atividades 

centrais que levam a isso. 
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2.4 Mudanças nos sistemas de gestão 

 

          Algumas pistas emergiram sobre mudanças que dizem respeito à implantação de 

sistema de financiamento das universidades federais mediante contratos de gestão, com 

a implantação de gratificações salariais diferenciadas e compensatórias com ênfase na 

produtividade e na racionalidade econômica; crescente exigência, controle e pressão por 

qualidade; regulação e performatividade. Resultam em transformações nos processos de 

trabalho e nas formas de interação marcadas pela redução da colegialidade e uma 

cultura individual de competição. 

A reestruturação da educação superior criou gratificações salariais diferenciadas 

considerando as atividades e o regime de trabalho dos professores, com ênfase na 

produtividade e na racionalidade econômica, como a Gratificação de Estímulo à 

Docência (GED) criada pela Lei 9678/98, instalando processos de redefinição da 

produção acadêmica com base na prevalência de critérios quantitativos. Para ter acesso 

a essa gratificação professores eram levados a somar 140 pontos máximos e destes, 120 

pontos estavam relacionados ao ensino, ou seja, pontos pelo número de horas dedicadas 

às atividades de aulas. 

O discurso justificativo da GED usado pelo MEC era o da ineficiência dos 

sistemas de controle da organização do trabalho dos professores, da pouca dedicação à 

atividade de ensino. Nesse sentido na proposta da GED a atividade de ensino era 

valorizada em termos de pontuação, tendo em vista a racionalização da organização do 

trabalho acadêmico. O direito à gratificação prevista era concedido se o professor 

atingisse a pontuação, e assim buscava ampliar a carga didática, o que acabou por 

produzir mudanças tanto na natureza do trabalho acadêmico como nos comportamentos 

dos professores.  

Professora Maria: Quando é que esse pessoal que não faz nada faz alguma 

coisa? Quando é ameaçado, que não vão ter o salário e vão ter a gratificação 

cortada. Por exemplo: o mecanismo da GED tem um aspecto muito positivo 

no nosso curso, na instituição pública. Professores que nunca tinham 
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produzido se interessaram em orientar alunos nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso, no momento em que souberam que a GED tinha um mínimo de 12 

horas e ele só tinha 4 horas ou 8 horas. Ele foi atrás de TCC para poder 

fechar as 12 horas. Então pela primeira vez a gente via aquela briga dos 

professores para fechar o que a GED determinava. Então foi um único 

mecanismo que eu vi efetivamente [...] que levou os professores a se 

preocuparem com produtividade, mesmo os que não produziam. Por quê? 

Porque se eles não produzissem o mínimo, não teriam todo o dinheiro, então 

seriam descontados e remunerados proporcionalmente naquela gratificação a 

sua produtividade. Então foi um mecanismo muito efetivo para o professor 

que não produz. Para o que produz não fez efeito nenhum. Para mim não fez 

efeito, eu nunca deixei de ganhar 100%. Os outros professores que já 

produziam muito, pelo contrário, como a GED determinava um número 

máximo que poderia fechar, tinha que ir lá para dizer: corta isso e isso para 

dar as 40h, porque já somava 60 horas, porque a GED atribuía pontuações e 

se  somasse extrapolava a nossa carga horária.( Entrevista, p.38). 

Colocando em diálogo com a análise de Luz (2006, p.64), percebemos a relação 

com o processo de desprofissionalização do professor ao estabelecer uma dinâmica 

produtivista no trabalho acadêmico, uma vez que a lógica da GED estava embasada no 

“diagnóstico governamental de que o professor não queria dar aulas, de que não 

cumpria a dedicação exclusiva integrada à profissão universitária e de que por isso era 

necessário estimulá-lo a dar aulas”. 

Professora Vilma: [...] na distribuição da pontuação do nosso trabalho há um 

maior peso para o ensino em detrimento da pesquisa e da produção do 

conhecimento. É lógico que isso afeta o trabalho do professor. (Entrevista, 

p.13) 

A lógica prevalente era, então, a do docente produtivo e o estabelecimento de 

pesos diferenciados para as atividades acadêmicas, em função de sua maior ou menor 

valorização na “contabilidade acadêmica” e também na influência sobre o valor da 

gratificação pecuniária auferida em decorrência dos pontos obtidos, como a seguir se 

revelam nos depoimentos.   

Professora Vilma: Inicialmente foi a GED e isso foi muito forte no 

movimento docente, que se rebelou contra. [...] um professor [...] disse que 

ele não sabia mais o que fazer, pois estava implorando para dar aula e mesmo 

assim ele não conseguia chegar aos 140 pontos. Porque virou uma disputa 

dos professores para dar aula, dar aula para poder ganhar, atingir a pontuação 

da GED. E ele não consegue porque ele não desenvolvia pesquisa e não é 

doutor. Na universidade agora só desenvolve pesquisa, coordena pesquisa, 

ou tem aluno bolsista se você for doutor. (Entrevista, p.12). 
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Os contratos de gestão , como o REUNI, passaram a exigir das IES públicas 

federais a adoção de estratégias empresariais de gerenciamento, o cumprimento de 

metas e o uso de instrumentos de gerenciamento dos recursos humanos e financeiros 

disponibilizados.  

Professora Vilma: O que aconteceu foi uma coisa muito rápida. Não é a 

atitude do Governo, a proposta do Governo era vir mais verba para as 

universidades de ensino, na conta dos gestores, vir mais dinheiro numa 

situação que você está cada vez mais aumentando vagas, cada vez mais a 

universidade vem se fundamentando em vagas, [...]. Mas ao mesmo tempo 

não tem contratação de professor e não tem aumento de verba substancial. Se 

você analisar o orçamento da universidade, vai ver que houve uma 

recuperação pequena, mas houve uma recuperação do orçamento comparado 

com períodos anteriores do governo Lula, mas mesmo assim se você analisar 

o quanto a universidade já expandiu, em número de vagas, isso é até 

incipiente quando se analisa o orçamento [...] há de fato uma queda. 

(Entrevista, p.14). 

Professora Vilma: Apesar do discurso posto, foi uma decisão do Conselho 

Universitário, mas a forma como foi tomada essa decisão é que foi 

pressionada. E por quê? Porque nas análises que estou fazendo [...] sobre 

essa questão do REUNI, nos termos de compromisso de universidades, na 

verdade a lógica que está sendo lançada, é a gestão por contratos ou por 

contratos de gestão, onde temos que cumprir metas, dentro de prazos 

estabelecidos e no cumprimento de metas é que vêm os recursos. E nós 

somos contra essa lógica. (Entrevista, p.15). 

A análise da fala da professora Joana quando faz referência à necessidade de 

encontrar possibilidades de ação diante das políticas e não se posicionar como vítimas 

das reformas educacionais, como participantes passivos, possibilita, tal como argumenta 

Trowler (1997), compreender os poderes e os constrangimentos dos contextos sobre os 

professores e assim também compreender que a ação dos atores individuais por vezes é 

subsumida ao coletivo.  

Professora Joana: Mais recentemente deparamo-nos com a lógica da 

produtividade e as gritas gerais contra as exigências de produção ou ao 

produtivismo. Hoje se sabe que há uma lógica posta, que essa é a regra do 

jogo colocada no interior das universidades e que essa lógica incide nas 

formas de financiamento público para a pesquisa, para a pós-graduação e 

para o ensino de graduação. É preciso, no entanto que no interior das 

universidades tenhamos respostas críticas e não imobilistas em relação às 

políticas de educação superior. (Entrevista, p.7). 

Em outra perspectiva a Professora Maria percebe que as exigências de políticas – 

como o REUNI e a GED – acabam por induzir um comportamento de busca de 
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melhoria do desempenho ou do atendimento às exigências de produtividade e até como 

um meio de induzir a busca de resultados, vendo-os como formas de recompensa aos 

produtivos por compromisso, ou de castigo aos produtivos, e por indução, quando maior 

a carga didática maior o salário com a gratificação, referindo que uma parte dos 

professores trabalha demais e outra trabalha de menos. 

Professora Maria: É assim: o professor que é produtivo, você não precisa 

pedir para ele produzir, ele já tem o hábito de ser produtivo. Esse professor 

que é produtivo, quanto mais ele é exigido em termos institucionais mais ele 

procura mostrar desempenho, porque ele já está acostumado a se cobrar e 

vindo uma cobrança institucional para ele é um estímulo a mais porque, de 

maneira geral, já está acostumado a ser cobrado, nem que seja por ele 

mesmo. Então, esses professores se tornam mais produtivos até um limite. E 

os professores que não são cobrados, esses professores que já são devagar, se 

eles não se acomodam, nem aparecem em reunião, para não serem cobrados. 

Então a briga interna é essa, de que uma turma eleva o nível do curso, que é 

esse pessoal, e se aquele pessoal trabalha bem, também os outros ficam bem. 

(Entrevista, p.38). 

A GED foi extinta, entretanto mesmo após a extinção os professores têm 

convivido com novos mecanismos que têm lógicas similares. O processo de expansão 

das vagas em especial no noturno exige aumento de carga didática. 

Professora Maria: Depois, quando a GED acabou, nós voltamos aos nossos 

indicadores anteriores, professores passaram a fazer só uma aula, isso 

significa uma turma. Então as políticas que atingiram individualmente o 

professor foram boas, eu penso. Por exemplo, o REUNI estabelece coisas 

reais para todos, exige de todos uma posição como: todos tem que dar 

aula à noite. E é uma briga interna para não dar aula à noite. E o que é 

se faz? Coloca-se um professor substituto e então quem vai dar aula à 

noite é o professor substituto ou o novato. O professor que está há 

muito tempo diz: eu não vou dar aula à noite, até porque quando eu 

entrei aqui não tinha aula à noite. Então tinha que ter um mecanismo. 

E por quê? Não era uma cobrança direta, se fosse remunerado 

diferenciadamente, se dar aula à noite valesse mais que  dar aula de 

manhã, então eu vinha dar aula à noite. Só que não tem isso, eu recebo 

isso, tanto faz eu dar aula à noite, dar aula de dia. (Entrevista, pp.38-

39). 

Entretanto a crítica ao REUNI como instrumento de pressão para o aumento da 

produtividade é vista como indutor de não qualidade (“expansão do sistema público a 

um preço difícil de sustentar”), uma vez que conduz a intensificação do trabalho para 

poder dar conta das metas definidas, tal como o professor Cristiano chama de “carga 

horária de baixa qualidade”, ou seja, o trabalho intensificado conduzindo o professor à 
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maior concentração na atividade de ensino e o não desenvolvimento da produção 

científica. A exigência de um aumento da carga de trabalho docente acaba por moldar o 

perfil do professor centrado na atividade de ensino, prejudicando o desenvolvimento 

cientifico da área ou prejudicando a articulação da formação (do ensino) com a 

atividade profissional, ou não acadêmica, que é exemplificada como a ocorrer na área 

da Saúde. Ao ser questionado sobre se seria uma estratégia ou intenção da Universidade 

ou se seria reflexo, evidencia-se a situação de reflexo da pressão externa: 

Professor Cristiano: É um reflexo da pressão externa. É claro que daqui a 

pouquinho os professores vão tentar se organizar para ser um trabalho menos 

cego, nesse sentido. Mas vou lhe dar um exemplo bem pragmático: um dia 

desses eu vi, pelos jornais, uma querela entre o atual reitor da Universidade e 

uma das professoras da Educação. Os elementos da discussão eram 

exatamente essas questões: produtividade [....] intensificação do trabalho. 

Quer dizer, não tinha esses divisores de águas tão no início, mas você sentia 

no calor da hora, da discussão que o que se tratava era disso. O REUNI, por 

exemplo, é ativo e é visto como um instrumento que conduz as universidades 

numa direção da produtividade. Expande o sistema público a um preço muito 

difícil de sustentar no seguinte sentido: as pessoas não vão se matar para 

atender as disposições do REUNI. O que vai acontecer é uma queda na 

qualidade logo em seguida. Não tem como você sustentar, porque você está 

expandindo vagas, quando olha qual será a relação aluno-professor  você 

claramente vê que vai haver um déficit de carga horária de boa qualidade, vai 

haver carga horária de qualidade duvidosa, mas o déficit de carga horária de 

boa qualidade vai ser imenso. Já vejo isso agora, no Curso de Medicina, que 

vive um dilema absurdo. Nós temos aqui um prato cheio “para suas análises. 

Nós temos uma geração de professores que foi, [...] se formando e premidos 

para atividade docente dentro da instituição pública que, do momento em que 

eles entram até o momento que eles estão hoje, foi se moldando, foi se 

metamorfoseando. (Entrevista, p.22). 

O conceito de colegialidade está bastante associado ao trabalho acadêmico e o 

colegium é mais do que uma noção histórica ligada aos acadêmicos. É um valor 

característico da academia e está associado à ideia de participar de uma comunidade que 

se baseia em relações de colegialidade, que propicia interação, oportunidades e espaços 

ou instâncias de discussão coletiva, deliberação nos colegiados, a responsabilidade 

partilhada e o uso de mecanismos consultivos.  

Mudanças nos processos de trabalho, nas formas de interação, pressões do tempo 

(ou da falta dele), envolvimento em múltiplas atividades acadêmicas, mudanças 

organizacionais que alteram o trabalho acadêmico com base em parâmetros de 

agilidade, eficiência na produção do trabalho, subordinação do trabalho acadêmico à 
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lógica dos instrumentos usados para aferir o desempenho (a exemplo do Currículo 

Lattes e dos índices de produção acadêmica) e outros fatores relacionados, têm 

interferido nas oportunidades de exercício da colegialidade, tem levado a uma redução 

da colegialidade, o que é visto como um prejuízo, mas ao mesmo tempo desafia os 

professores à construção de outras formas de colegialidade. 

Professora Vilma: A questão é assim: é o doutor quem tem o poder para me 

inscrever para aquela bolsa. E o professor passa a ter outro poder, ele fica 

assim um pouco nessa lógica... Da competitividade. Você tem um professor 

que é da pós-graduação que está extremamente na lógica competitiva. Então 

cada um fica no seu canto, buscando essas fórmulas de centrar os seus 

projetos para poder criar o seu grupo de pesquisa, entendeu? E aquelas 

pessoas que ficam no meio, por conta que aqueles professores têm o poder, 

são superiores [...] você fica escandalizada de ouvir professores doutores que 

não são do programa de pós-graduação. E por quê? Porque quando 

encaminhamos um projeto para a CAPES [...]. Você só pode entrar no 

programa se você tiver publicação recente, nos últimos três anos e tem que 

ser publicação no quadro internacional de periódicos. E isso é difícil para 

quem é da região Norte, é muito difícil principalmente para quem está saindo 

do doutorado. Então há professores que entram com pedido, têm várias 

publicações, capítulos de livros [...], só que não têm uma publicação no 

quadro internacional de periódicos, e é negado. A partir dessa situação 

ninguém mais tenta, os professores que vêm do doutorado não têm mais 

tentado se credenciar. (Entrevista, p.17). 

Professora Maria: as cobranças [...] geraram mais competitividade nos 

professores e também uma dificuldade de relacionamento [...] quando vem 

uma decisão do coletivo, há briga para quem vai dar conta, porque, como não 

é todo mundo que se divide e as pessoas vivem praticamente tomando as 

suas decisões individuais do ponto de vista de carreira. Vêm decisões 

exigindo um espírito de coletivo que não existe. Está todo mundo no seu 

individual e então isso prejudicou [...]. O gestor tem muita dificuldade de 

juntar o grupo, de tomar decisões em cima de uma decisão de grupo. Porque 

a turma fica dividida, até porque no momento que eu trabalho e começo a 

perceber que o que eu faço vai valer para aquele que não trabalha, começam 

as discussões: como é que pode ele receber a mesma coisa que eu recebo, se 

ele vem uma vez por semana, às vezes nem vem. (Entrevista, p. 39). 

Os depoimentos acima nos mostram a caracterização de um ambiente com baixa 

colegialidade com professores mais preocupados com seus projetos individuais, com 

seus grupos de pesquisa, com a concorrência e a competitividade. Ao dialogar sobre a 

relação entre professores doutores há mais tempo no corpo acadêmico e sobre sua 

relação de parceria com os professores recém-doutores obtivemos uma resposta dupla, 

que ao mesmo tempo reconhece ser esta uma atitude acadêmica adequada, mas não real.  
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Professora Vilma: É claro que tem que ser assim e se questiona a academia, 

não é verdade?  [...]. Só que não está assim, por causa da competitividade. 

Então você tem hoje, dentro do programa 17 professores doutores e você têm 

fora do programa, doutores, acredito que uns 15 doutores. (Entrevista, p.18). 

O ethos acadêmico impregnado da cultura competitiva individual resulta não só 

em trabalho mais individualizado como em comportamento de deixar de discutir 

coletivamente as questões da universidade, pelo menos ao nível da unidade universitária 

em que estão. Os professores acabam por ficar concentrados nas suas atividades e 

projetos e suas práticas acadêmicas traduzem o que Licha (1996) nomeia de transição de 

um ethos acadêmico tradicional para o ethos acadêmico de excelência com a noção de 

excelência do mundo empresarial. 

Professora Joana: Considero positiva a expansão da universidade. 

Certamente isso tem implicações para o trabalho docente. Uma das 

implicações que é possível identificar hoje, sobretudo em uma instituição 

como a UFPA, numa unidade como a que eu trabalho que exercita uma 

dinâmica de discussão e deliberação coletiva, é que, por conta do conjunto de 

demandas que as políticas e os editais nos colocam, há uma tendência de 

esvaziamento de práticas mais coletivas para uma ênfase no trabalho 

individual ou em pequenos grupos de pesquisa. Então estamos todos 

envolvidos em dois ou três projetos de pesquisa, envolvidos em mais de um 

projeto de extensão, em cursos de especialização que por vezes são 

financiados, num conjunto de atividades que diminuem a presença docente 

no trabalho institucional coletivo. Então, é evidente hoje, por exemplo, no 

interior da universidade o processo de fragilização de suas instâncias 

colegiadas. (Entrevista, p.10). 

 Professora Joana: Uma perda, a algum tipo de prejuízo em relação à 

colegialidade, que é uma marca regimental e cultural da universidade. Nos 

Institutos que têm essa tradição, essa história de discussão mais coletiva isso 

é bastante evidente. Por vezes conversamos com os demais colegas diretores 

e tem-se hoje mais dificuldade para reunir professores, para discutir 

coletivamente questões da universidade, do interesse coletivo. (Entrevista, 

p.10). 

Todavia mostra-se ao mesmo tempo a necessidade de resgatar essa colegialidade, 

não em função da vida dentro do departamento, mas tendo em conta um projeto 

coletivo. O arranjo departamental como forma de organização de menor unidade 

universitária precisa, na visão do professor Antonio, ser repensado tendo em vista a 

colegialidade e a relevância da responsabilidade coletiva pelo projeto pedagógico dos 

cursos e pela busca da integração ensino-pesquisa-extensão, no processo formativo.  
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 Professor Antonio: Eu penso que tem que ser resgatado na universidade uma 

cultura maior da colegialidade. Há pouca colegialidade na universidade, há 

reuniões burocráticas, mas não há colegialidade. Não se discute os 

professores não discutem entre si o estado da arte de um curso. O projeto 

pedagógico é algo burocrático. Há o trabalho isolado, etc., etc., e assim por 

diante. Ou seja, se não há uma proposta de um modelo de universidade, E 

qualquer reação a essas mudanças é só defesa ou é só justificativa. Então tem 

pouca consistência. (Entrevista, p. 4). 

Professor Antonio: Acho que a cultura departamental está obsoleta. O 

departamento é uma cultura obsoleta na universidade porque ela é 

corporativa e é alienada da responsabilidade na qualidade do ensino da 

graduação. Então a estrutura departamental tem de ser “implodida”. Depois, 

eu acho que na atividade do professor, tem que haver maior planejamento 

coletivo da atividade do professor em função de um projeto coletivo, onde o 

ensino não pode ser pensado separadamente de pesquisa e extensão. Essa 

visão de totalidade tem que ser um planejamento feito coletivamente, por 

uma estrutura que favoreça isso e a estrutura departamental não favorece 

isso. (Entrevista, p.6). 

A crescente exigência por qualidade associa-se, como se depreende do 

depoimento a seguir, à questão da competição, ou seja, a lógica de que o aumento da 

demanda por educação superior vai exigir um aumento da oferta, não na simples oferta, 

mas a oferta de qualidade, daí estarem as IES buscando a qualidade em todas as 

dimensões. É a insinuação da qualidade associada à competitividade. 

Professor Antonio: Acho que a realidade é dinâmica. Claro que sim. Aí um 

jogo de possibilidade está sendo em aberto. A competição, quer dizer, a 

entrada pesada do mercado na área de educação cria um nível de competição 

considerável, e quando se entra num nível de competição considerável, nós 

temos sempre que pensar o seguinte: a necessidade da sociedade pela 

educação existirá sempre. Toda geração precisará ser educada, então sempre 

vai se buscar essa educação e é claro que quando existe uma oferta maior 

diante de uma demanda por educação é claro que o fator diferencial vai ser 

sempre a qualidade. (Entrevista, p.4). 

Professor Antonio: Então eu penso que as Instituições estão buscando cada 

vez mais qualidade. .Não há saída para isso e qualidade significa boa gestão, 

capacidade de gestão, planejamento, bons professores, e boas condições do 

ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da ética, o cumprimento de 

tarefas que são definidas no contrato de trabalho e assim por diante. 

(Entrevista, p.4-5). 

Por outro lado a forma como a avaliação externa, a exemplo do ENADE, é 

encarada pelos professores revela-se, no depoimento a seguir, a pouca preocupação com 

este aspecto, chegando mesmo a ter pouca influência sobre a ação dos professores. 
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Professora Joana: Considero que essas regras não são tão definidoras do que 

propomos enquanto projeto formativo no interior de uma faculdade de 

educação. Considero que as universidades públicas lidam de uma forma mais 

elástica com as políticas avaliativas. Por exemplo, não nos impacta 

diretamente aqui ter um conceito baixo no Provão, isso não nos inferioriza 

no Instituto de Ciências da Educação porque temos uma leitura crítica dessas 

mensurações em relação ao que consideramos, efetivamente, um processo de 

avaliação [...]. Reitero, entretanto, que o papel do estado inclui a proposição 

de balizamentos e que sistemas de avaliação são importantes. Obviamente 

que nós temos críticas em relação aos sistemas nacionais padronizados, mas 

a existência deles, com os problemas que visualizamos não nos coloca em 

posição adaptativa ou engessada. Tenho a impressão de que no interior de 

uma universidade pública como a nossa, por vezes agimos virando as costas 

para esses ditames. (Entrevista, p.9). 

Ao mesmo tempo revela-se uma contradição em relação à questão da 

colegialidade por que no depoimento seguinte a Professora Joana indica uma dinâmica 

de trabalho coletivo que permite aos professores, discutir e buscar com o exercício da 

sua autonomia, formas de lidar com a avaliação externa.  

Professora Joana: Mas tenho uma leitura de que nós temos uma margem de 

ação com muitas possibilidades, com possibilidades de aprimoramento, de 

constituição da carreira, do ponto de vista salarial, das condições de vida dos 

alunos que trabalham conosco e de poder estruturar os trabalhos no interior 

da universidade. Lidamos com o confronto de legislações que se chocam 

entre si, mas ao mesmo tempo temos uma dinâmica institucional que 

possibilita que na discussão e no trabalho coletivo e propositivo consigamos 

exercer autonomia relativa diante dessas determinações, considerando que o 

nível de controle não é tão intenso quanto se imagina. (Entrevista, p.9).  

Bons resultados dos alunos nas avaliações de desempenho decorrem de uma gama 

de fatores, mas consideramos que o envolvimento ativo dos professores é vital para a 

obtenção de bons resultados. Na visão da professora Maria o setor público e o setor 

privado têm diferentes formas de encarar, maus resultados dos cursos no ENADE, ao 

pontuar maior “cobrança” individual do professor no setor privado enquanto no setor 

público há uma “cobrança” mais no coletivo. 

Professora Maria: Na carreira pública, se você atende a sala de aula, até do 

ponto de vista de gestão, eles acham que está bom demais, entendeu? Já está 

bom. Você não me traz aluno para reclamar; os alunos estão bem com você? 

É a primeira coisa também, lá. [...] têm algumas coisas diferentes, no setor 

privado você tem obrigações, porque é a primeira coisa que você é cobrado. 

Você é realmente cobrado. No setor público as outras coisas se manifestam 

brandas, mas nunca é no individual, é no coletivo. Então, por exemplo, se o 

curso é mal avaliado em uma IES pública, todos são chamados a atenção, 

mas fica assim: pode ser contigo, pode ser comigo, mas todo mundo foi 
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alertado. É diferente. No setor privado, você tem nome, você tem a pessoa, é 

mais fácil você chegar até a pessoa. No setor público é mais difícil. 

(Entrevista, p.37). 

Professora Maria: Então essas políticas, de maneira geral, que cobram 

alguma coisa em cima de um coletivo e tem aquela de chegar ao indivíduo de 

forma mais direta, é muito complicado, até porque na universidade tem uma 

dificuldade de gestão, de se cobrar o indivíduo. O ENADE é a mesma coisa. 

No ENADE você tem um problema: o aluno não tem nenhuma penalidade e 

o que é que vale a pontuação do aluno para a carreira dele? Ele recebe o 

diploma. (Entrevista, p.39). 

Professora Maria: Se o curso é mal avaliado, só há problemas para a 

instituição ou para o professor. Ao aluno ainda não é um mecanismo que 

toca a vida dele. Se o aluno fosse assimilado pelo mercado ou para um curso 

de pós-graduação pela pontuação que ele teve, pelo desempenho dele, aí é 

algo que atinge o nível. (Entrevista, p.39). 

          O ENADE tanto é uma avaliação dos estudantes como é uma forma de pressão 

sobre os professores, uma vez que eles são indiretamente também avaliados a partir do 

desempenho dos alunos no Exame e na nota obtida pelo Curso e, de certa forma, 

também responsabilizado pelos resultados. 

As formas de atuação, as respostas dos professores constituem formas de 

expressão da materialização das políticas de educação superior. Ver como eles 

incorporam tais políticas em suas práticas cotidianas nos possibilita compreender como 

respondem às demandas. E o produtivismo é uma dessas respostas, produtivismo esse 

traduzido em publicações e bolsas de produtividade, com especial atenção ao registro no 

currículo Lattes sobre o que conta como pontuação. Essas demandas se originam do 

Estado pela via da CAPES, do CNPq e das Agências Financiadoras de Projetos. No 

dizer de Sguissardi e Silva Júnior (2009, p.46), 

(...) o currículo Lattes é também, nessa condição, a demonstração 

documental, legitimada pela agência CAPES para o professor-pesquisador 

fazer sua consultoria poder complementar seus parcos proventos e (...) acaba 

sendo objeto de competitividade (...) o que acaba por produzir o professor 

dotado de uma sociabilidade produtiva como uma nova forma de ser do 

professor-pesquisador e do cidadão, que, com formas atualizadas de 

exploração da mais valia relativa e absoluta, leva o professor-pesquisador à 

exaustão por vontade própria. 

A fala a seguir ilustra a legitimação de um instrumento de demonstração 

documental da produtividade no currículo Lattes e o uso de artifícios para projetar no 

currículo a quantidade de publicações.  
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Professor João: Como os órgãos como o CNPq e a Capes dão muito valor 

para o currículo Lattes, o que a gente nota é alguns currículos inflados, o 

nome do professor está lá em alguma coisa que ele nem viu, o aluno tal ou 

alguém quis, tem que colocar o nome dele, porque ele tem que ter alguma 

projeção, senão ele não fica com condições, digamos, de ter um nome para 

disputar lá fora. Então muitas vezes, porque ele tem que ter tantos artigos, e 

em vez dele fazer um por ano ele acaba fazendo dez e não participa 

realmente de nenhum. É fácil inflar currículos. Eu coloco seis autores, e 

estou nesse aqui e o outro me coloca no outro dele, e um se transforma, se 

multiplica [...]. Infelizmente é uma indução até pelo processo de avaliação. 

(Entrevista, p.7).  

O currículo Lattes acaba por ser objeto de competição quando os professores 

buscam as informações da produção de colegas de sua área de conhecimento no sentido 

de investigar quem publicou, com quem publicou, onde publicou, ou seja, se o 

periódico, a revista, tem uma boa classificação no sistema Qualis da agência CAPES, 

pois em decorrência da visibilidade da produção, é relevante considerar o “produto” que 

recebe registro com pontuação nos critérios de avaliação da produtividade. Surge então 

a questão do que se reconhece como núcleos produtivos e improdutivos o que está 

bastante associado ao Instrumento Anual de coleta de dados para avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação o chamado “Coleta CAPES”, que considera a produção 

trienal dos professores que têm atividades na pós-graduação, o que também passa a ser 

uma via de indução ao produtivismo. Professor produtivo sob essa ótica passa a ter 

acesso aos incentivos e apoios para a pesquisa, traduzidos em bolsas de pesquisa:  

Professora Vilma: Porque, você toma assim o que eles chamam de núcleos 

produtivos e núcleos improdutivos. Agora mesmo nós estamos nesse 

processo. Como é que é feita a concessão para se conseguir bolsa de 

pesquisa?  Quando eu era mestre, antes de eu fazer meu doutorado, eu tinha 

bolsista de pesquisa do CNPq, tinha projeto coordenado, eu e uma professora 

no nosso Núcleo de Pesquisa. Entrava com pedido e o que era feito? Entrava 

o nosso currículo, histórico escolar do aluno e o plano de trabalho do aluno, 

O que o aluno que fazia. Inclusive era nossa uma das fases operacionais. 

Quando nós voltamos do doutorado tinha mudado. O professor que tem só 

mestrado não pode ter bolsista. Atualmente eles estão concedendo para o 

Interior, mas para Belém não pode e como é que é o critério de seleção para 

conceder a bolsa? Não entra o aluno, é o professor. Olha como é que muda, o 

professor é que é contemplado com a bolsa, é ele que se inscreve, é o 

currículo dele que é encaminhado, ele preenche, tem uma planilha com a 

pontuação das atividades do professor, aí tem desde publicação, participação 

em eventos e junto com essa planilha tem o currículo Lattes do professor e o 

plano de trabalho elaborado pelo professor, o plano de trabalho do aluno é 

elaborado pelo professor. Você inscreve, é feita uma seleção a partir dessa 

planilha. (Entrevista, pp.16-17). 
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Não ser contemplado com uma bolsa de produtividade parece deixar o profesor 

nessa condição estigmatizada e o professor reduzido a um especialista em preencher 

planilhas que convençam as agências financiadoras de sua produtividade, tal como a 

professora Vilma chama atenção para o que eles (o CNPq) chamam de núcleos 

produtivos e improdutivos. 

Esse processo de competição entre professores, entre programas de pós-graduação 

e entre universidades é fomentado pelo modelo de regulação e controle da avaliação e 

está expresso nas normas de avaliação e concessão de financiamento (Sguissardi & 

Silva Júnior, 2009). Acaba por gerar um mecanismo de auto reprodução, porque se 

constitui também na base da avaliação na Prova de Títulos dos Concursos para acesso à 

carreira acadêmica ou mesmo na avaliação de progressão na carreira. 

 

EIXO III – O CONTEXTO DE TRABALHO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E 

O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO ACADÊMICA 

 

3.1 Transformações no trabalho acadêmico, na natureza e no conteúdo da 

profissão acadêmica e no ensino 

Algumas transformações dizem respeito à valorização de uma atividade 

acadêmica - ensino, pesquisa ou extensão - em detrimento de outra; novos perfis de 

formação a exigir a redefinição dos projetos pedagógicos dos cursos e transformações 

nos processos de ensino, ênfase na formação continuada (life long learning) e as novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

A natureza do trabalho do professor universitário é um aspecto visto pelos 

professores Antonio e Erasmo como sem transformação, ou seja, o seu conteúdo, que é 

ensinar, formar, pesquisar, permanece. Todavia muitos autores têm chamado a atenção 

para novas atribuições que são dadas aos professores. Melhor dizendo, uma ampliação 

de atividades, de tarefas, nas funções que permanecem. E assim um crescente número 

de tarefas que acabam por gerar demandas que não são novas, mas que vem com 
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intensidade redobrada. Entretanto o trabalho acadêmico não ganhou complexidade 

agora, mas a questão é que o foco de preocupação está, talvez, mais centrado em 

produzir, produzir, produzir. Mancebo (2007) alerta para o impacto das reformas 

educacionais no sentido de que estas geram demandas que podem não ser novas, mas 

que se intensificam, trazendo mudanças como respostas aos processos de reforma e 

regulação. 

Professor Antonio: A natureza permanece. Como formar e como investigar é 

que tem que ser enfrentado de forma aberta pela universidade. O que é 

formar e investigar no mundo que nós temos, com as transformações 

tecnológicas que nós temos e que a própria universidade ajuda a 

desenvolver? (Entrevista, p.2). 

Professor Erasmo: Além das tarefas que seriam inerentes, que seria a aula na 

graduação e na pós-graduação, orientar alunos, o professor tem que produzir 

conhecimento. O que é produção de conhecimento? Produzir algo dentro da 

área de formação dele, da área que ele desenvolve a graduação, que possa 

trazer benefício para a sociedade, para a própria universidade e para 

sociedade. (Entrevista, p.29). 

Todavia a natureza e o conteúdo da profissão acadêmica na visão da professora 

Vilma tem sofrido mudanças, com ênfase na docência, no ensino de graduação, no 

momento em que a universidade busca promover equidade de acesso, interiorizando os 

cursos de graduação. Neste caso o professor concentra sua atividade no ensino.  

Professora Vilma: [...] teve uma reunião do Conselho onde o Reitor cobrou 

do campus de Abaetetuba, por que não tinha oferecido vagas para o 

vestibular especial. O representante disse: porque nós não temos professor, 

porque atualmente nós estamos com dificuldade de dar conta do que nós já 

temos. Mas onde estão os professores de Abaetetuba? E a resposta foi: nós 

temos professores fazendo pesquisa, estão na pesquisa, professor se 

qualificando. Mas considera-se que professor no interior não tem projeto de 

pesquisa. Ele cometeu esse desvio [...] que não tem que liberar o professor 

para fazer pesquisa. Ele tem que, primeiro, estar na sala de aula. (entrevista, 

p.14). 

Professora Vilma: Especialmente como é que vai se materializar isso no 

Interior? Você vai ter no Interior uma universidade de ensino... Já tem hoje, 

não é? Hoje você tem apenas o campus de Bragança que tem a pós-

graduação e a pesquisa, até porque tem um projeto que foi implantado lá, a 

partir da Alemanha e que foi a partir daí que gerou o grupo de pesquisa lá 

[...]. Esse é um processo muito lento no Interior, mas com o REUNI nesse 

processo que está começando, a interiorização há de se consolidar nessa 

perspectiva, iniciar o processo de pesquisa, porque hoje é só ensino, isso 

porque a contratação é para o ensino. (Entrevista, p.16). 
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Evidências de reconfiguração na divisão de trabalho entre docência na graduação, 

na pós-graduação stricto sensu e na pesquisa apontam para o surgimento de um “novo” 

professor sem praticamente dedicação à pesquisa. Isso acontece não só em decorrência 

da configuração de uma universidade de ensino nas unidades interiorizadas, como da 

valorização da atividade de pesquisa e produção científica. Valoriza-se, portanto, certo 

perfil e este fato interfere nas exigências de ingresso nos quadros da universidade 

mediante a especificação nos editais de concurso, dos perfis desejados. Como bem 

referem Pedró e Sala (2002, p. 66): 

Outro aspecto que anima o debate é a separação as funções clássicas do 

professorado universitário: a docência e a investigação. Esta separação 

responde a tendência em direção a uma diversificação do pessoal acadêmico 

e a exigência de aumento da qualidade universitária.A redefinição de figuras 

docentes que se dediquem  exclusivamente  ao ensino, por uma parte, e à 

investigação  por outra, é uma medida que favorece a busca da excelência, 

tendo em conta também que os profesores  realizam uma terceira função  

relacionada com a gestão acadêmica. 

             Se há tendência a uma diversificação de perfil dos professores, o processo de 

entrada na carreira, mediante concurso público no qual o edital ao colocar as exigências 

evidencia as pistas que permitem perceber que a universidade em algumas áreas, em 

alguns setores, em alguns locais, busca contratar professor com um perfil para o ensino, 

um perfil de professor para pesquisa ou um perfil de professor para as funções 

integradas.  

Professora Vilma: É. Porque se você faz, por exemplo, concurso para 

adjunto, para doutor, é para pós-graduação. Então hoje, dentro da 

universidade você já tem na distribuição nesses concursos, e já tivemos 

concurso para professor doutor para a pós-graduação, entendeu? Tem vaga 

para pós-graduação, quer dizer, qual o perfil que se quer para esse professor? 

(Entrevista, p.16).  

Professora Maria: É assim: hoje no trato com o professor que é mais campo, 

mais experiência profissional isso não vai trazer para a universidade as 

orientações que ela precisa os projetos de iniciação, os projetos de pesquisa. 

Geralmente, esse professor-profissional não vai querer só trabalhar com 

pesquisa. Ele prefere 40 horas de sala de aula, mas ele não trabalha aquela 

resistência que eu te falei. Então o que é que a universidade fez? Aprovou 

uma nova resolução do concurso público em que a experiência profissional, 

no máximo não passa de 25% do total. Ela quer o professor titulado, ela quer 

o professor com capacidade para desenvolver pesquisa, orientação. Então o 

perfil é outro. É por isso que está cada vez mais difícil entrar aquele 

profissional que é um profissional de uma empresa para ser um professor. O 

perfil é outro, geralmente isso fica em segundo plano e ele entra realmente 
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para se dedicar para a academia. Mas por quê? Porque mudou toda uma 

conjuntura, uma forma de exigência. (Entrevista, p.35). 

Tal reconfiguração que decorre dessa nova divisão de trabalho também promove 

uma reconfiguração na identidade do professor com escalas de prestígio, de poder 

acadêmico decorrente de sua atuação, por exemplo, na pós-graduação stricto sensu, pois 

professores que lá atuam são vistos como uma “elite”, porque atuam na pós, porque têm 

publicação e produção “qualificada”. Não apenas o que é valorizado em termos da 

avaliação pelo poder público, mas também o que é valorizado pelo “novo” aluno que 

tem chegado à universidade, aquele que valoriza não somente a experiência profissional 

(não acadêmica) do professor, mas valoriza também sua capacidade de produzir ciência.   

Professora Vilma: [...] nós que estamos na pós-graduação, quando estamos 

na sala dos professores é assim como “a elite”. Já chegaram comigo e 

disseram “a elite aqui do Centro de Educação”, entendeu? E eu que tenho 

lutado lá dentro porque acho que não é por esse caminho. Acho que tem um 

processo que o próprio regulamento diz que você está com nove meses como 

colaborador, acho que você tem que agregar o professor que veio da pós-

graduação. Ele tem que entrar no Programa e tem que ser estimulado para a 

produção, porque dessa forma você não estimula, entendeu? Ele tem que se 

integrar. (Entrevista, p.17). 

Professora Maria: Em termos de universidade pública eu posso te dizer hoje, 

porque já participei de duas Bancas Examinadoras de concurso público e a 

exigência é mais produção acadêmica. O professor que está interessando 

mais às universidades é esse professor, que eu te falei, do “desequilíbrio “. 

Eu dou uma importância de 25 a 30% para as atividades profissionais que me 

mantém em contato com a realidade, mas eu tenho uma espécie de agenda 

que eu tenho o meu lado científico muito mais forte, que eu tenho que 

apresentar os meus trabalhos, publicar, orientar, e esse é o perfil do professor 

que inclusive na universidade está sendo buscado e valorizado. Para a Banca 

Examinadora a nota de produção científica é o dobro do que a nota 

profissional. Então a universidade hoje quer é professor que produz, porque 

ela está sendo cobrada também pelo MEC, pois pelas avaliações do curso, a 

produção científica do professor é muito mais importante do que a produção 

profissional. (Entrevista, p.34-35).  

Se a valorização da atividade profissional não acadêmica não é tida em conta pela 

universidade o é pelo aluno. A valorização do professor que tem atividade profissional 

em paralelo a vida acadêmica, mas que também tem atividade de pesquisa e orientação 

acadêmica está presente como um fator de influência no momento em que o aluno da 

graduação escolhe seu orientador de trabalho de final de curso. Esta associação de perfil 

acadêmico (ciência) e perfil profissional (mercado) revela-se presente nas seguintes 

falas:  
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Professora Maria: Então mudou muito. Hoje ter experiência profissional é 

importante para o professor de Engenharia para dar credibilidade àquilo que 

ele ensina na teoria, mas hoje a gente vê até pelos próprios alunos, quando 

eles procuram os professores para Trabalho de Conclusão de Curso eles têm 

uma preocupação de que aquele professor saiba orientá-lo academicamente, 

do ponto de vista científico de como desenvolver aquele trabalho com 

conceitos teóricos atualizados e, ainda, a possibilidade de desenvolver 

habilidade no lado da criatividade e da inovação. E, então, eles procuram 

geralmente o professor que tem experiência profissional, mas que tem uma 

formação acadêmica mais profunda para poder dar, também, uma orientação 

do ponto de vista científico, exigindo mais conhecimento científico. Os 

próprios alunos valorizam muito mais o professor quando ele tem uma pós-

graduação, quando ele tem já mestrado, no mínimo, ou um doutorado. A 

gente percebe. (Entrevista, pp.32-33). 

Professora Maria: Porque o profissional que vai atuar no mercado, não só vai 

ter que dominar as práticas já existentes, como ele também vai ter que se 

preparar para analisar fenômenos, problemas que vão ocorrer e que ele vai 

ter que desenvolver uma capacidade de observação, de crítica, de elaboração 

do problema e de busca de soluções. É isso que é o diferencial desse 

profissional, de ele estar preparado para também atuar junto a coisas que ele 

não aprendeu na academia diretamente como resolver. (Entrevista, p.33). 

 

A demanda pela associação de perfil acadêmico (ciência) e perfil profissional 

(mercado) é inicialmente dos alunos, na medida em que estes ao começarem o contacto 

com o mundo profissional por meio dos estágios trazem para a sala de aula os 

problemas do mundo profissional, o que demanda certa experiência profissional, que só 

o mundo acadêmico acaba por não prover ao professor.  

Professora Maria: Porque vem sendo demandado pelo próprio 

questionamento dos alunos. Os alunos começaram a fazer estágio mais cedo 

no Curso. No meu tempo, aluno fazia estágio a partir do 4º ano de 

Engenharia. Eu, por exemplo, tenho alunos que fazem estágio aqui desde o 

1º ano de Engenharia, e já querem entrar na Engenharia.  Então, no 2º ano 

eles já estão entrando no estágio. E aí eles começam a ir ver a obra, ver o 

espaço que estão trabalhando, e começam a observar que aquilo que eles 

aprendem não é suficiente para resolver os problemas que estão enfrentando 

na obra e cada problema tem uma particularidade. Então, eles começam a 

exigir mais dos professores porque eles começam a trazer os problemas para 

dentro da sala de aula, querendo que o professor dê solução, no sentido de 

que os ajude a fazer alguma coisa, querendo que explique determinados 

fenômenos, quando às vezes o professor nunca vivenciou na sua prática 

profissional. (Entrevista, p.33). 

Os incentivos na carreira, todavia apontam para uma valorização maior do que 

está associado à pesquisa mais do que à docência propriamente dita, pela valorização 
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das publicações, da produção científica em decorrência não só da tradição humboldtiana 

da universidade como do que tem peso na avaliação do professor. A avaliação centrada 

na produção científica, em especial tendo em conta, por exemplo, a avaliação dos 

professores envolvidos com pós-graduação stricto sensu ou dos professores envolvidos 

com prestação de serviços de consultoria, com a captação de recursos, com a venda de 

serviços para o setor produtivo, tendem a influenciar, tanto a dedicação em termos de 

tempo acadêmico, como provavelmente as preferências do professor em direção a uma 

ou outra atividade acadêmica. Dito de outro modo, o professor tende a destinar seu 

tempo e sua dedicação ao trabalho que resulta. Se estas condicionalidades e estes 

incentivos por um lado exercem tal influência, por outro lado evidencia-se uma espécie 

de desvalorização da aula e da graduação e a “terceirização da aula” para o aluno da 

pós, ou seja, professores que acabam por deixar a atividade de menor importância até 

para alunos de Pós Graduação que passam a atuar como professores. O diálogo a seguir 

ilustra essa situação: 

Pesquisadora: Quer dizer, aquelas três funções: de ensino, de pesquisa e de 

extensão, hoje... 

Professor João: Na área tecnológica, não posso dizer que em todas as áreas 

ficaram assim, assim menor. (Entrevista, p.26). 

Pesquisadora: Na área tecnológica prevalece essa questão? Quer dizer, o 

ensino como menor importância, a pesquisa como maior importância e a 

prestação de serviço para trazer recursos? 

Professor João: É. Muitas vezes serviços decorrentes das pesquisas. E a 

motivação, digamos, só na aula, a aula em si, o professor já ganha o salário 

mesmo se der ou não der aula. Se um aluno da pós-graduação for dar aula no 

lugar do professor, ele o colocou para ganhar mais, ou trazer mais, como o 

mais importante do que aquelas obrigações inerentes à vida acadêmica. 

Então ele foi, partiu para buscar isso, os serviços. (Entrevista, p.26-27). 

Professor João: Internamente o número de horas de aula não, pelo contrário, 

cada vez o pessoal luta para dar menos horas de aula efetiva, para poder 

sobrar tempo justamente para essas outras coisas, para fazer pesquisa e para 

fazer aplicações da pesquisa que geralmente são mais compensadoras, tanto 

em termos pessoais como para o seu próprio laboratório, para captar recursos 

para o seu próprio laboratório. A pessoa acaba levando muito mais tempo 

nisso do que em atividades estritamente acadêmicas, de aula ou mesmo 

orientação. O professor já faz aquela escolha daqueles melhores alunos da 

pós-graduação, que podem “tocar o barco” para ele, os alunos tais para o 

projeto. Acaba...que é...é.... o “capitalismo” dentro da academia. (Entrevista, 

p.27). 

Professor João: É, esse produtivismo. Infelizmente as pessoas “caem pra 

essa”, digamos assim, porque se o professor não for assim, ele não sobrevive. 
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Se ele não produz, não sobrevive. Então não vai preparar uma boa aula e é 

melhor preparar ou participar de um artigo científico. (Entrevista, p.27). 

A atividade de Extensão parece não ter lugar no conjunto de atividades do 

professor universitário ou parece diluir-se nas atividades de prestação de serviços 

remunerados e consultorias, visando a busca de recursos. 

Um dos elementos de destaque nos depoimentos dos entrevistados diz respeito aos 

novos perfis de formação, as diversificadas demandas que estão sendo postas à 

Universidade e aos professores, tanto no que diz respeito à preparação para o mundo do 

trabalho e o que o mercado de trabalho está a exigir.  

Professor Antonio: Eu acho que há uma exigência de certa diversificação do 

atendimento da universidade às novas demandas de formação. Dou exemplo: 

a educação continuada. A universidade vai ter que dar conta da educação 

continuada não só com cursos de especialização, mas cursos de curta 

duração, para as várias profissões e isso vai exigir carga horária do professor, 

vai exigir participação do professor em outras atividades. Eu acho que é 

verdade que nós temos um aumento no número de demanda de estudantes 

sim, mas nós temos também um cada vez maior acesso à informação, 

inclusive bibliográfica. Então o papel da sala de aula e outras estratégias de 

formação vão ter que ser compatibilizadas. (Entrevista, p.5) 

Professor Antonio: O mercado quer a pessoa preparada culturalmente, com 

capacidade de raciocínio, se possível dominando uma língua e com 

capacidade de interpretação e domínio conceitual básico dos fundamentos da 

profissão e com capacidade de se autodesenvolver. Os nossos alunos foram 

treinados a se autodesenvolver ou foram treinados a copiar o que a gente diz?  

Então é isso que tem que estar em questionamento. Então às vezes a gente 

gasta rios de aulas desnecessariamente. Então a carga horária do professor 

tem que ser contabilizada de outra forma, não só em sala de aula. Isso aí tem 

que mudar, isso faz parte da crise, os professores só servirem como 

professores de sala de aula, isso não é mais o papel do professor. (Entrevista, 

p.6). 

Professor Erasmo: Eu vejo que uma das mudanças que a sociedade está 

pedindo, que talvez na própria política esteja desenhada é a questão dessa 

preparação para o mercado de trabalho, porque nós sabemos que a 

universidade não tem na realidade esse objetivo principal, formar o 

profissional para o mercado de trabalho. Ela forma o profissional, na questão 

do conhecimento, trabalha a questão da construção do conhecimento para 

que esse profissional com esse conhecimento possa desenvolver atividades. 

Mas a grande questão que estão passando para nós é a questão que a 

sociedade está exigindo, em função dessas modificações todas, é que a gente 

forme um profissional para o mercado de trabalho, ou seja, o mercado de 

trabalho exige essa formação e muitos professores não têm esse tipo ainda de 

insight, ainda não deu aquele “estalo”, ainda não conseguiram ver essas 

situações desse mercado. E o professor não consegue distinguir que mercado 
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de trabalho é esse. Então eu vejo que a grande mudança que a sociedade está 

colocando para os professores é essa perspectiva da “universidade do ensino 

superior”: formar para o mercado de trabalho. (Entrevista, p.29). 

 O perfil dos alunos que chegam à universidade e a necessidade dos professores 

lidarem com as características destes alunos é algo que também desafia sua prática. A 

professora Joana caracteriza como um novo tipo de aluno que traz as fragilidades de 

formação, decorrentes da escolarização anterior ou mesmo de terem ou não um projeto 

de vida com as aspirações que trazem ao ingressarem na universidade, o que está a 

desafiar as práticas dos professores, de modo que não haja um descompasso entre o que 

alunos ingressantes trazem e o que se tem disponível nas práticas universitárias. 

                                     Professora Joana: Temos hoje um novo perfil de aluno que desafia a 

universidade, desafia as nossas práticas tanto no sentido do que ele traz para 

a universidade quanto no sentido do tipo de lógica que tem a universidade. 

Um tipo de lógica que tem ainda no ensino de graduação, com um enorme 

descompasso entre o que os jovens desejam ao entrar aqui e o tipo de 

estrutura e dinâmica que a universidade oferece. Então há uma queixa muito 

recorrente dos professores, sobretudo de que há uma inadequação entre esse 

projeto de vida, esse tipo de aspiração, as condições objetivas daqueles que 

chegam aqui, e o tipo de movimento que tem a universidade, seja pelas 

ordenações no campo do conhecimento, seja pela disponibilidade que as 

informações têm hoje, em outros meios que não o da universidade, seja pela 

fragilidade da formação e da escolarização que esses alunos apresentam, do 

tipo de estrutura que a universidade em seu interior tem. (Entrevista, p. 10-

11). 

O descompasso entre o que alunos ingressantes trazem e o que se tem disponível 

nas práticas universitárias na forma como os professores lidam com as demandas, as 

saídas para a construção de um conjunto de respostas, traduzem o desencanto, a aflição 

ou por vezes a não-ação. Revelam-se, entretanto, as possibilidades de ação para lidar 

com a situação de forma a encará-la como um desafio e a partir de um projeto 

pedagógico que leve em conta tais demandas. Ao dizer mesmo: “estamos aflitos diante 

das exigências”, a professora Joana revela as possibilidades de ação, revela a 

necessidade de um professor atual e contemporâneo que trabalhe as possibilidades e que 

construa respostas políticas e pedagógicas para a ação que dele se espera.  

Professora Joana: O que eu tenho sentido é que há uma espécie de 

desestímulo dos professores em relação a isto. Percebo certo desencanto. O 

que nós temos procurado agora, na reformulação do projeto pedagógico do 

curso é tentar “antenar” um pouco mais este curso não por pontos imediatos, 

com o nosso tempo, com a movimentação do conhecimento mais ágil e 

diversificado, com esse sujeito real que está aqui, com os jovens reais que 
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estão aqui e com as condições do próprio professorado. Então na verdade me 

passa assim, a sensação de que há certo desencanto e que talvez não 

tenhamos tido atitudes muito propositivas em relação a isso. (Entrevista, 

p.11). 

Professora Joana: O que eu vejo de mais imediato é uma tentativa de 

construção de um projeto pedagógico que possa colocar mobilizar novas 

forças, novas fontes de conhecimento e novas formas de diálogo com nosso 

tempo. Mas isso não é tudo. Há certamente um novo tipo de aluno aí 

presente, um novo tipo de professor que tem um tipo de formação que é, 

atualmente, mais desafiada. Acho que mais do que nunca nós estamos mais 

aflitos diante das exigências de nos tornarmos professores atuais, 

contemporâneos, capazes de construir respostas descolonizadas num 

processo desigual em relação à velocidade da informação, à sofisticação do 

conhecimento em meio a programas de pós-graduação jovens, trabalhando 

em jovens universidades, com culturas de trabalho ainda sendo constituídas e 

revistas. (Entrevista, p.11). 

Ao ressaltar a necessidade de mudanças nas formas de relacionamento com os 

alunos, a professora Maria compara a sua época de estudante com a sua atual fase como 

professora e as diferenças nas formas de relacionamento do professor com os alunos, do 

distanciamento à aproximação, de uma relação vertical e de intimidação à proximidade 

e ao diálogo, o que, entretanto ainda não é unanimidade em termos de práticas 

pedagógicas. 

Professora Maria: Eu queria falar da forma de ensinar.  No meu tempo 

existia uma relação de distância muito grande entre professor e aluno. É uma 

forma diferente de você passar a sua formação. Quando eu voltei [...] para a 

parte de ensino mesmo [...] dos 10 últimos anos [...], eu mudei já faz tempo, 

mudou muito a tua forma de lidar com a turma. O professor tem que estar 

mais próximo, tem que conversar [...]. Isso atrapalhava muito, acho que no 

passado, quando eu era aluna, porque te intimidava como aluna, você tinha 

até medo de perguntar as coisas. Então, hoje eu vejo professores que têm 

sucesso em conseguir passar a mensagem, são aqueles professores que se 

“abaixam e olham no olho do aluno”. E infelizmente ainda temos aquele 

professor que vê o aluno de cima para baixo e tudo que o aluno pergunta, ou 

que o aluno procura, ele até atende de maneira jocosa e o aluno se sente 

intimidado, humilhado, às vezes, pela posição. (Entrevista, p.41). 

As transformações nos processos de ensino sejam aquelas decorrentes do uso de 

novas tecnologias de informação e comunicação sejam as relacionadas à busca de novos 

modos de trabalhar em termos de metodologias de ensino, trazem um conjunto de 

preocupações reveladas nas falas dos entrevistados, que apontam tais transformações e 

ao mesmo tempo parecem indicar tanto a valorização desses novos modos de trabalhar, 
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como a necessidade de tomá-los como desafio, revelando-se certo incômodo ao lidar 

com a nova situação. 

Professor Antonio: Nós temos uma transformação nas tecnologias de ensino, 

nas tecnologias de informação, no acesso à informação por parte do 

estudante e nós estamos tendo uma transformação na multiplicação dos 

espaços de produção do conhecimento. (Entrevista, p.1). 

Professor Erasmo: De velocidade. Por mais que a gente queira acompanhar, 

isso que eu tenho dito para os meus alunos aqui da Pedagogia, por mais que a 

gente queira acompanhar, a gente não consegue. Até pouco tempo atrás o 

gravador não era desse tamanho, era maior, com fita. (Entrevista, p. 29). 

Professora Maria: Muitos professores também resistiram ao computador, a 

usar um data show. Então eles começaram a perceber que enquanto eles não 

evoluíam, outros ganhavam muito mais nas aulas do que eles. Então muitos 

foram pela dor e outros pelo amor, e uns foram praticamente obrigados 

porque se exigiu. O próprio aluno começou a exigir que o professor 

trouxesse as aulas de uma forma mais arrumada [...]. O aluno já no primeiro 

dia de aula pergunta logo como é que vai ser a prova, como é que vai ser a 

sua aula? Vai ser em Power Point? Tem apostila? O aluno cobra isso do 

professor. Cobra que a aula já esteja na Internet. Ele cobrou o planejamento e 

a maioria dos professores não fazia isso. Era assim: o que é que a gente vai 

ensinar hoje? E escrevia tudo no quadro. Então há essas alterações de 

tecnologia, de perfil do aluno, até em função desse mundo diferente, não é? 

Mais livre mais informado. (Entrevista, p.42). 

Professor Antonio: Sim, novos modos de trabalhar, novas formas do 

professor se corresponder com o estudante, contatos mais diretos e 

personalizados, o aprendizado vinculado direto a programas de pesquisa ou 

de extensão. Então terá de haver certa flexibilização curricular. A própria 

concepção do que seja graduação tem que ser repensada porque antes a 

graduação era a ideia de formar para ter a habilidade e a competência 

profissional definitiva. Hoje não dá mais.  (Entrevista, p.5). 

Professor Antônio: Eu penso que a atividade do ensino tem que ser 

repensada dentro de outros padrões de comunicação, a relação do professor 

com o estudante tem que ganhar também condições mais particulares. 

Ninguém aprende apenas numa sala, tem que ter o momento da orientação 

individual, isso aí tem que fazer parte do trabalho do professor, tem que ser 

contabilizado. Agora há também um problema ético, porque isso aqui tem 

que ser eticamente assumido pela categoria. E cumprido. (Entrevista, pp.6-

7). 

Professor Cristiano: E ver se isso tem impacto. E se tiver, nós teríamos 

finalmente um modelo, porque é o seguinte: em vez de você partir para 

reformar conteúdos curriculares permanentemente, porque o conhecimento 

está ficando descartável, você ensina o aluno a aprender e a perguntar, e 

correr atrás das bases de dados, eventualmente replicar um experimento se 

ele achar que realmente vale a pena. (Entrevista, p.25). 
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A incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação origina 

redefinição de práticas universitárias no sentido dos “novos modos de trabalhar” como 

sugerem os professores e altera as condições de trabalho, na medida em que os 

professores assumem um conjunto de encargos nesta “multiplicação dos espaços de 

produção de conhecimento”.  

 Dentre as transformações que acontecem ou precisam acontecer na sala de aula, 

uma em especial diz respeito ao ensino como desafio à capacidade de aprender do 

aluno, ao ensino com pesquisa que aparece enfatizada pelo professor Cristiano, quando 

indica a importância de, nos primeiros anos de universidade, os alunos contarem com 

professores que coloquem os alunos frente a desafios que lhes estimulem a curiosidade, 

o desejo de aprender e investigar.  

Professor Cristiano: Eu penso que o aluno vai, dependendo da área em que 

ingressar ter ânimos e desânimos, eu diria. Eu continuo achando que a 

universidade deveria fazer um grande esforço para colocar “as melhores 

cabeças” no primeiro semestre do curso, porque esse é um momento que 

você “salva almas”, para usar até uma expressão mais para o lado religioso, 

porque se ele pega um professor medíocre logo no ingresso o aluno não tem 

como sobreviver. Ele vem de um vestibular esterilizante, quer dizer, a 

curiosidade dele está lá no chão, e se ele ainda pega um professor 

desmotivado, replicador do conhecimento livresco, que não o desafia, ele 

rapidamente se entrega no processo e corre atrás do diploma, larga de 

entender que o ensino superior deveria ser uma atividade desafiadora, de 

abrir fronteiras. Então, esse professor que chega jovenzinho, acabou de fazer 

o doutorado, mentalmente até é um bom pesquisador (nem sempre), ele tem 

um viés que vai levar muito tempo para corrigir, que é a história do piloto 

automático dos conteúdos. Então, ele vai para o livro, seleciona um conjunto 

de conteúdos para “colar”, e vai ali, repete um pouco o modelo de escola que 

o aluno já teve no ensino médio, ele não assusta, mas também não cria 

perplexidade. Então, ele só vai descobrir tardiamente que tem um erro 

essencial no processo. Eu vou te dar dois exemplos, que eu acho que vale a 

pena: todo Julho e Janeiro eu vou embora para o Interior fazer o que chamo 

de “curso de férias”. Nesse curso de férias é proibido o sujeito partir de 

premissas que ele aprendeu anteriormente. Tudo ele tem que demonstrar 

experimentalmente, se ele disser que o coração é comandado pelo cérebro ele 

vai ter que demonstrar que o coração é comandado pelo cérebro. E o que 

acontece é o seguinte: esses alunos, quando são expostos a essa situação 

inovadora, tu sentes que alguma coisa acontece com a cabeça deles, que é 

diferente da escola que ele tinha antes. Ele passa a ser um sujeito 

extremamente curioso e ele responde e responde rápido. São duas semanas 

de curso intensivo, pela manhã e a tarde, e no final eles fazem um congresso, 

mostrando o que eles descobriram. (Entrevista, p.25).  
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  O professor aposta numa ação pedagógica que possibilite a aprendizagem 

significativa e isso aponta para exigências de certo tipo de perfil de professor que 

envolva os alunos no processo de aprendizagem ao organizar situações de aprendizagem 

que os desafiem a aprender. Se há alunos chegando à universidade com perfil que traz 

problemas de formação em nível de educação básica, eles precisam encontrar 

professores dispostos e preparados para lidar com tais insuficiências.  

Professor Cristiano: É isso. Ensino com pesquisa. Agora, a diferença neles 

para os professores do ensino médio que também fazem o curso e que 

assistem os alunos e fazem seus próprios experimentos, é macabra. Os 

professores são uma tragédia. Eles não conseguem sequer ler com 

propriedade, interpretar se o livro está dizendo uma coisa certa ou errada, à 

luz de um experimento que ele acabou de fazer, porque a cabeça dele é a 

cabeça do livro-texto, do piloto automático. Um dia aconteceu uma coisa 

muito engraçada: uma das professoras disse “Professor, eu passei 30 anos da 

minha vida dizendo besteira”. Eu achei aquilo um ato espontâneo, mas ainda 

bem que descobriu, tardiamente, mas descobriu. Então, a sensação que eu 

tenho é assim: esses alunos que foram expostos têm pelo menos a 

oportunidade de ter visto alguma coisa diferente, se, ou não, isso é 

significativo do ponto de vista estatístico, se na distribuição da curva, quando 

eles saírem lá na frente eles vão sair melhores alunos ou piores, é uma coisa 

que eu nunca avaliei. Gostaria até de fazer, mas não tenho ninguém para 

fazer, então vou fazendo um pouco na intuição. Mas o certo era você pegar 

esse aluno e depois olhar ele dentro da universidade e ver como é que ele se 

desenvolve. (Entrevista, p.25). 

 

As mudanças analisadas neste tópico indicam a necessidade de mudanças no 

perfil do professor universitário no sentido de desenvolver ou aperfeiçoar capacidades 

para a docência. Assim como a pesquisa exige o desenvolvimento de competências 

próprias, as quais são desenvolvidas na formação pós-graduada, a docência também 

exige em especial diante das transformações a que nos referimos o desenvolvimento de 

competências para essa função do professor como formador.  
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3.2 As condições de trabalho dos professores 

           

As mudanças nas condições de trabalho que se evidenciam são traduzidas na 

diversificação e ampliação de funções, na intensificação do trabalho e no aumento da 

carga de trabalho, além das mudanças na carreira, a pressão por resultados com 

crescente controle da produtividade e ênfase no produtivismo. 

            Os professores universitários são cada vez mais solicitados a “fazer mais com 

menos” na medida em que os recursos para a educação superior não são equivalentes ao 

processo de expansão. A diversificação das funções ou das atividades que os 

professores desenvolvem, e que estão relacionadas aos vários papéis que deles se 

espera, no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão acadêmica, também decorre das 

políticas de educação superior, e nestas em destaque a expansão quantitativa da oferta e 

os processos de avaliação a que são submetidas as universidades e os professores. A 

ampliação de funções aumenta as responsabilidades dos professores e a fragmentação 

do trabalho acadêmico também pode estar associada ao aumento do leque de atividades 

que o professor desenvolve. Na visão de Sguissardi e Silva Jr. (2009) a multiplicação de 

atividades e serviços característicos de um novo modelo de universidade que tem 

suporte nos parâmetros das agências reguladoras e de fomento, conduz a um conjunto 

de obrigações adicionais nas atividades dos professores e acabam por se traduzir em 

intensificação do trabalho. 

Por maiores argumentos em defesa da melhoria da qualidade da formação, do 

aumento de produção acadêmica, do aumento da oferta de programas de pós-graduação 

stricto sensu e outros avanços, isto não ocorre sem uma cara cobrança aos professores, 

porque com esse processo de diversificação de funções e de intensificação do trabalho, 

acaba por dar origem a um professor multifuncional ou a exigir professores com 

diferentes tipos de perfis. O custo é alto e a conta a ser paga pelos professores é alta, 

pois os professores enfrentam demandas cada vez mais pesadas em termos de tempo, de 

atividades e de expectativas por produtividade. 

Professora Vilma: [...] quando somos confrontados, apertam-se todos os 

professores e você vê o reflexo disso quando vai analisar a estatística, a 
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relação aluno/professor [...] ao mesmo tempo em que o governo implanta as 

regras, na perspectiva de não abrir novos concursos. [...] Não abrir novos 

concursos e tirar o professor da pesquisa, para o ensino da graduação [...], Aí 

você vê qual o modelo de universidade que essa política está trazendo e quer 

alterar e especialmente afeta mais as universidades. Na verdade, essas 

políticas têm afetado o trabalho do professor. (Entrevista, p.12). 

Professora Maria: Então o professor tem que ser especialista em Editais 

porque cada financiamento tem uma forma de você apresentar; ele tem que, 

além dessa especialidade, fazer o orçamento, monitorar, entrar em vários 

Editais. Então precisa de um tempo para ficar só monitorando esse tipo de 

coisa. (Entrevista, p.36). 

Professora Maria: Então, tem várias frentes de preocupação: é o edital, é o 

orçamento, é meu currículo, é articulação com outros pesquisadores para dar 

volume ao projeto, para consolidar. Fora isso é a sala de aula, são os meus 

alunos, as turmas que eu não posso deixar de passar prova e corrigir, não 

posso chegar atrasada, não posso faltar. Eu tenho que entregar as notas, eu 

tenho que orientar TCC, porque tem que ter na graduação, uma iniciação 

científica pelo menos, tenho no mestrado a dissertação para orientar. 

(Entrevista, p. 36). 

Professor João: Infelizmente ele gasta uma “parte violenta” do tempo em 

cima disso, e não adianta dizer: ah, algum dos funcionários vai fazer isso. No 

máximo, um funcionário vai olhar um edital e avisar para ele, mas ele vai ter 

que ler tudo, tentar, ver que o que ele está fazendo, se ele se enquadra num 

Edital ou se ele está dentro de outro. Então, automaticamente, muito do 

tempo dele passou a ser nessa gestão. (Entrevista, p.27). 

Professor Cristiano: Mas sob a ótica do indivíduo eu posso dizer com 

segurança que as diferentes áreas do conhecimento vão atingir sua 

maturidade acadêmica no seu próprio tempo, e isso depende da formação de 

lideranças, que não são fáceis de construir, porque esses personagens têm 

que ter pelo menos quatro talentos na mesma pessoa e isso não é comum. 

Eles têm que ser bons professores, pesquisadores, verdadeiros sujeitos 

capazes de formar opinião fora do escopo da universidade, têm que ser 

hábeis o suficiente para romper as amarras da burocracia e avançar nesse 

processo; e a outra: precisam ser alfabetizados na língua estrangeira, que é a 

essência da produção de conhecimento nessa aldeia global, hoje. Você tem 

aqui e acolá algumas variações, mas grosso modo todo mundo arruma uma 

direção da língua inglesa. (Entrevista, p. 19). 

Professora Joana: Reconheço, entretanto, que há um tipo de demanda 

institucional por vezes muito acelerada, que incide em situações de estresse, 

de disputas internas, de sobrecarga do trabalho docente. Acho que isso é 

evidente porque cada vez mais no meu ponto de vista exige-se o perfil de um 

professor que faz ensino-pequisa-extensão. Não é um professor 

exclusivamente pesquisador ou gestor, por exemplo. É um gestor que 

continua fazendo gestão, ensino, pesquisa e extensão, diferentemente de um 

perfil de docente administrador. Eu diria de um sujeito que ao mesmo tempo 

em que faz a gestão, faz o ensino, faz pesquisa e faz extensão num quadro de 

intensificação de trabalho. É inegável, entretanto, que ao mesmo tempo em 

que esses balizamentos se colocam de forma mais forte no interior das 
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universidades públicas, é visível também que há insumos maiores nesse 

campo, configurados em linhas maiores de financiamento que por vezes nos 

impossibilita de abarcar a dinâmica dos editais. Agora se trata realmente de 

uma política de incentivo via editais que constituem situações de 

concorrência e que mobilizam muitos esforços para abarcar esse conjunto de 

chamamentos que se colocam. (Entrevista, p.8). 

Professora Vilma: Vamos ter mais sala de aula, entendeu? E aí há um 

processo todo dentro de uma política em que se passou mais de oito anos 

sem fazer concurso dentro da universidade. Então houve um processo de 

intensificação do trabalho do professor. Chamamos até de precarização do 

trabalho do professor. Então, você vê muita reclamação de professores. 

(Entrevista, p.13).  

Trazemos aqui a contribuição de Mancebo (2004a, p.248) que nos ajuda a elucidar 

a influência das exigências de produtividade e das formas como os professores a ela 

respondem, bem como a influência que tais exigências podem ter na reconfiguração da 

profissão acadêmica, ou no que a autora chama de “múltiplos desenhos” do Corpo 

Docente: 

as noções de produtividade e competência, por exemplo, embora pareçam 

estar presentes na quase totalidade dos discursos, criam processos e pressões 

diversas sobre os docentes e é claro suscita, diferentes formas de adesão, 

enfrentamento e defesa por parte destes e diferentes efeitos sobre sua 

produção e práticas que desenvolvem. Neste sentido é importante buscar 

compreender os múltiplos desenhos que o Corpo Docente pode assumir, 

considerando por certo o contexto mundial globalizado, as novas diretrizes 

flexíveis que vem sendo imputadas ao trabalho, mas sem deixar de relevar as 

situações concretas vivenciadas e a possibilidade de construção de 

experiências compartilhadas distintas das hegemônicas. 

A intensificação do trabalho, ou seja, o aumento da carga de trabalho sob a lógica 

quantitativa e de pressão do tempo, parece revelar uma dissociação entre regime de 

trabalho e carga de trabalho. Dito de outra forma: o contrato de trabalho do professor 

que formalmente é de 40 horas semanais acaba por ser na realidade muito mais do que 

isso, caracterizando uma sobrecarga. Diz-se da complexidade de obtenção de dados 

sobre o real uso do tempo do professor universitário justamente porque há um tempo 

prescrito e um tempo real. O trabalho virtual, a constante cobrança por produtividade e a 

insuficiência de recursos complicam ainda mais o cálculo dessa carga de trabalho. Mas 

não é só a ampliação da carga de trabalho. Também, como já referimos temos a 

diversificação e a multiplicação das atividades, com um conjunto de obrigações 

adicionais, o que por vezes dificulta quantificar em termos formais, a carga de trabalho, 
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mas que certamente os professores sentem a pressão pelo aumento da carga de trabalho, 

por ser real.   

Professora Vilma: Então isso vai afetar profundamente, e aí você vai ver 

como é que podemos visualizar isso [...] Você tem que pegar como é que 

estava a relação aluno/professor, e não só isso, os planos e atividades de 

trabalho, que eu te falei, porque é por ali que se vê como é que está a 

sobrecarga de trabalho. (Entrevista, pp.15-16). 

Professora Vilma: [...] no meu caso, por exemplo, esse semestre eu preenchi 

o meu plano de atividade de trabalho e eu estou com 68 horas de trabalho. Se 

você pegar os professores da pós-graduação é mais ou menos a média, 

porque 68 horas de trabalho dentro da lógica de como é que funciona a 

universidade, porque para cada hora de sala de aula você tem uma hora de 

planejamento, na graduação e duas na pós-graduação. Tem horário para 

orientação, mestrado, doutorado, horário de reunião de colegiado. Então não 

é só atividade da sala de aula e da pesquisa. (Entrevista, p.16). 

Professor Cristiano: Você vê que hoje há na universidade amazônica um 

conjunto de pessoas que são do ponto de vista da qualidade da sua 

contribuição, comparáveis a qualquer outro cientista, aqui ou fora do país. 

Entretanto, a sobrecarga desses personagens é de tal ordem que eles não têm 

como dar contribuições de mesma amplitude, e aí há uma mistura de 

insuficiência de fundos, insuficiência de meios, dos acadêmicos, um pouco 

da burocracia cega, a dificuldade de você se relacionar com os controles do 

Estado, do ponto de vista fiscal tornam tudo muito mais difícil. (Entrevista, 

p. 19). 

Contudo, mesmo com tal situação de intensificação e sobrecarga, os depoimentos 

revelam o prazer e a paixão pelo trabalho. Uma contradição que aponta também para a 

naturalização do sacrifício em prol do que deve ser feito, do dever a cumprir ou mesmo 

do conformismo. Tomamos emprestadas as palavras de Sguissardi e Silva Júnior (2009, 

p.185) sobre a questão da relação de contradição entre intensificação do trabalho e 

prazer e  paixão pelo trabalho e a naturalização do sacrifício quando nos dizem que 

o conformismo ou a alienação parece poder justificar-se pelo prazer do 

trabalho. O trabalho já não é mais trabalho, é pura paixão ou puro prazer, que 

liberariam de culpa toda a eventual transgressão das regras da convivência 

familiar e das relações de trabalho. 

Trata-se da incorporação da ideologia do produtivismo acadêmico que transforma 

em natural a situação de inexistência de tempo para lazer, para a família ou que se 

transforma em irritação e frustração. Vejamos como esses aspectos estão expressos nas 

falas do professor Erasmo e da professora Maria:  
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Professor Erasmo: Eu acho que existe a questão da produtividade, da 

intensificação, mas eu acho que, no meu caso, para mim particularmente é 

uma satisfação quando eu faço isso eu tenho recebido muitas críticas da 

minha mulher nessa situação: “tu não paras!”. E eu digo “eu nem estou 

trazendo mais trabalho no fim de semana para casa, como eu trazia”. Mas é 

aquela questão. Não faço para ter, para ser convidado de Banca 

Examinadora, eu faço porque me dá prazer de fazer e essa é a grande 

questão.  É a minha vida acadêmica, faço porque eu gosto de fazer e eu acho 

que eu gosto de fazer e tenho que fazer bem feito. Não posso fazer o trabalho 

pela metade, eu tenho que fazer bem feito e isso às vezes leva ao estresse, 

leva ao cansaço, leva a uma série de coisas. Não é uma espécie de doação, 

mas é de você sentir prazer naquilo que você faz. (Entrevista, p.31). 

Professora Maria: Eles ficam “afogados”. Eu costumava até conversar lá no 

Núcleo, que há uns anos atrás a gente trabalhava às vezes no sábado e 

domingo, agora a gente descansa às vezes no sábado e domingo, porque não 

dá para você chegar numa sexta-feira e só focar na família, quando você sabe 

que na segunda-feira o seu aluno vai defender um trabalho e ele te deixa o 

trabalho na sexta-feira à noite, e o trabalho está sem absoluta leitura e você 

tendo até que defender também, de certa maneira olhar para ver, orientar o 

aluno de última hora, eu não consigo dormir. (Entrevista, pp.36-37). 

Professora Maria: Eles geralmente ficam irritados, eles estão se sentindo 

frustrados, principalmente aqueles que são muito responsáveis. A cobrança é 

muito grande e eles se frustram, e se sentem às vezes deprimidos, 

desanimados, porque parece que eles estão sempre pedindo desculpa, sempre 

devendo. Isso dá angústia, às vezes a gente conversa sobre isso, tem uma 

hora que a gente tem dez mil coisas para fazer e tem uma hora para fazer, 

então o que vamos fazer primeiro? Escolhe-se aquilo que vamos ser mais 

cobrados, pois quem mais cobra é onde vamos resolver e o resto se 

administra, porque tem reunião, tem aula, têm três quatro reuniões no dia. 

(Entrevista, p.37).  

A sociabilidade produtiva, conceito que Sguissardi e Silva Júnior (2009) e Silva 

Júnior (2010) utilizam para explicitar a incorporação e naturalização da cultura do 

produtivismo, ou seja, o esforço adicional é visto como natural, faz parte do chamado 

“compromisso” com a instituição, ou parte integrante do “profissionalismo” do 

professor. Chega-se à lógica seguinte: é natural que para maiores qualificações haja 

maiores atribuições. E é o que está expresso no depoimento do professor Erasmo. 

Professor Erasmo: Eu penso que o professor que é comprometido com a 

instituição, que é comprometido com o fazer dele, é fundamental que ele 

tenha esse tipo de desdobramento [...] mas eu acho que esse leque de 

situações que são criadas para o professor, fazem bem para o professor que 

tem esse compromisso, essa dedicação. Eu acho que faz bem, porque isso 

quer ele queira quer não, depois dá um reconhecimento ao professor. É o 

reconhecimento que temos quando somos convidados, como no meu caso 

que sou professor de um Programa de Mestrado, eu recebi agora um convite 

para participar de quatro Bancas Examinadoras. Não sei nem como eu vou 
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fazer. E pergunto a quem me convidou: E por que eu? A resposta é: “porque 

lemos o que você faz, sabemos da tua produção, do teu empenho”. Quer 

dizer, isso é uma forma de reconhecimento. É mais trabalho! (Entrevista, p. 

30). 

          Entretanto quando tomamos na análise a expressão “reconhecimento” podemos 

considerar que a necessidade de prestígio e de reconhecimento, ou seja, de visibilidade 

seria um diferencial que lhe permite ser reconhecido – “lemos o que você faz, sabemos 

da tua produção” e quanto mais esse “reconhecimento” acontece, mais eficaz ele pode 

ser para o acesso a posições em Bancas Examinadoras, em Comissões de Especialistas, 

para acesso a subvenção de bolsas de pesquisa, para participação em Conselhos 

Editoriais das publicações, contribuindo para a constituição do que Bourdieu (1983) 

denomina de capital científico. 

 

3.3 Autonomia e liberdade acadêmica 

 

                     Mudanças na autonomia ou liberdade acadêmica traduzidas em um balanço na 

relação universidade e sociedade e universidade e mercado ou por ênfase ao capitalismo 

acadêmico, gerando alterações no ethos acadêmico. 

                      Dois importantes princípios sustentam o ethos acadêmico, o espírito que define 

os acadêmicos como profissão: a necessidade de liberdade acadêmica e de autonomia da 

universidade nos aspectos relacionados ao ensino, à pesquisa e à organização da 

universidade. Tanto são valores importantes que historicamente a universidade busca 

protegê-los, inclusive garantindo essa proteção na legislação. O debate sobre o tema 

“Autonomia, Responsabilidade Social e Liberdades Acadêmicas” realizado na 

Conferência Mundial sobre Ensino Superior e sintetizado por Neave (1999, p.593) 

indica que “a liberdade acadêmica e a autonomia universitária são de modo geral 

consideradas como uma proteção contra a ingerência arbitrária e garantidas por um ato 

legislativo ou por reconhecimento por parte do Estado, das práticas correntes da 

comunidade universitária”. 
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No caso do Brasil o Artigo 207 da Constituição Federal e os artigos 53 e 54 da Lei 

9394/96 evidenciam tal proteção. 

Quando analisamos a Recomendação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e da UNESCO, relativamente ao Estatuto de Pessoal de Ensino Superior (2008) 

encontramos a indicação de que a “autonomia é a forma institucional de liberdade 

acadêmica, e um requisito necessário para garantir um desempenho adequado das 

funções solicitadas aos docentes e às IES” (ver OIT/UNESCO, 2008, p.58).  

Assim a liberdade acadêmica tem a expressão na autonomia em decidir o que e 

como ensinar e investigar, ou seja, a chamada liberdade de cátedra.  Em sentido oposto 

a noção de heteronomia nos leva a compreensão da soberania dos interesses da 

sociedade, de modo que o ensino e a investigação devem responder às necessidades 

sociais. Esses dois conceitos – autonomia e heteronomia – presentes nas falas dos 

entrevistados nos remetem à ideia de balanço na relação universidade e sociedade, 

universidade e mercado, seja para indicar o que se aponta como autonomia relativa ou 

mesmo para questionar se os professores têm efetivamente autonomia e qual autonomia 

é essa - o mito da autonomia - e qual a possibilidade real dos professores em termos de 

poder para definir parâmetros que configurem o trabalho acadêmico. 

Desde a Conferência Mundial da Educação Superior de 1998 (ver UNESCO, 

1999, pp.127-158) a chamada autonomia responsável é um conceito aclamado e o 

cumprimento das missões da universidade exige a superação de recusa de transparência 

e prestação de contas, o que evidencia a conexão dos conceitos de autonomia e 

prestação de contas:  

(...) a autonomia responsável e a prestação de contas são duas faces 

indissociáveis da “liberdade acadêmica” bem compreendida.  

(...) associar os conceitos de autonomia responsável e prestação de contas é 

indispensável para recriar o conceito de liberdade acadêmica, cujo 

significado foi frequentemente deturpado no decorrer dos tempos.  

 

O Relatório Dearing (Dearing Report, 1997) insere o tema liberdade acadêmica 

em uma discussão maior que envolve os conceitos de accountabilty e responsability, ou 
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seja, responsabilidade social, obrigação de prestar contas e transparência fazem parte do 

conceito de liberdade acadêmica. De certo modo são essas as noções que autonomia 

relativa, de autonomia responsável que podemos depreender dos depoimentos seguintes: 

Professora Joana: Na verdade, entendo que esse quadro nos coloca a 

necessidade de construir outras margens de autonomia relativa. Nós estamos 

numa universidade pública, então para mim é absolutamente pertinente que 

um governo, que o Estado tenha políticas balizadoras para essa instituição. 

Então nenhum professor entra numa instituição pública achando que adentra 

em um espaço de soberania. Em uma universidade pública podemos nos 

movimentar no espaço de uma autonomia relativa, que é bastante fluida e 

que nos possibilita, por exemplo, pesquisar temas e perspectivas que, 

provavelmente, em outro tipo de instituição, não pesquisaríamos [...]. Então 

eu penso que o que nos configura talvez seja a nossa margem de autonomia 

relativa, que nos possibilita construir outros campos de autonomia, embora 

sempre tenhamos que lidar com novas amarras. Trata-se, então, de um 

processo. A leitura que eu tenho disso hoje não é mais a leitura de um estado 

opressivamente interventor, e de uma política efetivamente má, que oprime 

incautos professores. Considero que as políticas possibilitam margens de 

ação para os professores, e que as regras que temos hoje nos possibilitam 

fazer uso de determinados elementos de um trabalho acadêmico, com certa 

qualidade, mas obviamente com limitações. (Entrevista, p.8). 

Professora Maria: Eu penso que o papel do pesquisador é trabalhar em prol 

dos problemas que a sociedade tem. Então se naquele momento, aquilo que 

eu gostaria de fazer não é uma prioridade, mas há outras prioridades nas 

quais eu, com a competência que tenho, posso contribuir, eu tenho que ficar 

a serviço da sociedade, e não ao meu serviço. [...] Então eu acho que o 

pesquisador tem que ter flexibilidade, tem que ter iniciativa, nessa hora tem 

que ser pragmático porque senão ele não vai sair do lugar, não é? [...] Então, 

se eu conseguir de alguma maneira produzir nesses 10 anos e trabalhar com 

outras coisas, porque eu entendi que nessas coisas eu fiz coisas para a 

sociedade que são importantes.[…] Então, isso é o que vale para a sociedade: 

é o que eu consegui fazer para a sociedade daquilo que eu aprendi. O resto é 

o resto. Não dá para fazer exatamente o que eu quero. (Entrevista, p.41). 

 

Se de um lado autonomia e liberdade acadêmica constituem formas de proteção 

contra a intervenção arbitrária, de outro exigem obrigações dos professores em relação à 

sociedade. Essa noção de responsabilidade social das universidades assume um 

significado importante na relação com as demandas da sociedade e do mercado, 

anteriormente denominado de relevância.  

De acordo com Tünnermann (citado por Herrera, 2009, pp.41-42), a 

responsabilidade social está relacionada ao “comprometimento da Educação Superior 
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para com as necessidades de todos os setores da sociedade”. Ao mesmo tempo em que 

usufrui de liberdade para perseguir suas missões, sua “responsabilidade social inclui 

uma gama de ações e processos cujo objetivo é responder às necessidades de seu 

ambiente, de maneira adequada e efetiva e com forte senso de ética”. Esse pensamento 

evoca a discussão sobre o que é legítimo ou não, sobre o interesse público ou o interesse 

privado (dos professores ou do mercado), no exercício da liberdade acadêmica, tal como 

revelado na fala do professor Antonio, a seguir:  

Professor Antonio: (...) nós fazemos muito, em minha opinião, o mito da 

autonomia. O que é autonomia? O professor pesquisar o que ele quer? Se 

esse é o conceito de autonomia, ok. Vamos dizer, podemos questionar 

porque é mais legitimo o professor pesquisar o que ele quer do que pesquisar 

o que o mercado quer? Por que o mercado é ilegítimo e a vontade pessoal do 

professor é legítima? Quer dizer, esse conceito de privatização é complicado 

porque se privatizar a pesquisa que o mercado quer, e a pesquisa que o 

professor quer, não é algo privativo também? Como o professor pode saber 

que o que ele quer é de interesse da sociedade? Por que o que o grupo interno 

da universidade quer é de acordo com o interesse da sociedade? Isso também 

é problemático. A sociedade pode estar desejando que a universidade 

desenvolva certo conhecimento aplicado e o professor não quer. Ele pode 

pensar que mais importante é fazer outra coisa. Então, não há privatização 

nesse caso? Quer dizer, por que a universidade se arroga a autonomia de 

dizer que ela acha o que é bom para sociedade e a sociedade não pode 

interferir dentro dela? O mercado é uma manifestação da sociedade. E não 

importa? Os movimentos sociais também fazem parte da sociedade. Então, 

como o professor faz as pesquisas que interessam ao movimento social ele 

está privatizando, por que é o movimento social? (Entrevista, p. 2). 

Pesquisadora: Não é mercado? 

Professor Antonio: Não é mercado. Quer dizer, o que é privatista? Porque o 

contrário de privatista é o interesse público. Mas o que é interesse público?  

Interesse público é o interesse de toda sociedade, que se manifesta pelas 

empresas, pelos movimentos sociais. Então, essa questão da universidade se 

fechar e dizer que só vai fazer o que ela quer e a sociedade tem que financiar 

o que ela quer, independentemente dela saber se isso vai estar de acordo. Os 

professores são pagos com impostos da sociedade. Então isso aí é uma área 

que não é tranquila, é um argumento que não é fácil de sustentar. O país 

precisa de energia ou precisa gerar combustível, vem a Petrobrás e diz: bom, 

nós precisamos de pesquisa, temos dinheiro para isso, e o país está 

precisando gerar energia. Os professores têm o direito de dizer que não 

querem fazer essa pesquisa? A partir de que critério? De que premissa? E se 

fizerem, estão privatizando a educação superior, quer dizer, é uma área em 

que a crise, é inerente às transformações da sociedade. Agora, ela não pode 

enfrentar essa crise, não pode querer manter uma ideia de autonomia, 

baseada no contexto anterior, ou ela se abre e enfrenta a crise e revê o seu 

modelo de atuação ou ela será superada. A crise não pode ser a proteção do 

passado, a crise tem que ser a criatividade do futuro. (Entrevista, p.2). 
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A transformação da universidade em uma organização de serviços, tal como 

apontada por Leher (2004) ou o envolvimento das universidades nos comportamentos 

de mercado com a ideia de capitalismo acadêmico (Slaughter e Rhoades, 2004) dão 

ensejo a um novo ethos acadêmico na medida em que para lidar com as perdas de 

recursos financeiros, buscam compensar ou obter os recursos e passam a adotar os 

comportamentos de mercado. Captar recursos via pesquisa ou via serviços passa a ser 

fundamental e acaba por ser prioridade, o que coloca os professores em confronto com 

escolhas importantes, transformando-os em prestadores de serviços educacionais e 

como tal assumindo comportamentos orientados pela competição, pela lógica do 

mercado no regime do conhecimento como capitalismo acadêmico. 

Professora Joana: Então o sujeito que consegue vencer determinado edital 

equipa sua sala, monta seus equipamentos, tem uma sala melhor que as 

outras, publica, realiza intercâmbios, seleciona mais bolsistas num esforço 

individual na disputa de recursos públicos mais do que por esforços que se 

deem no âmbito coletivo. Considero um dos grandes problemas esse abalo 

no sentido do comprometimento da colegialidade, no interior das 

universidades. (Entrevista, p.10). 

Professora Vilma: É lógico que isso afeta na mudança do trabalho do 

professor e que […] também há uma política de estimular os professores para 

captá-los no mercado [...] Então, é uma correria para os editais em termos de 

verba pública, mas também há uma busca muito forte pelos convênios que 

são da iniciativa privada, das empresas privadas. E o que percebemos nisso? 

Entrevistei pesquisadores que tinham pesquisas financiadas e percebi que 

tinham salas maravilhosas, todo o equipamento que eles precisam. 

Exatamente, agora, o meu colega que me exige, se você for lá à sala dele, 

realmente quando você entra lá, na sala do outro que não aceitava esse tipo 

submissão aos interesses da empresa, não tinha nada. (Entrevista, p.13). 

Pesquisadora: Qual a sua percepção sobre o papel social da universidade e da 

lógica que prevalece nesses processos de financiamento...? 

Professora Vilma: A lógica de mercado. [...] Quer dizer, há uma mudança na 

concepção do próprio professor e do papel dele. Ele diz: se eu não buscar 

financiamento na empresa privada eu não vou fazer pesquisa, e eu acho que 

eu tenho que estar na universidade fazendo pesquisa, mas como não tem 

verba pública suficiente para fazer pesquisa. [...]. Então você vê, assim, a 

propriedade privada, a instituição da propriedade privada. Ele perde a visão 

da observação crítica, do papel da instituição, do papel social da instituição 

social. A universidade de fato se transforma nessa empresa, numa 

organização. (Entrevista, p.13). 

Pesquisadora: Você vê esses editais muito dirigidos para áreas que o              

mercado valoriza? 

Professora Vilma: Sim. Então você vê assim a universidade, numa dualidade 

dentro da própria instituição. Temos que ter campos de excelência na 
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produção do conhecimento, mas também, bem mais privatizado. (Entrevista, 

p.13). 

Professora Vilma: Nesse processo, ao mesmo tempo em quem há uma busca 

na universidade pelo individual, pela sua complementação salarial, há uma 

política de criar cursos de especialização pagos para essa complementação. 

Inclusive você diz assim, que as fundações estão privatizando as 

universidades, esses professores todos, como é que se pode dizer você não 

pode se meter na situação porque é um discurso já construído. (Entrevista, 

p.13-14). 

Professor João: Antes, há muito tempo atrás, o acadêmico, digamos, era um 

engenheiro fora e que nas horas vagas se dedicava à universidade. Depois se 

passou àquela fase da dedicação exclusiva, aí começou a ter algum 

percentual de professores de dedicação exclusiva e outros que já tinham 

experiência lá fora e traziam essa experiência e davam por vocação suas 

próprias aulas. Hoje em dia, dentro da universidade, ele já pode ter também, 

tanto a prática profissional lá fora, como o ensino aqui dentro, mas isso 

tornou, eu diria um pouco comercial. Então às vezes o professor começou a 

ser muito “empresário” e deixou muito das funções acadêmicas ficarem mais 

com os alunos de Mestrado, Doutorado e começou a ficar fixado que tinha 

que captar recursos externos. Isso mudou um pouco a concepção, acho que o 

professor tem menos tempo de ler, coisas de interesse mais gerais e foi se 

tornando muito empresário que traz recursos para cá, para dentro, senão as 

transferências fundamentais não são suficientes para manter os seus 

laboratórios. Então ficou um misto de tudo isso. (Entrevista, p26). 

 

         Ao se referir às restrições de financiamento e à redução de recursos como fatores 

que afetam o tamanho e o perfil da profissão acadêmica, a carga e trabalho, o uso do 

tempo e a produtividade, Enders (2007) aponta que os acadêmicos são mais solicitados 

a buscarem, por conta própria, os recursos necessários e cada vez mais gastam tempo e 

energia em atividades que não são aquelas centrais, ou seja, o ensino e a pesquisa.  Em 

face disto parece pertinente afirmar que isso ocorre porque o trabalho acadêmico e seus 

resultados passam a ser interpretados e avaliados sob a lógica ou critério econômico, ou 

seja, evidenciando de forma mais direta a relação entre dinheiro (recursos financeiros) e 

a atividade acadêmica.  

O critério de avaliação da qualidade do trabalho dos professores é o montante de 

recursos que ele consegue obter, com efeitos na cultura da universidade, ao transformar 

professores em empresários, como afirma o professor João, ao desenvolver o 

comportamento orientado por um ethos empresarial voltado à maximização da 

capitalização de seu conhecimento, o que nos leva ao questionamento sobre a ameaça 
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aos valores que presidirão o trabalho acadêmico, conduzindo a uma inversão de valores 

no sentido de que os benefícios científicos ou sociais seriam a segunda ou terceira 

prioridade, uma vez que a primeira seria o potencial arrecadador ou a utilidade 

econômica ou mesmo a capacidade de atrair financiamento.  

A questão que trazemos para reflexão não é a de isolamento do professor desses 

aspectos de busca de recursos, mas sim no que isso possa ter de potencial ameaça aos 

valores básicos que devem orientar a academia, a qual passaria a ser orientada pelo 

apelo econômico, sem respeito a um código de conduta científica e acadêmica ética. 

 

 

EIXO IV – A PERCEPÇÃO E AS RESPOSTAS DOS PROFESSORES COM 

RELAÇÃO ÀS POLÍTICAS E ÀS MUDANÇAS. 

 

           4.1 Os dilemas profissionais dos professores 

 

            Os dilemas profissionais com os quais se defrontam os professores, dizem 

respeito aos valores entre os quais hesitam porque têm a mesma valência como, por 

exemplo, uma maior dedicação a uma atividade acadêmica (ensino-pesquisa-extensão), 

ou seja, assumir-se mais como docente ou como pesquisador, ou o que deseja trabalhar 

em termos de pesquisa e o que conta como produtividade, se submeter ou não aos 

critérios de produtividade. 

Para Watson (2003) o impacto da diversificação de expectativas em relação à 

educação superior recriou uma série de dilemas para a universidade, pois em sua 

história a universidade sempre lidou com as exigências de ser, ao mesmo tempo, local e 

internacional, tradicional e inovadora, autônoma e relevante, lidar com competição e 

colegialidade, primar pela excelência e pela equidade. Se esses dilemas se colocam à 
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universidade como instituição, também se colocam aos professores, na sua ação e 

mesmo na sua identidade profissional. 

        Zabalza (2004a, p.117) ao discutir os dilemas da identidade profissional dos 

docentes universitários situa a noção de dilema, relacionada a 

(...) situações, às vezes complexas, às vezes dicotômicas (por exemplo, a 

dissintonia entre docência ou pesquisa), às vezes tangenciais em relação a 

um ideal (por exemplo, a tendência ao individualismo frente ao trabalho 

cooperativo e coordenado). A característica principal dos dilemas é que 

nenhuma de suas posições extrema é convincente. Os pólos da questão são 

posições legítimas, mas, na medida em que negam o outro pólo, são 

insuficientes ou inapropriadas. 

São portanto situações problemáticas que geram tensões, e vão exigir dos 

professores uma escolha ou pelo menos desenvolver mecanismos para lidar com elas. 

Ao reler os depoimentos dos entrevistados nos vêm à mente o poema de Cecília 

Meireles, “Ou Isto ou Aquilo”:  

Ou se tem chuva e não se tem sol                                  

ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel,   

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão,   

quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa   

estar ao mesmo tempo em dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,   

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo,   

se saio correndo ou fico tranquilo. 

Mas não consegui entender ainda   

qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

Professores universitários que não têm contrato de trabalho com regime de tempo 

integral e dedicação exclusiva podem trabalhar em empresas, ter um segundo contrato 

profissional e obrigações externas a vida acadêmica. Um dilema que se apresenta está 

relacionado a assumir-se mais na profissão acadêmica ou na vida profissional fora da 

universidade.  

Professora Maria: Hoje a gente está com um problema, você tem um dilema: 

ou você é um professor universitário e foca mais a prática profissional e vai 

em cima, para obra, o campo de trabalho e vivencia mais isso ou então você 

é um professor-pesquisador. É muito complicado você atuar nas duas frentes. 
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Às vezes você consegue alguma coisa, mas é muito difícil de encontrarmos 

nessa área de tecnologia um professor que possamos dizer que tenha um 

equilíbrio de atuação nas duas áreas. Ou ele é tendenciosamente mais 

pesquisador ou ele é o da prática. É difícil você encontrar. Então é um 

dilema, acho que é porque é difícil você estar atuando em obra, na prática 

profissional e estar atuando com pesquisa. (Entrevista, p.33). 

Professora Maria: O professor do lado mais pesquisador vive dentro da 

academia e ele tem outra vida, uma vida de pesquisa, ele tem esse conteúdo 

profissional, mas presta consultoria. Foi o meu lado. Eu optei por isso, eu saí, 

eu trabalhei em órgão público e teve um momento que eu tive que optar, ou 

eu fazia pesquisa, ou eu continuava em órgão público, não dava para fazer as 

duas coisas. (Entrevista, p.34). 

Pressionados pelo fator tempo e pelo fator diversidade de tarefas profissionais 

podem deixar a vida profissional fora da universidade e assumir a atividade acadêmica 

como primordial, tal como acontece com a professora Maria ou podem ficar divididos 

entre esses dois pólos, o acadêmico com suas atividades centrais e o profissional não 

acadêmico. 

Pesquisadora: Quer dizer que você viveu esse dilema? 

Professora Maria: Eu vivi, porque dentro da prática profissional você tem 

toda uma dinâmica de trabalho estressante, que também te toma muito 

tempo. Você tem uma obra, você tem um projeto que você precisa implantar 

e você está tomada por ele, você não tem tempo de refletir, você não tem 

tempo de pensar, você não tem tempo de escrever nada que não seja focado 

naquilo que você está fazendo. (Entrevista, p.34). 

Pesquisadora: Quer dizer que o professor tem mesmo que optar? 

Professora Maria: Tem que optar, não dá para fazer tudo. Pelo menos há uma 

opção a fazer sobre qual lado dar maior ênfase profissional. (Entrevista, 

p.34). 

Uma segunda situação de dilema está referida a submeter-se e sobreviver na 

lógica imposta pelo produtivismo e, por exemplo, publicar mais e mais ou contestar os 

mecanismos de pressão para produtividade; submeter-se ou sujeitar sua agenda de 

pesquisa às prioridades e às normas das agências financiadoras, aos editais dirigidos ou 

manter sua capacidade de decidir sobre o que, como e em quanto tempo pesquisar, ou 

seja, preservar a liberdade acadêmica; contestar as políticas, os mecanismos de pressão 

para produtividade ou sobreviver à lógica imposta, submeter-se tentando produzir mais 

e mais; comprometer-se em responder a preocupações científicas ou submeter-se ao 

processo de competir por recursos destinados a certos temas de pesquisa. 
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Professor João: Bom, ele acha que se ele não entrar nesse jogo de mercado 

vai ficar à margem de tudo, totalmente relegado. Esse estuda, mas também 

não tem projeto, então ou ele entra nesse “rolo compressor” ou ele acaba 

perecendo [...].Mesmo que ele estude, o máximo que ele faz, não estudando e 

fazendo alguns artigos dele mesmo, ele vai aparecer o mesmo tanto, que 

aquele que estudou, vai parecer a produção inflada artificialmente, digamos 

assim. (Entrevista, p.27). 

Pesquisadora: Essa questão do professor ter que ir atrás da verba para 

pesquisa, dos editais já vem de certa forma, dirigidos, tem interferência na 

liberdade acadêmica do professor, na autonomia do professor? 

Professora Maria: Tem interferência na produção acadêmica porque às vezes 

se quer trabalhar num sentido, mas as políticas do governo determinam que a 

prioridade de pesquisa é nisso, e nisso. E a gente tem que se enquadrar 

nessas necessidades. Liberdade no que você quer trabalhar é difícil, porque 

você tem que se alinhar a alguma coisa, se você quiser ter recurso. Os editais 

vêm amarrando o objetivo, a área, vem pontuando e então ele já direciona 

uma determinada produção científica e se você trabalha com uma área que 

tem dificuldade de Editais, porque é uma área que não é prioridade de 

pesquisa. E, então, os professores ficam alijados,  impedidos de concorrer. O 

edital conduz tudo: o tempo de pesquisa,  prazo, o valor (é tanto para isso, 

tanto para aquilo e tanto para aquilo). Então você já tem ali uma “receita de 

bolo” na qual, ou você se enquadra e “faz o teu bolo daquele jeito” ou então 

você não faz, ou então você fica produzindo coisas isoladas, muito poucas, 

não é? (Entrevista, p.40).  

 Outra fonte de dilemas tanto para as IES como para os professores são as 

relações público-privado, as relações entre a universidade e o Governo, por meio de 

outros Ministérios que não o Ministério da Educação, a quando da prestação de serviços 

e a forma como estas relações se estabelecem e se organizam, a forma como integram 

serviço e formação ou serviço e pesquisa. 

Professor Cristiano: É eu estou falando especificamente da solução que as 

pessoas encontraram na UNIFESP, por exemplo. O que é que ela fez? Criou 

o serviço e dentro do serviço criou o atendimento público e privado, o 

argumento político que foi posto há uma década de que o paciente teria num 

mesmo lugar tratamento distinto, foi extinto, porque eles de fato não têm. É 

um só. Então, agora nós estamos enfrentando de novo esse dilema e o MEC 

tenta corrigir mandando Comissões que fazem avaliações in loco e apontam 

feridas que não têm nada a ver com o problema real. O pior é essa impressão 

que eu tenho que esses avaliadores escondem essa parte da história. 

(Entrevista, p. 23). 

Pesquisadora: Esses avaliadores são os do MEC? 

Professor Cristiano: É. Escondem porque mandam professores que, quando 

tu conversas com eles, tu vês que eles fazem parte de um sistema no qual o 

setor privado já está implantado dentro do setor público e eles veem que não 

está aqui e não fazem um movimento nessa direção. Uns apontam as 

fragilidades, mas nunca tocam neste assunto em particular, o que é uma coisa 

surpreendente aos meus olhos. Eu já vi esse filme antes, eu tentei implantar 
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aqui no Hospital com o pessoal de Ribeirão, sem sucesso. Porque na época a 

gente era forte em ação política. Hoje não tem e ninguém tenta fazer. Então, 

essa história da saúde eu te conto para te dizer que as soluções não são 

universais e niveladoras, elas são particulares e específicas de cada grupo, de 

cada tempo acadêmico e de cada área de conhecimento. Agora, a gente sabe 

que esse mundo que está aí é implacável e nós temos que encontrar um lugar 

ao sol, que eu não sei exatamente aonde é, ainda, para que nós não nos 

percamos no caminho. (Entrevista, p. 23). 

             Definir-se por compromissos relacionados a temas de interesse de pesquisa, 

responder a preocupações sociais e científicas ou submeter-se ao processo de competir 

por recursos destinados à pesquisa aplicada e recursos disponíveis nas agências de 

fomento é um dilema presente nos depoimentos: 

Professor Cristiano: (...) para nós, é como se agora fizesse a seguinte 

metamorfose: eu pego as técnicas e o conhecimento que eu aprendi como um 

cientista da área básica e ponho a serviço do sistema de saúde. O que 

significa isso na prática? Significa na prática é que eu tenho que encontrar 

uma conexão rápida e eficaz entre o são e o doente. O que eu posso garantir é 

que eu vou continuar fazendo ciência de boa qualidade. Então, é exatamente 

isso que está acontecendo com vários pesquisadores hoje, na área de ciências 

da vida, na UFPA, no Brasil e no mundo, porque lá fora eles também estão 

vivendo o mesmo dilema. (Entrevista, p.22). 

Professora Maria: A partir do momento que as instituições deixaram de ter 

recursos suficientes para fazer pesquisa, também ficaram de certa maneira, 

alijadas de uma série de fontes de financiamento. Em geral, no Brasil as 

fontes que existem são insuficientes para dar cabo de todas as necessidades 

de pesquisa de todas as instituições. Então, virou uma tremenda guerra, 

porque se antes o professor se acomodava na instituição, contando com o 

projeto que a instituição ia financiar, hoje ele tem que sair da instituição para 

buscar recursos. Então, a instituição, as próprias instituições se exoneraram 

mais dessa obrigação e praticamente empurraram para que o professor faça 

tudo, para que ele “jogue em todas as posições”: eu tenho um projeto, eu 

tenho que “vender “(entre aspas) esse meu projeto, para fora, para conseguir 

o recurso para fazer um trabalho bom, porque se eu ficar só na universidade 

eu não vou conseguir. Mal eu vou ter dinheiro para pagar bolsista, então, se 

eu quero fazer um bom trabalho eu vou ter que ir atrás. (Entrevista, p.36). 

            O dilema relacionado a fazer o que deseja fazer no trabalho acadêmico, o que é 

academicamente relevante ou fazer o que conta como produtividade e o que lhe permite 

ter acesso a recursos, e adaptar a agenda de pesquisa que já encontra nos grupos a 

universidade está presente na fala da professora Maria, evidenciando esta forma de lidar 

com tais dilemas. 

Professora Maria: Não é valorizado, não é prioridade, então ele fica meio... E 

então o que ele faz? Ele se acomoda também. Porque você tem duas reações: 
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se não está na linha do que você fez, então vamos fazer o que está na linha. 

Quando eu terminei meu doutorado, não era prioridade de pesquisa, o tema é 

planejamento territorial [...] então não tinha edital, não tinha nada de 

interesse. Eu fui trabalhar com mobilidade urbana no momento que também 

era emergente, era um tema que já estava começando. Então eu fui trabalhar 

num tema que também era um tema que eu gostaria, mas que não foi natural. 

Porque o natural era o quê? Chegar de um doutorado na área de 

planejamento territorial e seguir nessa área. Não. Eu mudei a linha, deixei de 

lado e fui trabalhar com área urbana. Eu fui lidar com mobilidade urbana, por 

quê? Tinha um grupo aqui que trabalhava com isso , então eu tinha que me 

adaptar também ao que a instituição vinha produzindo, tinha linhas de 

pesquisa, então isso na IES privada ou na Federal é a mesma coisa, ou seja, 

eu tive que me enquadrar. Como eu já tinha também um trabalho nessa área e 

era uma área que eu gostava também, eu pensei: vou  na segunda opção e 

desenvolvi um trabalho todo e agora volta aquele tema de 2000, 10 anos 

depois, como um tema importante. (Entrevista, p.40). 

Professora Maria: E então a gente vai se adaptando. Eu sou daquelas 

pragmáticas: o que é que dá? É isso? A linha já vem assim, na área disso, na 

área disso, e na área disso, então é isso! Essa é uma área que me interessa e 

que dá para desenvolver uma competência, com condições de trabalhar aqui? 

Então eu vou trabalhar aqui, o que eu não quero é ficar parada, porque eu 

acho que não justifica você não trabalhar porque não tem aquilo que você 

gostaria muito de fazer. (Entrevista, pp.40-41). 

 

4.2 Percepção e respostas dos professores às políticas e às mudanças. 

                    

                             Ao buscar compreender como são percebidas pelos professores as políticas de 

educação superior e as mudanças delas consequentes, as novas exigências que são 

postas aos professores e como eles respondem e constroem caminhos para o exercício 

da profissão acadêmica procuramos dialogar nas entrevistas para perceber as formar de 

lidar com as situações. 

Em um conjunto de depoimentos foi possível identificar relatos de 

comportamentos relacionados à manutenção do status quo, de resistência, de negação 

ou de inércia, uma negação ao enfrentamento da realidade e da necessidade de uma 

nova mentalidade que reconheça as transformações por que passa o mundo, a 

universidade e de estar afinado com o mundo para poder sobreviver, não para negar o 

que precisa ser enfrentado e para poder enfrentar “como categoria as transformações”. 
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Professor Antonio: Não se está enfrentando como deveria essa questão, fica-

se apenas na defesa. Então eu acho que a crise do docente também é a crise 

da sua visão de mundo, do seu papel na sociedade porque ele não está 

levando às últimas consequências o que está acontecendo e tem receio de 

enfrentar. E não pode ter receio de enfrentar. É a mesma coisa dizer: “eu sou 

contra a globalização”, mas o que é ser contra a globalização? É permanecer 

no Estado-Nação? O país isolado, numa aparente autonomia que nunca 

existiu nem no passado? Você é contra a globalização e você é a favor de 

quê? Do local contra o global? Do país contra a integração? Você é a favor 

da raça contra a integração universal de raças? O que é isso? Quer dizer, 

negar a história, negar os acontecimentos históricos, é ser conservador. O 

problema não é a globalização em si, o problema são os destinos dessa 

globalização, que eu tenho que estar dentro dela, não ser contra ela, eu tenho 

que influenciá-la, mas para isso tenho que mudar meus aparelhos de 

mentalidade e aí é que está a grande crise do professor. O professor 

universitário se nega ao enfrentamento da mudança de mentalidade. Então eu 

pergunto: como uma categoria que é feita exatamente para inovar e 

transformar, não quer mudar a mentalidade? Então, é uma contradição 

interna, quer dizer, é uma crise, eu acho que é uma crise de uma geração, de 

um padrão de formação de mentalidade dentro da universidade que está 

sofrendo as consequências das transformações e terá de emergir uma nova 

mentalidade do professor universitário se ele quiser sobreviver e estiver 

afinado com o mundo. (Entrevista, p.3). 

Professor Antonio: Eu acho que é um conjunto de coisas que apenas 

espelham que nós estamos vivendo mudanças de modelo e essa instabilidade, 

esse sentimento, essa sensação que os professores têm de insegurança, de não 

pleno domínio do que está acontecendo é reflexo dessa situação toda e eu 

acho que a saída para isso é o professor enfrentar como categoria, como um 

todo, as transformações, não negá-las, mas enfrentá-las. Eu acho que é isso 

que está faltando. (Entrevista, p.7). 

Sguissardi e Silva Júnior. (2009, p.166) apontam para a possibilidade de 

construção de “uma nova concepção de universidade, sem resistência e com muita 

adesão passiva, em razão da forma como os professores encaram o processo de 

produção acadêmico-científica, em geral sem crítica do modo como se organiza a 

atividade”. A adesão passiva pode decorrer da não percepção crítica dos processos em 

que estão envolvidos ou mesmo em função das pressões e da necessidade de 

sobrevivência. Ao questionamento sobre se os professores conseguem perceber a 

necessidade de mudança as respostas foram de várias ordens, que vão desde a 

dificuldade de pensar de forma crítica sobre as mudanças de uma percepção mais ampla 

sobre as transformações até uma visão mais centrada na micro realidade. 

Professor Cristiano: Muito poucos. Isso é uma coisa curiosa sabe, porque eu 

acho que essa visão macroscópica do mundo exigiria que o sujeito saísse do 
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micro mundo dele, entende? E estivesse disposto a olhar o sistema de fora e 

de cima. (Entrevista, p.24). 

Professor Cristiano: Exatamente, a universidade fazer sua própria crítica. E 

isso não é uma coisa que se veja como prática corriqueira, até em função 

dessas pressões violentas que o sujeito tem e que ele quer cada vez mais fixar 

no horizonte dele, para dar conta da sobrevivência dele, enquanto docente de 

uma área particular. Alguns nem conseguem enxergar direito que isso está 

acontecendo. Outros enxergam e ao enxergar eles ficam mais focados no 

micro, para dar conta do trabalho. (Entrevista, p.24). 

Professor Erasmo: Eu vejo que a grande maioria dos professores, pelo menos 

os que eu convivo, tende a responder, se eles forem, vamos dizer assim, 

empurrados ou cobrados. Infelizmente, é uma constatação que eu tenho. 

Outros ficam, vamos dizer assim, esperando que alguém os mova. 

(Entrevista, p.31). 

 

Em outros depoimentos as respostas indicam a percepção de um comportamento 

pragmático, com o desenvolvimento de manobras para sobreviver ao sistema, com 

ajuste ou adaptação estratégica.  

Professora Joana: Hoje os professores precisam estar permanentemente 

atentos a um tipo de meta de produtividade que precisam alcançar para se 

manter num programa de pós-graduação e isso apresenta positividades e 

negatividades. Esta é uma regra hoje muito clara, posta para os programas de 

pós-graduação, e creio que deveremos passar do estágio de ficar “gritando” 

contra as exigências postas, para promover articulações que incidam em 

ações mais competentes, tendo em vista essas limitações que se colocam. 

Atualmente nossos projetos de pesquisa precisam ser projetos possíveis de 

concorrer a editais e seus enquadramentos. Então, sem “vender a alma ao 

diabo”, nós temos hoje nos orientado para fazer isso, e considero 

extremamente inteligente amealhar maior volume de recursos públicos para o 

desenvolvimento das ações precípuas da universidade, lidando de modo 

consequente com regras do jogo que não nos afastem objetivamente das 

metas que temos dentro do nosso escopo, que é a produção e disseminação 

do conhecimento em um programa de pós-graduação, dentro de determinada 

regra, de determinada lógica, para além de posturas imobilistas. (Entrevista, 

p.8). 

          Questionado sobre como os professores respondem ou reagem em relação ao 

processo a sujeitar ou não sua agenda de pesquisa aos critérios das agências de fomento, 

sobre o processo de adaptação ou de ter uma postura mais estratégica evidenciando uma 

espécie de uma “esperteza acadêmica” que lhe permita ter acesso aos recursos, o 

professor João indica a necessidade de adaptar-se para sobreviver. 
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Professor João: É uma adaptação a esse estilo que está preponderando na 

Academia. Se ele não se adaptar a situação [...] às vezes ele muda a sua 

agenda com o seguinte raciocínio: vai ter o edital tal, então eu vou me 

preparar para ele e para esse, para se adaptar a todas essas agendas externas 

para sobreviver. (Entrevista, p. 28). 

Professor João: Eu noto que é um pouco percentual que reage, mas este fica 

um pouco marginalizado na captação, fica sozinho e acaba não fazendo nada. 

Cada um adianta o seu lado, para pegar as bolsas, para atrair alunos. Tem 

alguns que reagem realmente, que já reagiram algumas vezes, mas depois 

viram que ficariam marginalizados. Alguns reagem perdendo o gosto pela 

atividade acadêmica, ficando revoltados, mas é difícil enfrentar a realidade 

do mundo. Sei lá, é a globalização, e eu acho que, talvez algumas 

universidades mais famosas ainda conseguem reagir e mudam também as 

suas linhas de pesquisa, não só guiadas pelo mercado, mas a intenção de 

universidades já poderosas, as nossas ainda medianas, ainda não têm como ir 

contra esse movimento senão acaba desaparecendo. (Entrevista, p. 28). 

Em outros há indicação de comportamentos de contestação às políticas e às 

mudanças, ou de reação e resistência:  

Professor Antonio: Eu acho que há um problema que a representação dos 

professores, que são os sindicatos, está defasada na discussão, quer dizer, ao 

defender só salário e não liderar um repensar sobre o modelo de 

universidade. Não é feito isso, não é? Faz com que a universidade não 

assuma a hegemonia da própria discussão da sua própria transformação. E 

ela vem por roldão, pela própria pressão do jogo do mercado, porque a 

universidade está na defesa e não está no ataque. Eu acho que a insegurança 

dos professores, primeiro: é o isolamento. Não há um vínculo orgânico 

dentro das universidades, entre os vários grupos. Os grupos existem como 

ilhas separadas entre si, portanto não são capazes de pensar a instituição 

como um todo. São capazes só de pensar sua atividade e não a universidade 

como um todo. Se não houver um repensamento da instituição como um 

todo, a crise vai continuar. Dou um exemplo: o que é formar hoje? É ir para a 

sala de aula dar matéria ao aluno, é, escrever, anotar e copiar? Isso é um 

tanto defasado. A universidade não reconhece que a forma dela ensinar está 

obsoleta. (Entrevista, pp.2-3). 

Professor Antonio: Há uma grande reação contra avaliação e contra 

planejamento, isso faz parte de uma mentalidade que precisa ser superada. 

Por que nós achamos que o aluno tem de ser avaliado e achamos que nós não 

temos de ser avaliados? O político é avaliado de 4 em 4 anos, a cada eleição. 

Em toda sociedade se faz avaliação. Nós mesmos avaliamos os nossos 

estudantes e por que nós não queremos ser avaliados em alguma instância? 

Inclusive entre pares. (Entrevista, p.3). 

Pesquisadora: Mas você percebe que há essa resistência? 

Professor Antônio: Há sim, há uma resistência. Então, o professor 

universitário acha normal que ele entre na universidade por um concurso 

público, faça carreira, sem precisar apresentar nenhuma titulação ou 

produção, dar aula a vida inteira sem que essa aula seja avaliada por 

ninguém. Ninguém sabe o que ele está fazendo em sala de aula e ele acha 
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que isso é natural. Quer dizer, se nós não nos abrirmos a que nós temos que 

também ser avaliados, que nós também temos que prestar contas, tem que ter 

padrões de produção, de produtividade [...]. Agora é claro esse modelo de 

avaliação não pode ser feita de uma maneira tão rígida e burocrática que não 

reste espaço para inovação, para a meritocracia, para outras formas de 

produtividade e assim por diante. (Entrevista, pp.3-4). 

Professor Erasmo: As mudanças são necessárias na educação brasileira hoje, 

em função de todo um conjunto de medidas que foram integradas ao 

contexto, inclusive medidas do Governo, a educação passa um processo de 

mudanças, e essas mudanças vão repercutir aonde? Na escola, e repercutindo 

na escola vão ter que repercutir no professor. E estou falando aqui de escola 

em todos os sentidos, todos os níveis, desde a escola de educação infantil até 

o ensino superior. Então, o que é que eu digo? Eu digo primeiro: o professor 

tem que estar preparado para enfrentar essas mudanças. E o que é para mim 

essa preparação? Um conjunto de competências que ele deve ter, para 

logicamente se incorporar a essas mudanças. Mas veja lá, às vezes mesmo 

que  possua alguma competência, mesmo que queira ingressar nesse novo 

mundo, da educação em função da mudança, às vezes isso é complicado pela 

própria formação do professor. O professor tem uma formação muito 

positivista, centrada na questão do paradigma cartesiano, que se está 

tentando romper, e ele é muito duro, muito rígido, mas a gente está tentando 

romper. Então a grande maioria dos professores tem medo de mudança, tem 

medo de enfrentar mudança, porque essa mudança vai fazer com que ele seja 

abalado nos seus pressupostos, nos seus alicerces ou no paradigma que ele 

vem trabalhando há muito tempo e que ele acha que aquele paradigma é que 

pode realmente resolver a situação dele. Eu acho que as mudanças são 

importantes, o professor nessa contemporaneidade [...] na mudança que a 

sociedade requer que a sociedade está pedindo para que a escola mude e que 

os professores mudem, mas isso não é fácil, pela nossa própria formação. 

(Entrevista, pp.28-29). 

            Noutro conjunto de depoimentos identificamos comportamentos relacionados à 

revisão das práticas e desenvolvimento de estratégias para lidar com a situação, 

adotando comportamento de responder de forma mais propositiva e não ficar 

imobilizado diante das políticas. 

Professora Joana: Eu acredito que hoje há um conjunto de definições das 

políticas do ensino superior, que vem constituindo um novo tipo de 

posicionamento dos profissionais no interior das instituições e isso se 

manifesta em diferentes dimensões. Deparamo-nos com posturas muito 

reativas e posturas propositivas em relação a essas políticas ou ao tipo de 

ingerência que ocasionam no trabalho acadêmico. Atualmente, 

reconfiguram-se o modo de planejamento das ações no interior das 

universidades, o formato e o escopo dos projetos de pesquisa, o formato e 

dinâmica dos programas de pós-graduação, e esse é o quadro que se 

redesenha, a partir de um conjunto de formulações com as quais 

objetivamente, nós lidamos no espaço, sobretudo de uma universidade 

pública. [...]. É preciso, no entanto que no interior das universidades 
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tenhamos respostas críticas e não imobilistas em relação às políticas para a 

educação e o ensino superior. (Entrevista, p.7). 

A análise da fala da professora Joana quando esta refere à necessidade de 

encontrar possibilidades de ação diante das políticas e não se posicionar como vítimas 

das reformas educacionais, como participantes passivos nos possibilitou, tal como 

argumenta Trowler (1997), compreender os poderes e os constrangimentos dos 

contextos sobre os professores e assim também compreender que a ação dos atores 

individuais por vezes é subsumida ao coletivo.  

Professora Joana: Acredito que as pessoas constroem várias formas 

inteligentes de responder aos desafios e impasses de seu tempo, não só em 

termos de necessárias adaptações, mas em termos de reação consequente às 

virulências das mudanças e identifico que algumas mudanças 

contemporâneas, absorvem reclames históricos dos próprios professores ao 

mesmo tempo em que respondem a acordos, a responder a programas de 

governo, a outras situações. Então é justamente nessa margem híbrida que 

precisamos agir. (Entrevista, p.11). 

Professora Joana: Eu não tenho uma visão muito pessimista. Eu tenho uma 

visão crítica sobre isso, mas... Eu acho que as margens já são dadas, elas 

existem e eu acho que nós temos que ser um pouco propositivos. (Entrevista, 

p.11).  

Não assumir um comportamento de defesa, de resistência, mas ao contrário, estar 

em permanente questionamento sobre as práticas institucionais e pessoais é ressaltado 

como algo essencial para a própria existência da universidade como instituição. 

Professor Antonio: Eu acho que a universidade brasileira, por exemplo, tem 

que estar permanentemente em crise enquanto a escola pública for péssima, 

porque nós estamos formando os formadores. Como é que a gente não se 

coloca em crise por isso? Como é que, por exemplo, o Curso de Pedagogia 

não se coloca em crise porque os pedagogos que são formados não estão 

ensinando os alunos a pensar matematicamente? Nós não estamos formando 

professores adequados. Temos que estar em crise. A instituição universitária 

tem de estar em crise, enquanto essas situações não se encaminharem. Não 

temos que nos defender, nós temos que nos questionar. A natureza da nossa 

instituição é de estarmos permanentemente incomodados, com a situação da 

realidade, não queremos nos conformar com a realidade e as nossas práticas 

internas da instituição têm que estar sempre afinadas com esse incômodo. 

Nós temos que sempre estar buscando alternativas e não nos conformando e 

nos defendendo como se fossemos um corpo cuja finalidade é de existir em 

si próprio e não é. Se nós não nos atentarmos a isso nós seremos superados 

como instituição [...]. Não é em pouco tempo, não será nos próximos 50 

anos, mas poderá ser nos próximos 100 anos. (Entrevista, p.4). 
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Professor Erasmo: Eu acho que são essas três coisas: que estão “antenados”, 

que sabem que precisam realmente encarar a coisa com essa magnitude, não 

para estarem à frente do tempo ou acompanharem, mas por uma questão de 

coerência com a profissão que escolheram, com o trabalho que fazem. Outros 

que ficam esperando que alguém os leve. (Entrevista, p.31). 

Finalmente um conjunto de depoimentos está associado ao comportamento de 

submissão ao capitalismo acadêmico, ao produtivismo como um professor 

“empreendedor”; com passividade, como vítima das reformas, inclusive com sofrimento 

e com problemas de saúde.   

                            Professora Vilma: Têm uns que aceitam a lógica. (Entrevista, p.18). 

Professora Vilma: Eu ainda não vi assim, eles defenderem, mas geralmente o 

coordenador da pós diz que não tem saída,:então ou aceita o sistema de 

avaliação ou sai. Então, por exemplo, nós temos uma professora que é 

brilhante, tem produção, mas ela pediu para sair da pós-graduação, pois não 

aguentou. Ela disse: eu quero viver, tenho uma filha pequena e eu tive um 

problema de saúde, eu quero sair “[...]. Por que ela saiu da pós-graduação? 

Você escuta os que dizem: hoje eu posso aguentar, mas a gente não vai 

aguentar muito tempo, porque há uma cobrança muito grande da produção. 

(Entrevista, p.18). 

Professora Maria: Tem a interferência na produção acadêmica do professor 

porque às vezes quer trabalhar num sentido, mas as políticas do governo 

determinam que a prioridade de pesquisa seja nisso, nisso e nisso. E a gente 

tem que se enquadrar nessas necessidades. Liberdade no que você quer 

trabalhar é difícil, por que você tem que se alinhar a alguma coisa, se você 

quiser ter recurso [...]. (Entrevista, p.40). 

Pesquisadora: Então você vê que há professores que optam por não se 

submeterem a essa lógica e há outros que têm um comportamento mais 

pragmático, mais de gerenciar isso? Como é que você vê esses professores? 

Professora Maria: É uma adequação ao sistema. A maioria tenta se adequar. 

(Entrevista, p.40). 

Professora Joana. Certamente isso cria uma situação de estresse também 

muito grande, sobretudo para as pessoas que optam por estar na pesquisa 

vinculada à pós-graduação e que se encontram extremamente 

sobrecarregadas por um conjunto de demandas e respostas que precisamos 

dar. Isso leva-nos, inclusive, a criar determinados artifícios para sobreviver a 

regras que nem sempre, levam em consideração muito do que definimos 

como uma produção qualitativa, mesmo para um programa de pós-

graduação. (Entrevista, p.8). 

Professora Vilma: Há um processo muito grande de cobrança em cima dos 

professores e que não estavam habituados a isso, porque havia certa 

liberdade acadêmica antes dessas mudanças. Medidas individuais vêm sendo, 

a partir da década de 90, implantadas nas universidades federais, e tem 

afetado profundamente. Você vê professores correndo para se aposentar 
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porque temem qualquer medida que venha afetar sua aposentadoria. O que 

antigamente não existia. O professor tinha prazer de ficar na universidade 

mesmo já tendo tempo para se aposentar. Então há toda uma correria para a 

aposentadoria por conta de não perder direitos e ao mesmo tempo, você tem 

um processo profundo de estresse dos professores dentro da universidade. 

[....]. Quer dizer, por conta, acredito eu, desse problema de estresse, de 

aposentadorias, que o tempo mexe na condição dos professores por conta 

dessas políticas. Os outros que trabalham na pós-graduação são os mais 

afetados. E por quê? Por causa das cobranças de produtividade. (Entrevista, 

p.12). 

Professor Erasmo: Eu acho que é o desencanto, talvez. É o desencanto, não 

é? De ter passado tanto tempo, e ainda com a questão da precarização, eu 

acho que é o desencanto com o ofício, com a profissão, não sei. Talvez o 

desencanto com a própria instituição que talvez não reconheça o mérito que 

o professor acha que possui. (Entrevista, p.31). 

Os depoimentos nos fazem lembrar os versos de Chico Buarque de Holanda, o 

músico brasileiro, quando canta na música Roda Viva: “A gente vai contra a corrente/ 

Até não poder resistir/ Na volta do barco é que sente/ O quanto deixou de cumprir”. 

Professora Maria: A outra coisa que a gente percebeu também é do ponto de 

vista da saúde, nós temos muitos professores com pressão alta, com 

depressão, com problemas familiares do tipo de rompimento de 

relacionamentos familiares, professores que não têm tempo para a família, 

você não participam direito da criação dos seus filhos, não têm tempo para a 

pessoa com quem vivem. Então a gente percebe e é uma coisa interessante 

isso, eu não sei se tem uma relação direta, mas há problemas de saúde. Eu 

mesma tive pressão alta. (Entrevista, p.37). 

Professora Maria: E tem também professores que pediram para sair da 

universidade, professores que pediram demissão, não aguentaram as 

cobranças. Então o que eles fazem? Começaram a fazer concurso em outras 

instituições para poder sair daquela pressão, vão para órgão público, fazem o 

processo inverso. Tem gente que vem do órgão público e tem gente que está 

saindo. E outros que pedem para se aposentar. E então você tem várias 

situações e que conversando com as pessoas perguntamos: “Ei, porque você 

saiu? Ah, eu não aguentava mais. É muita cobrança!”. Então, quando a gente 

vai perguntar para essas pessoas por que se aposentaram tão novas, ou então 

por que saiu da universidade. [...]. (Entrevista, pp.39-40). 

Ball (2005, p.549) se referindo à questão das formas pelas quais a 

performatividade atinge os professores assim se manifesta: 

em termos gerais os professores acabam inseridos na performatividade pelo 

empenho com que tentam corresponder aos novos (e às vezes inconciliáveis) 

imperativos da competição e do cumprimento de metas [...] Em essência, a 

performatividade é uma luta pela visibilidade[...] o professor, o pesquisador, 

e o acadêmico estão sujeitos a uma miríade de julgamentos, mensurações 

comparações e metas[...] em paralelo a esses esquemas de classificações há 
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um alto grau de incerteza e instabilidade. [...] Tornamo-nos ontologicamente 

inseguros: sem saber se estamos fazendo o suficiente, fazendo a coisa certa, 

fazendo tanto quanto os outros, fazendo tão bem quanto os outros, numa 

busca constante de aperfeiçoamento, de ser o melhor, ser excelente, de uma 

outra maneira de tornar-se ou esforçar-se para ser o melhor – a infindável 

procura da perfeição. 

Percebemos perfeitamente a descrição de professores orientados por 

produtividade, por se ajustarem aos mecanismos de cobrança para satisfazer os 

requisitos de desempenho, para sobreviverem a eles e para terem destaque. É que Ball 

(2005, p.559) caracteriza como “arquétipo do profissional pós-moderno” ou o “pós-

profissional” que apresenta respostas de adaptação. Esse autor também aponta para o 

que chama de “profissional autêntico ou profissional reorientado” caracterizado pelo 

comportamento de absorver e aprender com a reforma, mas não se deixar ser 

transformado por ela:  

(...) agem dentro de um conjunto de confusões e dilemas situados – para os 

quais nunca existem soluções satisfatórias, simples, únicas. Eles aprendem a 

conviver com a ambivalência. Profissionalismo aqui é uma questão de agir 

dentro da incerteza e aprender com as consequências. 

Os professores parecem desenvolver um “radar” que lhes possibilita perceber em 

cada “reforma”, em cada mudança de política, o que podem ganhar ou perder e parecem 

demonstrar capacidade de adaptação permanente, de adequação de sua ação ou mesmo 

de uma adesão pragmática. Assumir uma leitura não determinista da profissão 

acadêmica parece ser a partir do que compreendemos dos depoimentos dos 

entrevistados, um caminho que nos leva a perceber que os professores têm um controle 

relativo de seu trabalho, pois há elementos que escapam de seu espaço de decisão, mas 

há elementos sobre os quais eles têm a decisão; que os professores encontram novos 

modos de exercerem a profissão acadêmica, de desenvolverem seu trabalho, conciliando 

seus interesses com as demandas que lhe são postas e que apesar dos constrangimentos 

eles buscam sentido para a realização do trabalho acadêmico. 

Ao concluirmos o processo de análise qualitativa das entrevistas e articular os 

vários discursos contidos nas falas, buscando nos concentrar no comum e no divergente, 

confrontar similaridades e discordâncias e procurar os sentidos, com o esforço de 

objetivá-los para a fase de inquérito, encontramos tantas possibilidades que chegamos a 

cogitar de uma “segunda rodada” de entrevista, agora coletiva, que nos possibilitasse 
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aprofundar o comum, o divergente, as similaridades e as discordâncias, inscrevendo-as 

então no quadro de um diálogo ampliado, não mais a dois - de entrevistadora e 

entrevistado – mas para sete professores. Contudo o tempo da pesquisa não nos 

possibilitava esse novo diálogo. E foi justamente ao (re) escrever estas perspectivas dos 

sete professores sobre o seu trabalho e a sua profissão que nos percebemos travando 

esse imaginário diálogo a oito e encontrando talvez as “boas categorias” (Bardin, 1997) 

que nos permitiriam avançar para a fase de Inquérito com o questionário aos 

professores, que a seguir apresentamos no Capítulo IV.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE A 

SUA PROFISSÃO – INQUÉRITOS 

 

 

    

     Ser professor universitário não afasta o trabalhador da 

condição operária a qual vive a classe, no contexto da 

“reestruturação produtiva do capital”. (participante do 

inquérito) 

Apesar da síndrome pela produtividade e prestígio social 

perseguida pela maioria das IES, ainda se tenta preservar, 

naquelas onde há visão mais ampla do processo 

educativo, a autonomia e a autoridade docente, o que 

favorece a motivação para o trabalho. (idem, outro 

participante). 

Não vivo esses dilemas, trabalho porque gosto, no que 

gosto, supero os desafios sem arredar pé dos meus 

princípios. Talvez isso seja raro em um ambiente onde 

muitos reclamam e poucos realizam. (idem, outro 

participante). 
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Ao iniciarmos o capítulo com os comentários de professores participantes do 

inquérito, registrados no espaço aberto ao final do instrumento de coleta de dados, o 

qual lhes possibilitava a apresentação de comentários e observações, nosso intuito é o 

de anunciar os contornos da análise interpretativa dos dados oriundos do inquérito, 

apresentados neste Capítulo IV, ou seja, a nossa intenção de dialogar com os números, 

os percentuais e os índices, tendo consciência das possibilidades e dos cuidados que 

devemos ter nesse diálogo. E assim não adotar uma postura que considera que os dados 

“provam algo”, mas ao examiná-los e analisá-los, considerá-los como “placas de 

sinalização” na direção das perguntas que mobilizamos na investigação. Ao lidar com 

os vieses que os dados podem conter, ao buscarmos a objetividade e a atitude 

interpretativa, consideramos que, ao mesmo tempo, tais dados provêm de certa situação 

social, histórica e política que está presente nos contextos de trabalho dos professores. 

O Capítulo está organizado em torno de quatro eixos:  

 o Eixo I apresenta o perfil dos professores com base em componentes 

relacionados à titulação, às áreas de conhecimento, ao perfil etário, ao regime de 

trabalho, participação associativa e inserção em atividade de pesquisa. 

 no Eixo II estão as análises que dizem respeito às políticas de educação superior 

e as dinâmicas de mudança com potencial de influenciar a reconfiguração da 

profissão acadêmica. 

 o Eixo III procura dar conta de situar o contexto de trabalho do professor e o 

exercício da profissão, concentrando nos aspectos relacionados às expectativas 

que a universidade tem em relação ao trabalho dos professores, aos fatores de 

sucesso na profissão acadêmica e as análises relacionadas ao grau de satisfação 

com as condições de trabalho e as mudanças na natureza e no conteúdo da 

profissão acadêmica. 

 o Eixo IV apresenta como os professores percebem e respondem às políticas e às 

mudanças nos aspectos relacionados à escolha da carreira acadêmica, aos 

dilemas que vivenciam e aos comportamentos que adotam. 
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A organização da estrutura deste Capítulo tem como mapa, o traçado nas sub-

questões de pesquisa em torno dos Eixos acima descritos. O anexo 08 contém a base de 

dados com as tabelas e gráficos pertinentes, sendo que alguns deles são apresentados no 

texto principal do Capítulo tendo por objetivo a melhor compreensão da análise. 

           

EIXO I – Quem são os Professores: um perfil. 

 

A profissão acadêmica é heterogênea em termos das áreas de conhecimento, do 

tipo de atividade na qual o professor centra a sua carreira, do tipo de contrato, do regime 

de trabalho e no tempo de carreira. Há uma diversificação interna na profissão 

acadêmica e convivem nas instituições de ensino superior (IES) diversos tipos de perfis 

de professores. 

 Realizar o trabalho acadêmico em uma universidade ou em uma instituição não 

universitária também configura a carreira e o perfil do professor e há uma tendência de 

crescente diversificação de tipos de instituições a influenciar a ampliação da 

diversificação da profissão acadêmica. 

  Essa ampliação da diversificação interna da profissão acadêmica (Pedró & Sala, 

2002; Enders & Musselin, 2008) ou de reconfiguração do ofício acadêmico (Galaz 

Fontes & Gil Antón, 2009) não resulta apenas das diferenças oriundas dos campos de 

conhecimento e das culturas acadêmicas. Resulta também da expansão dos sistemas de 

ensino superior, da diversificação de tipos de IES e das políticas governamentais e 

institucionais (Balbachevsky & Schwartzman, 2007) bem como das características que 

as IES assumem, ou seja, os “contextos institucionais” (Balbachvesky, 1999), uma vez 

que o ambiente institucional em que estão os professores e sua interação com/ e nestes 

contextos, promove a diferenciação dos profissionais da academia.  

Consideramos relevante um olhar sobre o perfil dos professores participantes do 

inquérito, pois estas características podem influenciar seu posicionamento ao responder 

ao questionário. Este perfil é o que a seguir apresentamos. 
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1.1 Titulação, áreas de conhecimento, regime de trabalho e perfil etário 

 

No inquérito foram pesquisados 340 professores de três universidades, sendo 76 

da UEPA, 75 da UNAMA e 189 da UFPA. Do total, 59, 4% são Doutores, 33,0% são 

Mestres, 4,7% são Especialistas e 2,9% são Graduados. 

 
                           Fig.08- Amostra por IES    

 
                        Fig.09- Amostra por Titulação 

  

O Plano Amostral previa também que amostra aleatória estratificada proporcional 

distribuída de forma proporcional ao número de docentes em cada nível de titulação. 

Desse modo, o inquérito previa a participação de 12 graduados, 57 especialistas, 140 
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mestres e 129 doutores. Todavia o retorno dos questionários alterou discretamente essa 

previsão, ficando a amostra real com 10 graduados, 50 especialistas, 143 mestres e 137 

doutores conforme está indicado em termos percentuais a seguir. 

 
  Fig. 10 - Titulação por IES 

 

Dos 137 Doutores participantes apenas 26 (18,9%) possuem Pós Doutorado, 

sendo que 10 (38,4%) realizaram no Brasil e 16 (61,5%) no exterior. Ressaltamos que o 

Pós Doutorado não provoca alterações na carreira em termos de salário, mas é uma 

estratégia de abertura de contatos acadêmicos tendo em vista a pesquisa, a continuidade 

da produção científica ao mesmo tempo em que potencializa o trabalho acadêmico em 

decorrência das articulações que possibilita. 

Regime de trabalho e qualificação acadêmica são dois fatores essenciais ao 

exercício da profissão acadêmica sendo inclusive a base da profissão em termos 

internacionais. A proporção de doutores no corpo acadêmico é outra característica 

associada. Em termos de regime de trabalho o inquérito atingiu 163 (47,9%) professores 

com Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE), 136 (40%) em Tempo Integral (TI) 

e 141 (12,1%) em Tempo Parcial (TP).  
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Fig.11- Regime de Trabalho por IES. 

 

Por universidade o quadro revela a predominância do regime de Dedicação 

Exclusiva na UFPA e tal como a maioria das federais, praticamente fez deste regime a 

regra. Assim também tem essa universidade o maior percentual de professores com o 

título de Doutor no corpo docente, combinando, portanto alta titulação e alto tempo de 

dedicação, o que não é característica das duas outras universidades pesquisadas. É 

possível associar tal condição a um ambiente institucional de estímulo à pesquisa, 

expresso nos 258 grupos de pesquisa registrados no Diretório do CNPq e nos 19 

programas da pós-graduação stricto sensu. 

 À Pós-Graduação stricto sensu consolidada está associada ao desenvolvimento da 

pesquisa. Por outro lado as duas outras universidades não tendo essa condição, têm 

menor participação em termos de grupos de pesquisa e baixa oferta de pós- graduação 

strito sensu.  

É necessário registrar que nas três universidades não compuseram a amostra 

professores temporários, substitutos ou horistas, visto que tanto a efetividade como o 

regime de trabalho estável são condições essenciais ao exercício da profissão acadêmica 

nas funções de ensino, pesquisa e extensão e na perspectiva de que aqueles professores 
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têm dedicação somente para a função ensino ou pelo menos são contratados nessa 

perspectiva. 

As três universidades compreendem áreas de conhecimento a que estão associadas 

às unidades universitárias nas quais estão lotados os professores. Assim, as grandes 

áreas das Ciências da Natureza, Ciências da Vida e Humanidades estão assim 

representadas no inquérito no geral e por universidade: 

                    
Fig. 12 - Áreas de conhecimento 

            

 
 
Fig.13- Áreas de Conhecimento por IES. 

 

          A predominância da área de Humanidades é proporcional ao tamanho do quadro 

docente desta área nas universidades pesquisadas, ou seja, somente esta área possui 

nove unidades universitárias na UFPA, duas na UNAMA e uma na UEPA, com o maior 

21,0% 

39,5% 39,5% 

27,5% 22,2% 

50,3% 

18,7% 
20,0% 

61,3% 

0,0% 

15,0% 

30,0% 

45,0% 

60,0% 

75,0% 

UEPA UFPA UNAMA 

Áreas de Conhecimento por Instituição 

Ciências da Natureza  
Ciências da Vida  
Humanidades 

Áreas de Conhecimento 

Ciências da  
Natureza  

24,1% 

Ciências da Vida  
25,6% 

Humanidades 
50,3% 



 

 

254 

número de professores em cada IES. A vantagem de ter uma amostra das diferentes 

áreas de conhecimento está na significação das respostas em termos de 

representatividade.  

Não somente os professores jovens, provavelmente os mais entusiastas da 

tecnologia, responderam ao questionário on line. A faixa etária dos respondentes está 

entre 26 anos (mínima) e 67 anos (máxima) anos e a média é de 47,9 anos evidenciando 

que o inquérito cobriu uma faixa etária diversificada. O questionário solicitava a 

indicação do ano de nascimento do professor e a partir das respostas indicadas 

estabelecemos quatro faixas para enquadramento: a Faixa 1 que compreende professores 

entre 26 e 35 anos, a Faixa 2 com professores entre 36 e 45 anos, a Faixa 3 de 46 a 55 

anos e a Faixa 4 de 56 a 67 anos, correspondentes aos intervalos de anos de nascimento 

com os percentuais a seguir apresentados. 

         
 

Fig.14. Faixa Etária        

        O valor p = 0, 000 indica relação entre a variável faixa etária dos professores e 

variável IES, com prevalência de maior faixa etária nas IES públicas. Este dado é 

coerente com as informações do Censo de 2009 que indica o perfil etário típico de IES 

públicas com maior idade (44 anos) em relação às IES privadas (34 anos). O inquérito 

teve a participação de 59,4% de doutores, o que pode também explicar essa 

característica etária dos professores, fato também associado ao tempo de carreira, como 

adiante analisamos. 
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Fig.15- Faixa etária por IES 

 

 

 

1.2 Tempo de Carreira e Tipo de Contrato 

 

O questionário solicitava a informação sobre o ano de ingresso na carreira 

acadêmica e as respostas obtidas variaram desde o ano de 1969 até 2009, ou seja, desde 

professores com um ano na carreira acadêmica até professores com 40 anos na carreira, 

o que significa que o inquérito pesquisou desde professores não só em início de carreira, 

mas também como professores em final de carreira. Optamos por agrupar em quatro 

faixas, compreendendo como Início de Carreira (1 a 5 anos), Anos Intermediários (6 a 

15 anos), Anos de Estabilização (16 a 25 anos) e Anos Finais (26 anos ou mais). A 

média de tempo de carreira é 16,8 anos e o maior tempo de carreira é de 40 anos.  
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Fig.16 - Tempo de Carreira 

O valor p = 0, 000 indica que há uma relação entre o tempo de carreira e o tipo de 

IES, com prevalência de maior tempo de carreira nas IES públicas.  

 
 

Fig.17- Tempo de Carreira por IES 
 

As credenciais em termos de titulação de ingresso e de progressão na carreira 

acadêmica variam no tempo, entretanto nos últimos dez anos, conforme Balbachevsky 

(2007, p.188) concluiu, em estudo sobre carreira e titulação entre 1992 e 2003, que há 

uma desorganização crescente na estrutura da carreira nas IES brasileiras e um 

enfraquecimento da relação entre titulação e carreira: 

(...) a carreira oferecida pelas IES está pouco a pouco perdendo a capacidade 

de discriminar e recompensar o desempenho acadêmico já que o principal 
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referencial a partir do qual ela foi constituída – a titulação – tende nos 

últimos anos a se homogeneizar. A progressão na carreira ocorre mediante 

titulação, tempo de serviço e avaliação, ou seja, a obtenção de títulos 

acadêmicos de Mestrado e Doutorado e, no interstício de dois anos em cada 

nível da carreira um processo de avaliação de desempenho. 

Quanto à titulação de ingresso na carreira acadêmica os dados revelam que 

somente 6,5% dos professores possuíam o título de Doutor. O título ao nível da 

Graduação ou da Especialização foi para a maioria dos pesquisados, suficiente para 

ingresso na carreira. Entretanto na medida em que as universidades implantam 

programas de mestrado e doutorado e surgem às exigências dos dispositivos legais de 

um terço de mestres e doutores para as universidades, observa-se a relevância de um 

corpo docente titulado em nível de mestrado e doutorado. Para Balbachevsky (2007, 

p.185) “o crescimento da pós-graduação, as exigências pós-LDB e os parâmetros de 

avaliação criam um cenário mais complexo”. Além disso, é importante ressaltar a 

associação entre titulação (qualificação) e posição acadêmica, e, bem assim na 

capacidade de captação de recursos externos para pesquisa, na medida em que um corpo 

docente altamente titulado e qualificado tem maiores chances de sucesso nesta busca 

por recursos. 

A tabela a seguir apresenta a titulação de ingresso na carreira considerando as 

IES e evidencia que há uma associação entre as variáveis titulação de ingresso e tipo de 

IES. A universidade privada e a universidade estadual apresentam-se como menos 

exigentes em termos de titulação de ingresso, pelo menos para os professores 

inquiridos. 

Titulação de ingresso na Carreira 
UEPA UFPA UNAMA TOTAL 

% % % % 

Graduação 34,2 39,7 33,3 37,1 

Especialização 40,8 19,6 49,4 30,9 

Mestrado 25,0 29,6 16,0 25,6 

Doutorado 0,0 11,1 1,3 6,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Valor p =0, 000 

Tab. 13 - Titulação de ingresso na carreira segundo a IES 

A flexibilidade que os professores universitários têm, como empregados públicos 

ou privados, lhes permite outros contratos ou vínculos acadêmicos ou técnicos e desse 
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modo podem exercer atividades paralelas à sua ocupação na universidade, 

principalmente aqueles vinculados a áreas de conhecimento e cursos das profissões 

liberais tais como Direito, Administração ou Medicina. Também o regime de tempo 

parcial possibilita ter outro contrato de trabalho na mesma ocupação, ou seja, na 

atividade acadêmica ou em outra atividade profissional. É o caso da UNAMA e da 

UEPA que têm respectivamente 61,37% e 60,5% dos professores participantes do 

inquérito com outros vínculos de trabalho, enquanto que na UFPA, 81,5% possuem 

contrato somente com a universidade e este fato se aproxima do índice de 83,1% de 

professores em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.  

Examinar se os professores têm um ou mais vínculos contratuais e se esses 

vínculos adicionais são na área acadêmica, pública ou privada, ou com empresas 

públicas ou privadas, pode possibilitar a compreensão de aspectos relacionados à carga 

de trabalho, à distribuição das atividades em ensino, pesquisa, extensão e gestão, bem 

como a dedicação focada na área acadêmica ou não, focada em uma só IES ou não.      

  

 
Fig.18 – Contrato de Trabalho   
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Contrato de Trabalho 
UEPA UFPA UNAMA TOTAL 

% % % % 

Somente com uma IES 39,5 81,5 38,7 62,7 

Com outra IES (pública) 11,8 2,1 9,3 5,9 

Com outra IES (privada) 25,0 6,9 14,7 12,6 

Com empresa pública ou privada 23,7 9,5 37,3 18,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p =0, 000 

Tab.14 - Contrato de Trabalho segundo a IES 

 

1.3 Tempo e carga de trabalho: o uso do tempo e as preferências 

 

Rhoades (2007) nos alerta que mesmo sendo muito comum nas pesquisas sobre a 

profissão acadêmica a pergunta sobre a alocação do tempo de professores universitários, 

em especial entre ensino e pesquisa, é difícil não considerar que tal pergunta tenha mais 

a ver com questões de políticas de educação superior e do managerialismo. Ou seja, as 

perguntas sobre as atividades dos professores têm sido fortemente influenciadas por 

questões de gestão, dos policymakers mais do que relacionadas à preocupação sobre o 

que efetivamente os professores fazem com o seu tempo . Nossa preocupação está nessa 

segunda ordem: o que os professores fazem com o seu tempo?  

Mesmo considerando que é complexa a obtenção de dados sobre o uso do tempo 

do professor universitário, devido, entre outros fatores, à existência de um tempo 

prescrito e de um tempo real, nossa intenção de compreender como ocorre a distribuição 

da carga horária de trabalho do professor, ou seja, a destinação do tempo acadêmico é 

que nos levou a perguntar sobre o percentual de tempo destinado às atividades 

acadêmicas, assim definidas: 

(1) Ensino de Graduação – compreende atividades que envolvam a preparação de 

aulas, orientação e supervisão de alunos, aulas propriamente ditas, trabalho de 
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planejamento curricular, de melhoria curricular, bancas examinadoras e bancas 

de defesas de trabalhos de graduação; 

(2) Ensino de Pós-Graduação Stricto Sensu, envolve a preparação de aulas, 

orientação de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, aulas propriamente 

ditas e bancas examinadoras ou bancas de defesas. 

(3) Extensão – envolve a preparação e atuação em projetos e programas de 

Extensão, a atuação em cursos de Extensão e formação continuada, o 

atendimento à comunidade, a prestação de serviços para empresas, Governo e 

outras entidades públicas. 

(4) Pesquisa – compreende a revisão ou preparação de artigos, livros, relatórios, a 

preparação de projetos para editais, pesquisa propriamente dita, busca de 

fundos ou de financiamento para pesquisa, participação em reuniões científicas 

como congressos, participação em atividade de iniciação científica. 

(5) Desenvolvimento Profissional – participação em cursos, formação continuada, 

atualização, realizados em seu próprio processo de desenvolvimento 

profissional. 

(6) Outras atividades (com a solicitação de especificação pelo respondente). 

Deixamos a resposta em aberto de modo que o professor indicasse o percentual de 

horas destinadas a cada tipo de atividade. A partir desta indicação agrupamos, de acordo 

com a frequência das respostas em faixas de percentuais (zero, de 01 a 20, de 21 a 40, 

de 41 a 60, de 61 a 80 e de 81 a 100 %).  

Considerando-se a média de distribuição percentual da carga horária de trabalho 

fica evidente a concentração do uso do tempo nas atividades de Ensino de Graduação 

(44,89), seguida de Pesquisa (15,54) e Administração Acadêmica (14,65). 
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Média de Distribuição de Carga Horária % de Tempo 

IES Graduação 
Pós- 

Graduação 
Extensão Pesquisa 

Desenvolvimen

to 

Profissional 

Administração 

 Acadêmica 
Outras 

UEPA 45,99 4,79 7,25 16,69 11,41 12,32 1,55 

UFPA 43,38 11,24 6,85 17,12 4,56 11,56 5,29 

UNAMA 47,27 3,27 4,53 10,87 6,47 23,87 3,87 

Geral  44,89 7,9 6,39 15,54 6,55 14,65 4,11 

Tab.15 - Média de distribuição da carga horária nas atividades acadêmicas 

           Se considerarmos, por oposição, a não atuação na atividade de ensino (resposta 

0%) observamos que em termos gerais é reduzido o percentual de professores que não 

atua no Ensino de Graduação (5,9%). Por IES este percentual é de 7,9% na UEPA e 

7,4% na UFPA. No caso da UNAMA a totalidade dos professores tem alguma carga 

horária didática no Ensino de Graduação.  

 

Carga 

Horária 
Graduação 

Pós- 

Graduação 
Extensão Pesquisa 

Desenvolvimento  

Profissional 

Administração 

 Acadêmica 
Outras 

% % % % % % % % 

0 5,9 60,3 60,6 34,4 56,8 45,3 81,5 

1 a 20 13,2 19,7 25,3 33,8 30 25,6 7,1 

21 a 40 29,4 10,9 5,9 18,2 4,4 12,1 1,5 

41 a 60 24,4 2 0,5 5,9 1,2 5,3 1 

61 a 80 12,1 0 0 0,3 0,2 3,8 0 

81a100 7,9 0 0,6 0,3 0,3 0,8 1,8 

NR 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Tab. 16 - Distribuição geral da carga horária pelas atividades acadêmicas 

Esses dados nos fazem refletir sobre a questão da indissociabilidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, o legal institucional para as 

universidades não se efetiva em termos do professor individualmente, o que é corente 

com o que Sguissardi e Silva Júnior (2009, pp.133-134) apontam sobre tal princípio ao 

afirmarem: 
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A passagem da universidade “auleira” (de ensino) para a universidade que 

“pulsa pesquisa e pós-graduação” é descrita como o traço mais saliente dos 

últimos anos nas universidades que se consolidam como “universidades de 

pesquisa”, isto é, que formalmente em nome do princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, busca ampliar ao 

máximo possível a pós-graduação, e por esta, a pesquisa (especialmente a 

aplicada), o que não garante essa tão decantada associação, ao menos no 

nível da graduação, e, mais ainda na extensão. 

A análise da distribuição do percentual de horas dedicadas às atividades 

acadêmicas, considerando-se o tipo de IES, como apresentado nas tabelas a seguir, 

revela que na UEPA há baixa ou inexistente dedicação à Pós-Graduação, Extensão, 

Pesquisa e concentração na atividade de Ensino de Graduação entre 21 e 40% do tempo 

para 30,3% dos professores e entre 41 e 60% do tempo para 31,6%. 

 O mesmo acontece em relação à UNAMA, com a diferença de uma distribuição 

menos concentrada do tempo para o Ensino de Graduação, que vai desde 61 a 80% do 

tempo para 21,3% dos professores, de 41 a 60% para 20,0%, de 21 a 40% do tempo 

para 28% e de 1 a 20% para 22,7% dos professores. Ainda em relação à UNAMA 

61,3% dos professores não têm dedicação à Pesquisa, 78,7% não desenvolvem atividade 

de Extensão e 45,3% à Administração Acadêmica.  

Na UFPA a dedicação dos professores em termos de carga didática, ou seja, ao 

ensino de Graduação é de 21 a 40% do tempo para 29,6% dos professores e de 41 a 

60% para 23,3% dos professores. Em termos de dedicação à Pesquisa, na UFPA as 

maiores concentrações estão na faixa de 1 a 20% do tempo para 33,3% dos professores 

e de 21 a 40% do tempo para 21,75. Para a Extensão 55% dos professores desta 

universidade não dedicam tempo acadêmico à Extensão, 61,9% ao Desenvolvimento 

Profissional e 47,1% à Administração Acadêmica. 
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Carga 

Horária 
% 

Graduação 
Pós- 

Graduação 
Extensão Pesquisa 

Desenvolvimen

to Profissional 

Administração 

Acadêmica 
Outras 

% % % % % % % 

0 7,9 69,8 56,6 22,4 39,5 40,8 82,9 

1 a 20 6,5 17,1 30,3 50,0 40,8 32,9 10,5 

21 a 40 30,3 3,9 5,3 15,8 7,9 14,5 0,0 

41 a 60 31,6 2,6 0,0 3,9 2,6 5,2 0,0 

61 a 80 7,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 

81a100 9,2 0,0 1,2 1,3 1,3 0,0 0,0 

NR 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tab.17- Distribuição de carga horária – UEPA 

 

Carga 

Horária 

% 

Graduação 
Pós- 

Graduação 
Extensão Pesquisa 

Desenvolvimen

to Profissional 

Administração 

Acadêmica 
Outras 

% % % % % % % 

0 7,4 47,6 55,0 28,6 61,9 47,1 78,3 

1 a 20 12,2 23,3 27,5 33,3 23,8 28,0 6,9 

21 a 40 29,6 16,4 6,9 21,7 3,2 8,5 1,1 

41 a 60 23,3 2,6 0,0 5,8 1,0 4,2 0,4 

61 a 80 10,1 0,0 0,0 ,5 0,0 1,0 0,0 

81a100 7,3 0,0 0,5 0,0 0,0 1,1 3,2 

NR 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tab.18- Distribuição de carga horária – UFPA 
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Carga 

Horária 
% 

Graduação 
Pós- 

Graduação 
Extensão Pesquisa 

Desenvolvimen

to Profissional 

Administração 

Acadêmica 
Outras 

% % % % % % % 

0 0,0 82,7 78,7 61,3 61,3 45,3 88,0 

1 a 20 22,7 13,3 14,7 18,7 34,7 12,0 4,0 

21 a 40 28,0 4,0 4,0 12,0 4,0 18,7 4,0 

41 a 60 20,0 0,0 2,6 8,0 0,0 8,0 4,0 

61 a 80 21,3 0,0 0,0 0,0 0 14,7 0,0 

81a100 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tab.19 - Distribuição de carga horária – UNAMA 

 

Concluímos, portanto, que não há variações significativas em termos de 

distribuição de carga horária nas atividades de Pesquisa e Pós-Graduação como se 

poderia esperar de uma universidade como a UFPA que tem nestas atividades um nível 

significativo de oferta, comparativamente com as outras duas universidades 

pesquisadas, ainda que este nível seja comparativamente muito baixo em termos 

nacionais. Esse aspecto pode estar relacionado à crescente exigência de atribuição de 

carga didática na distribuição do tempo, para atendimento às demandas de expansão, 

decorrentes do REUNI, tal como apontado nas entrevistas exploratórias da primeira fase 

da investigação.  

A carga didática de um professor universitário é tanto determinada pelo Estatuto 

ou Plano de Carreira da universidade, o qual prevê o percentual mínimo de horas 

destinadas ao Ensino de Graduação e demais atividades acadêmicas, também às 

demandas dos cursos, programas ou faculdades.  

Os percentuais de tempo de dedicação à Pesquisa e à Pós-Graduação é em média 

para os professores da UFPA respectivamente de 17,12 e 11,24%. A consolidação da 

pós-graduação stricto sensu em uma universidade é verdadeiramente a possibilidade de 

consolidação da pesquisa ou vice versa. A experiência brasileira tem demonstrado esse 

fato, o que é corroborado por Sguissardi e Silva Júnior (2009, p. 142) ao afirmarem que:  
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(...) é típico o desenvolvimento histórico da educação superior no país, a 

pesquisa na universidade brasileira nasceu e expandiu-se na medida do 

desenvolvimento da pós-graduação. Muito raramente se formaram e 

consolidaram nas universidades do país, grupos de pesquisa fora do âmbito 

dos programas de pós-graduação. Em síntese, a associação ensino e pesquisa 

é, em geral, um fato que pressupõe muitos programas de pós-graduação de 

bom nível em diferentes áreas de conhecimento em cada universidade.  

 Ao considerarmos as características da amostra – 59,4% de doutores e 32,9% de 

mestres, 4,7% de especialistas e 2,9% de graduados – os dados revelam que 50% dos 

que têm a menor titulação (ou seja, somente a Graduação), dedicam entre 81% e 100% 

de seu tempo à atividade de ensino; 70% destes não têm tempo dedicado à pesquisa e 

80% também estão sem dedicação à pós-graduação. 

 Já os doutores e mestres têm um tempo acadêmico distribuído de forma mais 

equilibrada nas atividades: 35% dos doutores dedicam, respectivamente, entre 21 a 40% 

de seu tempo ao ensino de graduação; 40,9% à pesquisa e 23,4% à pós-graduação. A 

administração acadêmica também toma pouco tempo dos doutores, ou seja, para 45,3% 

nenhum tempo de dedicação a essa atividade e para 36,5% entre 1 e 20% de seu tempo.  

A Extensão é, para todas as faixas de titulação, a atividade de menor tempo de 

dedicação. Respectivamente 59,9% dos doutores, 58% dos Mestres, 66% dos 

Especialistas e 80% dos Graduados têm zero de tempo acadêmico dedicado à Extensão. 

 Estes dados corroboram, para as universidades pesquisadas, o que Sguissardi e 

Silva Júnior (2009, p.143) apontam em relação aos doutores de universidades da região 

sudeste do Brasil, ou seja, que no “topo da escala encontra-se a pesquisa, no meio o 

ensino e na base a extensão. O ensino ainda se subdivide em ensino de pós-graduação e 

de graduação”. 

Em síntese , a partir do que os dados obtidos no inquérito revelam , é plausível 

afirmar que há uma relação de interdependência entre titulação e tempo destinado a 

cada tipo de atividade acadêmica: 

a) 50% dos professores que têm a titulação ao nível de Graduação concentram 

entre 81 e 100% de seu tempo nas atividades de ensino de Graduação; 70% 

não atuam em Pesquisa e 80% não atua em Pós-Graduação ou em Extensão 

ou ao Desenvolvimento Profissional e 70% não têm carga de trabalho em 



 

 

266 

Administração Acadêmica.  São professores dedicados estritamente ao ensino 

de Graduação; 

b) 92% dos professores que têm a titulação de Especialistas não têm tempo 

acadêmico destinado à Pós-Graduação; 66% não têm tempo destinado à 

Pesquisa ou à Extensão. Do total respectivamente 50 % e 54% não se dedica 

ao Desenvolvimento Profissional e à Administração Acadêmica. A 

distribuição de sua carga horária é diluída com percentuais pouco 

concentrados em termos de tempo de dedicação ao Ensino e demais 

atividades;  

c) os Mestres têm seu tempo acadêmico também diluído em atividades variadas: 

25,9% e 28% dedicam-se respectivamente entre 21 e 40% e entre 41 e 60% ao 

Ensino de Graduação; para 34,3% entre 1 e 20% à Pesquisa. e para 36,4% o 

mesmo percentual de tempo ao Desenvolvimento Profissional e, 22,4% na 

mesma faixa de tempo, para Administração Acadêmica;  

d) os Doutores apresentam uma diversidade de atividades acadêmicas assim 

indicadas: no Ensino de Graduação: para 21,9% dos doutores o tempo de 

dedicação é de 1 a 20%,  para 35,0% dos doutores,  de 21 a 40% do tempo e 

para 24,1% entre 41 e 60% do tempo. Do total dos Doutores 29,9% não tem 

dedicação à Pós-Graduação, 59,9% à Extensão, 69,3% ao Desenvolvimento 

Profissional e 45,3% à Administração Acadêmica. A Pesquisa toma 

respectivamente para 40,9% do tempo entre 1 e 20% e para 28,5% entre 21 e 

40% do tempo. Para a Pós-Graduação a dedicação de tempo está para 37,2% 

entre 1 e 20% e para 23,4% entre 21 e 40% do tempo. 

 

Como dissemos, ainda que não concentrado em uma atividade acadêmica também 

é bastante variado o tempo de dedicação dos Doutores, o que corrobora a ideia da 

intensificação do trabalho sob a lógica da diversidade de atividades a exigir atenção dos 

professores. Ocorre a pressão por uma carga de trabalho mais pesada, em decorrência da 

atenção que os Doutores devem dar a esta gama de atividades, para destacarem-se como 
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produtivos, em decorrência dos mecanismos praticados para ampliação da carga de 

trabalho dos professores, em especial a GED e o REUNI.  

O valor p = 0, 000 indica que há interdependência entre titulação e distribuição de 

tempo/carga horária para as atividades de Ensino de Graduação, Pós-Graduação, 

Pesquisa e Administração Acadêmica, com as concentrações de tempo que acabamos de 

analisar. 

A procura de elementos para analisar a realização do trabalho acadêmico com 

centralidade em uma ou noutra atividade (ensino, pesquisa, extensão e administração 

acadêmica), pode possibilitar a identificação do núcleo central que o professor desejaria 

privilegiar em termos de dedicação, de distribuição do tempo e a razão para essa 

escolha, o que nos permite identificar elementos relacionados ao que estamos a 

denominar de reconfiguração da profissão acadêmica. 

 O trabalho acadêmico prioritário de forma exclusiva em Ensino, Pesquisa, 

Extensão ou Administração Acadêmica apresenta-se com uma preferência para poucos 

professores. Ao contrário, a opção de preferência tanto por Ensino como por Pesquisa, 

mas com maior dedicação à Pesquisa teve a escolha de 47,9% dos professores. A 

preferência tanto por Ensino como por Pesquisa, mas com maior dedicação ao Ensino, é 

de 24,4% dos professores e dessa maneira tanto em uma como noutra preferência, as 

duas funções centrais da profissão acadêmica revelam-se prevalentes. A Extensão 

aparece como atividade não preferencial ou não prioritária para os professores. O estudo 

de Balbachevsky (2005) indicava que 44,8% dos professores que atuam em ensino e 

pesquisa, preferem o ensino e 36,9% preferem a pesquisa, Esta conclusão não é 

convergente com o nosso estudo, embora este não repita a metodologia utilizada.  
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Fig.19 - Preferências de uso do tempo acadêmico. 

 

Ao buscarmos situar as respostas por tipo de instituição, identificamos que há 

evidência estatística de que as variáveis preferências por uso da carga horária semanal e 

tipo de instituição não são independentes, a partir do Teste Qui Quadrado com valor p = 

0, 003, ou seja, que a preferência por dedicação prioritária ou não a um ou outro tipo de 

atividade acadêmica pode estar associada ao tipo de IES. 
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Preferências 
Instituição % 

Total 
UEPA UFPA UNAMA 

Prioritariamente em Ensino 1,3 3,2 8,0 3,8 

Prioritariamente em Extensão 2,6 1,6 0,0 1,5 

Prioritariamente em Gestão Acadêmica 0,0 1,6 4,0 1,8 

Prioritariamente em Pesquisa 7,9 7,4 5,3 7,1 

Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior 

dedicação em Ensino. 
3,9 1,6 5,3 2,9 

Tanto em Ensino como em Extensão, mas com maior 

dedicação em Extensão. 
0,0 2,1 5,3 2,4 

Tanto em Ensino como em Gestão Acadêmica, mas 

com maior dedicação à Gestão Acadêmica. 
3,9 2,6 10,7 4,7 

Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior 

dedicação à Pesquisa. 
51,3 47,1 46,7 47,9 

Tanto em Ensino como em Pesquisa, mas com maior 

dedicação ao Ensino. 
28,9 26,5 14,7 24,4 

Não Resposta 0,0 6,3 0,0 3,5 

Total 
76 189 75 340 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor p = 0, 003 

Tab.20 - Correlação entre preferência no uso do tempo ou carga de trabalho semanal e IES 

 

A análise da preferência no uso do tempo considerando o fator titulação revela 

que apenas 8% dos Doutores e 8,4% dos Mestres dariam preferência exclusiva à 

Pesquisa e que 63,5% e 41,5% prefeririam utilizar o tempo tanto em Ensino como em 

Pesquisa, mas com maior dedicação à Pesquisa, ainda que para 20,4% e 28% com maior 

dedicação ao Ensino. Especialistas e Graduados também têm preferências similares, 

entretanto com maior foco no Ensino e, além disso, a Extensão já aparece para alguma 

parcela de preferência pelos Graduados, como atividade de interesse. Estes dados 

corroboram o estudo de Balbachevsky (2005) que apontou para os professores doutores 

50,8% de preferência para a pesquisa e 37,1% para maior dedicação ao ensino. 
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Preferências 
Titulação % 

Total 
Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Prioritariamente em Ensino 0,0 2,8 14,0 20,0 3,8 

Prioritariamente em Extensão 1,5 1,4 2,0 0,0 1,5 

Prioritariamente em Gestão 

Acadêmica 
0,7 2,8 2,0 0,0 1,8 

Prioritariamente em Pesquisa 8,0 8,4 2,0 0,0 7,1 

Tanto em Ensino como em 

Extensão, mas com maior 

dedicação em Ensino. 

0,7 2,8 6,0 20,0 2,9 

Tanto em Ensino como em 

Extensão, mas com maior 

dedicação em Extensão. 

0,7 2,8 4,0 10,0 2,4 

Tanto em Ensino como em 

Gestão Acadêmica, mas com 

maior dedicação à Gestão 

Acadêmica. 

2,2 4,9 12,0 0,0 4,7 

Tanto em Ensino como em 

Pesquisa, mas com maior 

dedicação à Pesquisa. 

63,5 41,3 28,0 30,0 47,9 

Tanto em Ensino como em 

Pesquisa, mas com maior 

dedicação ao Ensino. 

20,4 28,0 26,0 20,0 24,4 

Não Resposta 2,2 4,9 4,0 0,0 3,5 

Total 
137 143 50 10 340 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor p = 0, 000 

Tab.21- Correlação entre preferência no uso do tempo ou carga de trabalho semanal e titulação 

Ressaltamos que o valor p = 0, 000 indica que não há relação de independência 

entre Titulação e preferência pela atividade acadêmica em termos de uso do tempo, ou 

seja, titulação e preferências na utilização do tempo são variáveis associáveis. 

Pode ser argumentado que ao declarar sua preferência pela atividade prioritária 

em pesquisa ou maior dedicação a essa atividade, não significa que esta seja 

efetivamente realizada pelo professor, em especial se observarmos que 57,6% dos 

professores não obteve financiamento para pesquisa, como veremos mais adiante. 
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Quando buscamos as razões que no geral justificam a preferência por distribuição 

do tempo, os dados revelam que 44,15% indicam a maior contribuição do trabalho 

acadêmico na formação dos alunos ou dos futuros profissionais. Com segundo maior 

percentual, de 29,4%. está a justificativa de considerar a maior contribuição que a 

atuação em pesquisa poderá ter visando à produção de conhecimento e/ou o 

desenvolvimento regional.  

Ao buscarmos a associação entre a preferência de uso do tempo e a razão que 

justifica essa preferência identificamos, conforme expressa a tabela 22, que para os 

47,9% dos professores que indicaram a preferência para distribuição do tempo tanto em 

ensino como em pesquisa, mas com maior dedicação ao ensino, a razão mais indicada 

(78%) foi a maior contribuição que a atuação em pesquisa pode vir a ter visando à 

produção de conhecimento e/ou o desenvolvimento regional, como para 66,7 % o maior 

prestígio acadêmico ou o maior peso da atividade de pesquisa na avaliação do trabalho 

acadêmico. Para os 24,4% que indicaram a opção de preferência tanto em ensino como 

em pesquisa, mas com maior dedicação ao ensino, 41,3% justificam essa opção pela 

razão de maior contribuição do trabalho acadêmico na formação dos alunos ou 

formando futuros profissionais. 

Ficam evidentes os interesses dos professores mais focados em ensino e no 

processo de formação e aqueles mais focados em pesquisa e produtividade, sob a lógica 

do prestígio acadêmico ou do serviço ao desenvolvimento. A aula, portanto fica 

desvalorizada no conjunto de atividades acadêmicas e as preferências aparecem 

orientadas pela centralidade da pesquisa e da produção científica. Como já dissemos os 

incentivos tanto em termos de bolsas de produtividade como em termos de prestígio 

acadêmico, mais associado à pesquisa bem como a avaliação centrada na produção 

científica, são fatores que tendem a influenciar não só a dedicação em termos de tempo, 

como as preferências. 
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Como preferiria utilizar o 

tempo / carga de trabalho 

semanal 

Razão que justifica a opção % 

1 2 3 4 5 6 Total 

Prioritariamente em Ensino 6,7 0,0 3,3 0,0 0,0 4,0 3,8 

Prioritariamente em Extensão 0,7 0,0 6,7 0,0 0,0 4,0 1,6 

Prioritariamente em Gestão 

Acadêmica 
1,3 0,0 3,3 0,0 25,0 4,0 1,8 

Prioritariamente em Pesquisa 3,3 13,0 10,0 0,0 0,0 6,0 7,1 

Tanto em Ensino como em 

Extensão, mas com maior 

dedicação em Ensino. 

4,0 1,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

Tanto em Ensino como em 

Extensão, mas com maior 

dedicação em Extensão. 

2,7 0,0 6,7 0,0 0,0 4,0 2,4 

Tanto em Ensino como em Gestão 

Acadêmica, mas com maior 

dedicação à Gestão Acadêmica. 

2,7 0,0 6,7 16,7 75,0 12,0 4,7 

Tanto em Ensino como em 

Pesquisa, mas com maior 

dedicação à Pesquisa. 

34,0 78,0 16,7 66,7 0,0 50,0 47,9 

Tanto em Ensino como em 

Pesquisa, mas com maior 

dedicação ao Ensino. 

41,3 8,0 16,7 16,7 0,0 14,0 24,4 

Não Resposta 3,3 0,0 20,0 0,0 0,0 2,0 3,5 

Total 150 100 30 6 4 50 340 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 000 

Tab. 22 - Correlação entre preferência no uso do tempo ou carga de trabalho e razão indicada 
Legenda: 

1- Maior contribuição do trabalho acadêmico na formação dos alunos ou formando futuros 

profissionais 

2- Maior contribuição que a atuação em pesquisa poderá ter, visando à produção de 

conhecimento e /ou o desenvolvimento regional. 

3- Maior possibilidade de prestar serviços à comunidade. 

4- Maior prestígio acadêmico ou maior peso da atividade de pesquisa, na avaliação do trabalho 

acadêmico. 

5- Maior prestígio, poder e influência possibilitada pela gestão acadêmica. 

6- Outra razão: (especifique) 

 

As outras razões indicadas por 14,4% dos professores dizem respeito: 

a) à importância do papel da Extensão na formação dos alunos, na melhoria das 

condições de vida do meio rural, da sustentabilidade e a formação de 
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profissionais para atuação responsável e bem assim a melhor articulação entre 

Ensino e Extensão visando à produção de conhecimento e o desenvolvimento 

regional;  

b) à importância da atividade de Ensino devido ao maior interesse na formação de 

futuros profissionais, na contribuição ao fortalecimento de valores éticos de 

forma mais crítica e reflexiva sobre a realidade amazônica e brasileira; por 

gostar de fazer um trabalho de base; por ser o tipo de atividade que mais se 

ajusta ao seu perfil, a sua personalidade; porque lhe dá mais prazer; porque se o 

aluno não tiver formação apropriada não seguirá para pesquisa, daí a 

necessidade de complementaridade ensino e pesquisa; porque tem atividade 

profissional externa à universidade, porque vê sua atuação melhor na sala de 

aula ou porque seu contrato de trabalho na universidade privada prevê 

prevalência do ensino sobre a pesquisa;  

c) à importância da Pesquisa relacionada à formação de recursos humanos 

visando à produção de conhecimento e o desenvolvimento regional (associando 

pesquisa e extensão); porque o professor iniciou a carreira acadêmica com a 

intenção de maior dedicação a pesquisa; porque após anos de gestão necessita 

de tempo para desenvolver projetos que ficaram parados; pelo maior prazer em 

estudar, pesquisar e dar contribuição científica importante na região; porque a 

pesquisa contribui sobremaneira para o aprimoramento dos processos de 

formação profissional e para as atividades extensionistas, na medida em que 

ajuda a revelar e propor soluções para as problemáticas existentes; porque a 

pesquisa é uma ferramenta extremamente eficiente de ensino, tornando o 

indivíduo capacitado a buscar o conhecimento que deseja e produzir 

conhecimento a partir daquele já existente; por preferência pessoal; porque o 

processo de formação dos alunos também se complementa com as atividades 

do grupo de pesquisa e porque com 31 anos de atividades docentes está 

cansado de dar aulas, embora não se recuse a dar aulas; pela maior contribuição 

na formação do aluno integrando pesquisa e serviços à comunidade; porque 

professor doutor que não tem produção científica perde progressivamente 

aderência à comunidade científica; porque tem outro contrato de trabalho com 
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instituição científica; pelo crescimento intelectual e difusão do conhecimento; 

porque tem certeza que suas maiores qualidades estão no ensino e na pesquisa; 

d) às razões indicadas para preferência pela gestão estão relacionadas à maior 

contribuição que pode dar nas áreas de planejamento e avaliação; pelo tempo 

de 30 anos na universidade entende ser essa agora sua contribuição; pela maior 

identificação com as ações da gestão; pelo melhor critério de avaliação das 

atividades acadêmicas por meio da gestão; porque não há muitos docentes 

capacitados para a gestão e são alçados a essa função sem ter perfil para tal. 

      

 

1.4  Participação associativa e inserção em redes e em grupos de pesquisa. 

 

A participação associativa segundo Schwartzman (1997) é uma das características 

das profissões, posto que se relaciona à expressão de uma identidade profissional 

comum. Também Becher e Trowler (2001) referem que a participação dos acadêmicos 

em associações científicas ou profissionais, a participação em eventos, a atualização e a 

troca de resultados que os eventos promovidos possibilitam, são um referencial 

importante para a profissão. Procuramos sondar elementos sobre a participação 

associativa do professor, ou seja, sua filiação a associações acadêmicas, profissionais e 

sindicais e os resultados evidenciam que somente 20,9% não pertencem às associações. 

A Associação Sindical está mais presente na universidade federal (49,7%) e na 

universidade privada (55,0%) do que na universidade estadual (28,9%). Observe-se 

também que a associação a entidades internacionais tanto no âmbito acadêmico quanto 

no profissional é baixa (respectivamente com 8,5 e 4,7%,) o que pode ser um dos 

fatores que contribuem para que os professores tenham dificuldade de publicar em 

periódicos internacionais. 
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Participação Associativa % 

Associação / Sindicato Docente 49,7 

Associação Acadêmica Nacional 27,9 

Associação Acadêmica Internacional 8,5 

Associação Profissional Nacional 34,1 

Associação Profissional Internacional 4,7 

Não pertence a tais Associações 20,9 

Tab. 23- Participação Associativa 

 

O envolvimento em redes científicas e de cooperação, nacionais e internacionais, 

é algo essencial nos novos modos de produção do conhecimento e é academicamente 

valorizado. O desenvolvimento de projetos nacionais e internacionais articula equipes 

de professores e trazem importantes formas de trabalho que possibilitam compartilhar 

recursos, conhecimento, tecnologia e favorecer relações com agências financiadoras. 

Estar ou não inserido em tais redes significa também prestígio acadêmico-científico e a 

possibilidade de  influenciar ou ser influenciado.  

Há também a análise da questão da circulação dos acadêmicos nas redes e a 

influência desta circulação, na disseminação de ideias.  Rhoades e Sporn (2002) 

discutem essa questão dos modos pelos quais as profissões e os professores exercem 

influências nas redes internacionais e a forma pelas quais os profissionais das chamadas 

nações de desenvolvimento industrial avançado influenciam as políticas e as práticas em 

termos de educação superior e quais mecanismos utilizam, nessas redes profissionais, 

nas publicações, como consultores e na circulação global. E citam o trabalho de Tese de 

Maldonado (2004, p.138) sobre a influência das organizações internacionais no campo 

da educação superior no México, a indicar que nos países em desenvolvimento 

funcionam mecanismos que podem “ser um pouco diferentes, tais como a inter-relação 

entre organizações como o Banco Mundial e os centros nacionais de políticas de 

educação superior.  
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As entrevistas nos indicaram a inserção em redes como condição importante 

para a produção científica, inclusive apontando aspectos relacionados ao produtivismo, 

na medida em que as redes de pesquisa agilizariam a produção e a publicação. Os 

resultados do inquérito revelam que a participação dos professores em redes de pesquisa 

e cooperação é algo presente, mas não marcante, pois 52,6% participam de redes e 

47,4% não participam. Quando há a participação ela é maior em redes nacionais 

(37,9%) e menor redes internacionais (3,8%). 

 
Fig.20- Participação em redes científicas e de cooperação   

 

As razões indicadas por 52,6% dos professores que afirmaram ter participação em 

redes estão relacionadas ao aumento de eficiência do trabalho e pelas articulações que 

possibilitam a produção científica e o compartilhamento de recursos. A tabela 24, a 

seguir apresentada, indica além destas, as demais razões: 

Participação em redes científicas por Instituição 

Não participa de rede  
científica de pesquisa e  

de cooperação 
47,4% 

Participa de rede  
internacional 

3,8% 

Participa de rede  
nacional 
37,9% 

Participa de rede  
nacional e  

internacional 
10,9% 
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Razões % 

Facilita o estabelecimento de relação formal e permanente com agências de 

apoio à ciência, tecnologia e inovação e órgãos de financiamento. 
6,7 

Pelo aumento de eficiência, pois a colaboração possibilita a realização de 

projetos conjuntos com uso de pessoal e infraestrutura, agregando esforços, 

fortalecendo a pesquisa na temática da rede e congregando experiência. 

34,1 

Porque é o meio mais eficiente de lidar com projetos complexos em ambientes 

de rápida mudança tecnológico-científica. 
3,3 

Como uma estratégia para poder ampliar as possibilidades de produção, 

publicação, acesso a editais, ou seja, aumento de vantagem competitiva. 
15,6 

Pelo prestígio acadêmico-científico e profissional que as redes possibilitam. 

Quem não está em rede está "fora do circuito". 
1,7 

Pelas articulações que possibilitam o desenvolvimento do trabalho de produção 

científica, o compartilhamento de recursos e o alinhamento a fontes externas de 

fomento. 

21,8 

Compartilhar conhecimentos, tecnologia e inovação com aproveitamento de 

infraestrutura e recursos humanos, evitar sobreposição, descentralizar. 
16,8 

Total 100% 

Tab. 24 - Razões indicadas para participação em redes científicas e de cooperação 

Ao analisarmos a correlação entre participação em redes por IES observamos, na 

tabela 25, a seguir, o valor p = 0, 001 que permite rejeitar-se a hipótese de 

independência entre as variáveis. Também o valor p = 0, 002 na razão que justifica a 

participação nos permite a mesma conclusão. Quando analisamos por IES observa-se 

uma prevalência, na universidade privada da não participação em redes de pesquisa e 

cooperação. É a que tem também a menor inserção em redes internacionais, o que pode 

ser explicado pela não prevalência do regime de tempo integral, da menor densidade de 

doutores da IES e de uma menor dedicação de tempo à pesquisa. 
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Participação em redes científicas de pesquisa e de 

cooperação 

Instituição % 

UEPA UFPA UNAMA Total 

Não participam de rede científica de pesquisa e de 

cooperação 
52,6 38,1 65,4 47,4 

Participam de rede internacional 2,6 5,3 1,3 3,8 

Participam de rede nacional 39,5 40,7 29,3 37,9 

Participam de rede nacional e internacional 5,3 15,9 4,0 10,9 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 001 

Tab. 25 – Relação entre participação em redes científicas de pesquisa e de cooperação e tipo de 

IES 

A organização do trabalho acadêmico para a produção científica por meio de 

grupos de pesquisa, constituídos por um ou mais líderes, pesquisadores, alunos de 

mestrados, doutorados e pós-doutorandos que se articulam em torno de uma temática 

comum ou de um programa comum, é frequente nas universidades e centros de 

investigação. 

A participação em Grupos de Pesquisa com registro no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq é significativa e os resultados indicam que apenas 38,8% não têm 

essa participação, ou seja, a maioria dos professores tem envolvimento em grupos de 

pesquisa, tanto participando ou como participando e liderando grupos. Para além da 

importância dos Grupos de Pesquisa nos processos de institucionalização da pesquisa 

em cada universidade, a participação e o interesse no registro formal está também 

associada a sua valorização nas avaliações que as Comissões de Avaliação realizam e a 

quando das visitas de verificação consideram e pontuam o que é oficialmente registrado 

no Diretório do CNPq.  



 

 

279 

  
 

 

 Fig. 21 - Participação em Grupos de Pesquisa 

 

 

1.5  Inserção na atividade de pesquisa: a obtenção de financiamento 

Um conjunto de questões visava levantar elementos que pudessem favorecer a 

análise da inserção dos professores na atividade de pesquisa e a obtenção de 

financiamento para pesquisa. As entrevistas com informantes-chave na fase exploratória 

da investigação apontavam para aspectos relacionados às dificuldades de financiamento 

para pesquisa. Os dados do inquérito apontam que nos últimos três anos 42,4% dos 

professores haviam obtido financiamento para fazer pesquisa e 57,6% indicaram que 

não obtiveram financiamento para pesquisa, o que pode significar não ter a pesquisa 

como atividade acadêmica formal ou realizar pesquisa sem financiamento, o que é 

pouco plausível. Ainda que 58,5% de professores indicaram algum percentual diferente 

de zero de carga horária destinada à atividade de pesquisa, apenas 42,4% teve acesso a 

financiamento.  

 A principal fonte de financiamento é pública, seguida de financiamento da 

própria universidade. O financiamento privado foi obtido somente por 4,9% dos 

pesquisados. 

Participação em Grupos de Pesquisa 
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Lidera mais de um  
grupo 
1,5% 

Não participa 
38,8% 

Integra um grupo 
28,5% 

Lidera e integra um  
ou mais de um  

grupo 
6,2% 

Lidera um grupo 
14,1% 

Integra mais de um  
grupo 
10,9% 
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Fig.22 - Obtenção de financiamento para pesquisa 

 

            Quando a análise é feita por IES observamos que dos 42,4% dos professores que 

obtiveram financiamento para pesquisa, a maioria está na UFPA, universidade que tem 

a maior densidade de doutores em tempo integral ou em regime de tempo integral e 

dedicação exclusiva, assim como possui a maior densidade de professores com contrato 

de trabalho único, ou seja, com somente uma IES. 

 

Fig. 23 - Obtenção de financiamento para pesquisa por IES 

Obtenção de financiamento para pesquisa por IES 

UEPA 
20,1% 

UNAMA 
16,0% 

UFPA 
63,9% 

Obtenção de financiamento para pesquisa segundo a Fonte 

Privado 
4,9% 

Público 
49,3% 

Público e privado 
10,4% 

Da própria  
Universidade 

20,1% 
Público, privado e  
da Universidade 

15,3% 
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           Quando fazemos a correlação entre regime de trabalho e obtenção de 

financiamento para pesquisa o valor p = 0, 000 no Teste Qui Quadrado nos possibilita 

estabelecer a associação entre regime de trabalho e obtenção de financiamento, assim 

também entre o fato do professor ter contrato de trabalho com somente uma IES, o que 

possibilita dedicação centrada em uma instituição. 

  

Regime de Trabalho 

Obtenção de financiamento para 

pesquisa nos últimos três anos Total 

Não % Sim % 

Tempo Integral 46,9 30,6 40,0% 

Tempo Integral/Dedicação Exclusiva 38,3 61,1 47,9% 

Tempo Parcial 14,8 8,3 12,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor p = 0, 000 

Tab. 26 - Relação entre obtenção de financiamento para pesquisa e regime de trabalho   

 

 

 

 

Situação do contrato de trabalho 

Obtenção de financiamento para 

pesquisa nos últimos três anos. Total 

Não Sim 

Tinha contrato de trabalho em 

somente uma IES 
52,1% 77,1% 62,6% 

Tinha contrato também em 

empreendimento privado ou outro 

cargo em empresa pública ou 

privada (atividade. não acadêmica). 

25,5% 9,7% 18,8% 

Tinha de contrato de trabalho 

também com outra IES privada 

(atividade. acadêmica). 

16,8% 6,9% 12,6% 

Tinha de contrato de trabalho 

também com outra IES pública 

(atividade. acadêmica). 

5,6% 6,3% 5,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor p = 0, 000 

Tab. 27 - Relação entre obtenção de financiamento para pesquisa e situação de contrato de     

trabalho em uma ou mais IES ou empresas 
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 Fig. 24 - Obtenção de financiamento para pesquisa segundo o contrato de trabalho.        

 

          Quando na análise enfocamos a Titulação, a maior qualificação (o nível de 

Doutorado) possibilita aos professores o maior acesso a financiamento para pesquisa e o 

valor p = 0, 000 no Teste Qui-Quadrado confirma a associação entre estas variáveis – 

titulação e obtenção de financiamento para pesquisa. Mesmo quando a análise considera 

apenas os 42,4% dos professores que obtiveram financiamento, 66,7% são Doutores, 

29,2% são Mestres e 4,2% são Especialistas. A tabela 28 apresenta a relação entre 

titulação e obtenção de financiamento para pesquisa. 

                               
Obtenção de 

financiamento 

para pesquisa nos 

últimos três anos 

Titulação % 

Total 

 
Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Não 29,9 70,6 88,0 100,0 57,6% 

Sim 70,1 29,4 12,0 0,0 42,4% 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Valor p = 0, 000 

Tab.28 - Relação entre obtenção de financiamento para pesquisa e titulação               

                   

Obtenção de financiamento para pesquisa 

segundo o contrato de trabalho 

9,7% 6,9% 
6,3% 

77,1% 

Tinha contrato de trabalho em  

somente  uma IES 

Tinha contrato também em  

empreendimento privado ou outro 

cargo em empresa pública ou 

privada(atividade não acadêmica) 
 

 

 
Tinha contrato de trabalho também 

com outra IES privada (atividade 

acadêmica) 

Tinha contrato de trabalho também 

com outra IES pública (atividade 

acadêmica) 
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Tempo de carreira não se evidencia como um fator ao qual possa estar associado a 

obtenção de financiamento para pesquisa , como indicado na tabela a seguir. 

Tempo na carreira 

acadêmica 

Obtenção de financiamento para pesquisa nos últimos 

três anos Total 

Não Sim 

1 a 5 anos 15,3% 13,2% 14,4% 

6 a 15 anos 30,1% 35,4% 32,4% 

16 a 25 anos 35,7% 31,9% 34,1% 

26 anos ou mais 18,9% 19,4% 19,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor p = 0, 719 

Tab. 29 - Relação entre obtenção de financiamento e tempo na carreira acadêmica 

 

EIXO II – As políticas de educação superior e as dinâmicas de mudança: influências na 

profissão acadêmica 

 

2.1 Políticas e dinâmicas que podem afetar a profissão acadêmica. 

 

Tanto as políticas educacionais quanto as dinâmicas no interior da universidade 

em mudança podem afetar o trabalho acadêmico, a exemplo da intensificação e da 

precarização do trabalho de professores universitários, o produtivimo e a competição, 

dentre outros aspectos, que têm sido apontados por autores brasileiros como Mancebo 

(2008, 2007) e Sguissardi e Silva Júnior (2009) como fenômenos associados a um 

conjunto de políticas que se caracterizam pelos fatores que apresentamos aos 

participantes da pesquisa, solicitando que identificassem aqueles presentes em sua 

universidade e em sua vida acadêmica e, ao mesmo tempo, procurassem avaliar o grau 

em que tais características ou fatores têm afetado seu trabalho acadêmico. 
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No caso do Brasil a expansão e a consequente massificação decorrente da 

demanda por educação superior tende a continuar aumentando, seja devido ao 

crescimento da população, da universalização do ensino fundamental com a expectativa 

de crescimento do ensino médio, seja pela própria aspiração da população por ascensão 

social uma vez que o diploma superior pode oferecer a possibilidade de melhoria na 

renda. Como já dissemos esse processo de expansão não ocorre sem interferência nas 

atividades que desenvolvem os professores, ainda mais quando associada a não 

expansão do quadro de professores e funcionários. Assim, a expansão de vagas sem a 

ocorrência de expansão do quadro de pessoal, traduzida na massificação do ensino 

superior é um fator de alto impacto negativo para 30% dos participantes do inquérito, 

mas para 24,7% é um fator neutro.  

As atividades que os professores desenvolvem na universidade e a formas de 

organização do trabalho acadêmico são influenciadas pela ampliação de funções da 

universidade. Esta ampliação de funções da universidade, com o deslocamento dos 

professores de seu foco principal de ação – a docência e a pesquisa – é para 26,8% um 

fator de alto impacto negativo e para 24,4% um fator neutro. Ao mesmo tempo 32,4% 

dos professores indicam o aumento da carga horária didática com redução da carga 

horária de estudo e investigação como uma característica presente, com alto impacto 

negativo, mas para 23,8% este é um fator neutro. 

Os novos perfis de formação do aluno com exigências de ajustes às demandas de 

mercado, o atendimento à empregabilidade é, para 26,2% um fator de alto impacto 

positivo e apenas 18,2% o apontam como fator de alto impacto negativo enquanto que 

para 25,6% esse é um fator neutro. Os alunos buscam na universidade a aquisição de 

credenciais com as quais possam ter acesso ao mercado de trabalho e as empresas têm 

também a perspectiva de ter esses profissionais formados com essas credenciais. A 

universidade tem sido frequentemente acusada de não atentar para a existente separação 

entre os dois mundos, o acadêmico e o do mercado, ou seja, de que há pouca adaptação 

dos conteúdos da formação ao mercado de trabalho. Entretanto, isso parece algo não 

revelado pelos professores, ou dito de outro modo, da não dificuldade de pensar a 

formação em relação às demandas da sociedade, do mercado ou de conciliar tais 

demandas.  
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Por outro lado a Conferência Mundial de Educação Superior de 1998 já apontava 

o imperativo do ensino superior se adaptar “às transformações do mundo do trabalho, 

mas sem perder sua identidade própria e suas prioridades no que concerne às 

necessidades de longo prazo da sociedade” (UNESCO, 1999, p.131) e isso implicaria a 

reformulação dos projetos de formação, de modo a associar sólida e rigorosa formação, 

com sintonia ao mundo do trabalho. 

No caso do Brasil a partir da extinção dos currículos mínimos de âmbito nacional 

e da emergência das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) tivemos a 

exigência de que as IES passassem a rever os currículos. Então as mudanças 

curriculares sob a influência das DNCs também influenciam o número e o tipo de 

atividades demandadas dos professores, uma vez que a partir dos novos projetos de 

formação há a necessidade de rever os planos de ensino, os conteúdos e as metodologias 

de ensino, o que é apontado por 39,7% dos professores como um fator de alto impacto 

positivo. Ressaltamos, entretanto que as mudanças que vêm acompanhando as reformas 

curriculares parecem aos olhos de 21,2% dos pesquisados um fator de alto impacto 

negativo e para 20,3% um fator neutro. 

Em relação ao desenvolvimento de pesquisa orientada à aplicação e a questão dos 

editais dirigidos, os dados obtidos nos levam a observar respostas tão díspares, quanto 

percentualmente equilibradas, pois 21,8% percebe este fator como de alto impacto 

positivo e 21,5% como de alto impacto negativo;  19,4% como um fator neutro e 22,1% 

não sabe avaliar. Isso nos alerta para a necessidade de assumirmos uma posição 

cautelosa em relação à dicotomia pesquisa básica versus pesquisa aplicada, ou ao que 

Bourdieu (2004, p.50) em Conferência realizada no Instituto Nacional de Pesquisa 

Agronômica em Paris, caracterizou como “falsas antinomias, antagonismos que 

mascaram funções atribuídas, no caso a uma empresa de produção científica” e ao se 

referir ao uso social da pesquisa versus atendimento do setor produtivo e a reunião de 

duas lógicas – a científica e a econômica – em um mesmo espaço social. Reitera então 

Bourdieu (2004, pp.54 e 55). 

E de fato à custa de se manter nos extremos e ignorar todo o continuum dos 

agentes que combinam em proporções diferentes, as características 

associadas às posições polares, e a custa, sobretudo, de esquecer que 

numerosas pesquisas ditas “básicas” são menos “puras” do que parecem e 
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que numerosas pesquisas ditas “finalistas” podem trazer contribuições 

decisivas à pesquisa básica, poder-se-ia opor categorias mutuamente 

exclusivas e incompatíveis (...). Isso significa que as duas funções invenção e 

inovação, pesquisa científica e pesquisa de aplicações e de produtos, cabem 

às instâncias pertencentes à mesma instituição, mas sobretudo obedecem à 

mesma lógica que é a das instituições públicas, liberadas da pressão direta do 

mercado. 

A compreensão do pensamento acima expresso, isto é, da responsabilidade por 

invenção e inovação, da pesquisa científica e da pesquisa de aplicações, nos possibilita 

também estabelecer uma articulação com argumento expresso por autores como Barnett 

(2000b e 2000c) que chamam a atenção para a necessidade da universidade atualizar-se 

às demandas da sociedade, o que não significa perder autonomia e qualidade no trabalho 

acadêmico, mas ser uma instituição da e para a sociedade. 

Com a massificação da demanda e do acesso aumenta a necessidade de 

mecanismos que assegurem a qualidade da oferta pública e privada, daí o surgimento, 

expansão e consolidação de sistemas de informação e controle, dos exames, da 

avaliação. A pressão por resultados, o crescente controle do Estado, a pressão por 

qualidade e desempenho, monitorados pela avaliação externa a exemplo do Exame 

Nacional de Avaliação de Desempenho (ENADE) e da Avaliação da Pós-Graduação 

pela CAPES, são fatores vistos como de alto impacto negativo por 36,2% dos 

professores, enquanto que 18,5% percebem como fator neutro e 12,6% como de alto 

impacto positivo.  

Na mesma linha as exigências de produtividade que levam os professores ao 

produtivismo e à luta pela visibilidade, é um fator de alto impacto negativo para 33,5%, 

é fator neutro para 18,2% e para 16,2% fator de alto impacto positivo, para os 

participantes do inquérito. 

Novas formas de interdisciplinaridade, de cooperação interdisciplinar emergem e 

se desenvolvem e as mesmas são tanto oriundas de dinâmicas do próprio trabalho 

científico como oriundas de mudanças nas expectativas em relação à pesquisa aplicada. 

Assim o fator diversificação dos espaços de produção de conhecimento, a velocidade de 

produção e a crescente interdisciplinaridade constituem elementos de alto impacto 

positivo para 35,5% dos professores assim com para 34,75 a necessidade de trabalhar 

em redes de cooperação, redes de pesquisa nacionais e internacionais. 



 

 

287 

O sistema de gestão da universidade com base em estratégias e instrumentos 

típicos da cultura empresarial competitiva é uma característica da universidade vista por 

31,8% dos professores como de alto impacto negativo, mas 24,1% percebem como de 

alto impacto positivo o que significa que estes últimos percebem a adoção de princípios 

empresariais na gestão universitária como algo de valor. Três outras características ou 

aspectos do ambiente acadêmico para as quais os professores tiveram uma avaliação 

positiva ou neutra e que nos surpreenderam, são as seguintes: para 35% a diversificação 

e ampliação de funções do professor, a agenda extensa e diversificada tem alto impacto 

positivo e para 20,3% é um fator neutro.  Para 27,9% as mudanças nas condições de 

trabalho, a sobrecarga e a intensificação do trabalho tem alto impacto positivo, para 

16,5% é um fator neutro e somente para 31,2% tem alto impacto negativo. Para 34,7% a 

insuficiência de recursos materiais e humanos é um fator de alto impacto negativo, mas 

para 17,9% é de alto impacto positivo ou para 20% um fator neutro. Serão indícios de 

naturalização destas condições? Ou seja, estas condições já seriam dadas como 

“aceitas”?  

Insuficiência de recursos materiais, de pessoal, intensificação do trabalho de 

professores resulta também do não crescimento do quadro de funcionários técnico-

administrativos na proporção da expansão bem como do aumento de tarefas 

burocráticas atribuídas aos professores. Com estes percentuais é possível interpretar as 

respostas dos professores como um processo de naturalização destas características do 

trabalho acadêmico, o que Sguissardi e Silva Júnior (2009, p.166) caracterizam como 

um processo de adesão, pela naturalização da identidade da nova instituição 

universitária, e estas características do ambiente acadêmico são parte do novo modelo 

de universidade e são vistas e vividas sob a lógica destes novos tempos da universidade: 

Trata-se do tempo da economia determinando o tempo da 

universidade, o que transforma a prática universitária cotidiana e vai 

construindo nova concepção de universidade, sem resistências e com 

muita adesão passiva, em razão da forma como os professores 

encaram o processo de produção acadêmico-científico, em geral sem 

crítica do modo como se organiza essa atividade. 

As chamadas novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) com suas 

vantagens e desvantagens têm sido um tema presente tanto na discussão do processo de 

intensificação do trabalho do professor universitário como em relação aos benefícios 
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para a transformação dos processos de ensino, produção e divulgação de conhecimento 

e a facilitação da comunicação e intercâmbio. Para 26,5% este fator é de alto impacto 

negativo, para 18,5% é um fator neutro, para 11,2% é negativo e 24,7% não sabem 

avaliar o impacto desse elemento, corroborando as controvérsias. Se de um lado as 

NTICs favorecem formas de melhoria dos ambientes de aprendizagem, enriquecem o 

trabalho de investigação, possibilitam novos padrões de interação, de divulgação 

científica, por outro lado contribuem para certa confusão em termos de tempo de 

dedicação ao trabalho.  

Tanto as entrevistas como a literatura apontam que a universidade tem se 

distanciado do modelo colegiado e se aproximado de um modelo empresarial no qual 

prevalece o individualismo e a competição, mais do que a colegialidade nas decisões. A 

atividade acadêmica tenderia a ir-se individualizando e fragmentando na medida em que 

o trabalho coletivo, a colegialidade fosse reduzida, pois com as pressões do tempo e as 

exigências do trabalho interferem nas oportunidades de exercício da colegialidade. Em 

decorrência da competição e o individualismo os professores acabariam por se 

concentrar em seus projetos de pesquisa, suas salas de trabalho, seus laboratórios, suas 

bolsas e estímulos de produtividade, enfim no que tenha significado sob essa lógica. A 

informação recolhida sobre essa questão permite confirmar que a competição, o pouco 

trabalho coletivo e a redução da colegialidade é um fator presente de alto impacto 

negativo para 29,7% dos respondentes, mas 20,9% percebem como fator neutro, talvez 

pela legitimação do modo individual e competitivo de trabalhar e pelo enfraquecimento 

do coletivo, que se justificaria pela busca da produtividade. 

A tabela a seguir apresenta o conjunto dos 16 fatores com a indicação em 

destaque dos percentuais mais altos. 
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Políticas e dinâmicas no interior 

da universidade que podem afetar 

a profissão acadêmica (presença e 

impacto) 

Grau de afetação do trabalho acadêmico % 

Alto 

positivo 

5 

Alto 

negativo 

4 

Neutro 

3 

Baixo 

negativo 

2 

Baixo 

positivo 

1 

Não sei 

avaliar 

0 
Expansão de vagas sem a expansão dos 

quadros de pessoal/massificação 
7,9 30,1 24,7 12,6 8,8 15,9 

Ampliação de funções da Universidade 

deslocando professores de seu foco 

principal de ação: docência e pesquisa 
7,6 26,8 24,4 15,6 8,8 16,8 

Aumento de carga didática com redução 

de carga para estudo e investigação 
8,4 32,4 23,8 11,8 9,4 14,1 

Novos perfis de formação, ajuste as 

demandas de mercado e 

empregabilidade. 
26,2 18,2 25,6 11,2 5,9 12,9 

Novas diretrizes curriculares exigindo 

revisão de plano de ensino, conteúdos e 

metodologias. 
39,7 21,2 20,3 5,3 4,4 9,1 

Desenvolvimento de pesquisa orientada à 

aplicação, editais dirigidos. 
21,8 21,5 19,4 8,8 6,5 22,0 

Diversificação dos espaços de produção 

de conhecimento, velocidade de 

produção de conhecimento, crescente 

interdisciplinaridade. 

35,6 17,4 19,4 5,5 7,1 15,0 

Necessidade de trabalhar as redes de 

cooperação, redes pesquisa nacionais e 

internacionais. 
34,7 16,8 20,0 5,8 7,1 15,6 

Exigências de produtividade levando ao 

produtivismo e à luta pela visibilidade 
16,2 33,5 18,2 10,6 6,5 15,0 

Pressão por resultados, crescente 

controle do Estado. Pressão por 

qualidade e desempenho, monitorados 

por avaliação externa (ENADE, 

Avaliação CAPES). 

12,6 36,2 18,5 10,9 10,9 10,9 

Sistema de gestão da universidade com 

base em estratégias e instrumentos 

típicos da cultura empresarial 

competitiva 

24,1 31,8 14,4 11,8 5,8 12,1 

Transformação nos processos de ensino, 

novas tecnologias (NTICS).  
11,2 26,5 18,5 9,4 9,7 24,7 

Diversificação e ampliação de funções 

do professor, agenda extensa e 

diversificada. 
35,0 17,1 20,3 8,2 5,9 13,5 

Mudanças nas condições de trabalho, 

sobrecarga, intensificação. 
27,9 31,2 16,5 9,1 6,2 9,1 

Insuficiência de recursos materiais e 

humanos 
17,9 34,8 20,0 8,5 5,9 12,9 

Competição, pouco trabalho coletivo, 

redução da colegialidade. 
9,6 29,7 20,9 11,5 11,8 16,5 

Tab. 30 - Políticas de educação superior e dinâmicas da universidade – presença e impacto na 

profissão acadêmica 
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2.2 Fatores que ameaçam o futuro da universidade e o trabalho do professor 

universitário 

 

Está muito presente na literatura o discurso sobre o futuro da universidade. 

Contudo esse futuro depende do presente e do que nele fazemos, de como lidamos com 

as transformações de hoje. Esse discurso é imperativo no sentido de adaptação às 

transformações, de reexame das formas de organização e gestão. Alguém poderia 

afirmar que esse imperativo da mudança sempre esteve presente, entretanto hoje é maior 

e mais premente. Hughes (1999, p.517) mostra mesmo que a “longa história das 

universidades é rica em peripécias através das quais foi assegurada sua perenidade e, 

frequentemente sua prosperidade. Mas, no decorrer dos séculos, elas jamais conheceram 

momentos tão difíceis”. Vê- se, portanto o reconhecimento do perigo e de ameaças dos 

tempos difíceis. 

 Quais visões tem os professores sobre esses fatores que ameaçam o futuro da 

universidade e que podem afetar o trabalho do professor universitário?  Apresentamos 

treze fatores e lhes pedimos para indicar os que têm esse potencial de ameaça. Os mais 

apontados foram: 

 a inadequação ou insuficiência de recursos de pesquisa e produção 

científica (68,2%). 

 a inadequação ou insuficiência de recursos para o ensino (63,8%). 

 o desinvestimento do Estado na educação superior pública (54,4%). 

 a falta de formação para a docência, centrada no aprender a aprender, na 

resolução de problemas, no ensino com pesquisa (54,1%). 

 a dificuldade da universidade em repensar o seu modelo de universidade, 

diante das novas demandas (51,2%). 

 a massificação e expansão quantitativa de vagas, ou seja, o número de 

alunos (41,8%). 

 a pressão para submeter-se a critérios de produtividade, de características 

empresariais (37,4%). 
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 com 28,2% tanto foi indicada a falta de liberdade acadêmica e submissão 

aos valores de mercado como a perda de identidade da universidade, 

resultante das contradições entre as funções tradicionais e as novas e 

diversificadas funções que lhe são atribuídas. Os demais fatores, como se 

apresenta na figura a seguir tiveram percentuais de escolha menores que 

28%. 
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Fatores que ameaçam o futuro da universidade

e podem afetar seu trabalho como professo

 

Fig.25- Fatores que ameaçam o futuro da universidade e o trabalho dos professores 

 

Quando a análise é feita tendo em conta o tipo de IES observa-se que para os 

professores das universidades públicas (UEPA e UFPA) os três principais fatores 

apontados são: a inadequação ou insuficiência de recursos para pesquisa e produção 

científica, a mesma inadequação  para o ensino e  desinvestimento do Estado na 

Educação superior pública. Para professores da universidade privada (UNAMA) o 

primeiro fator é a dificuldade da universidade em repensar o seu modelo diante das 
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novas demandas, o segundo fator é o relacionado à inadequação ou insuficiência de 

recursos para pesquisa e produção científica e o terceiro fator mais apontado foi à perda 

da identidade da universidade, resultante das contradições entre as funções tradicionais 

e as novas e diversificadas funções que lhe são atribuídas. A tabela 31 apresenta os 

resultados por IES. 

                                    Fatores 

Instituição (%) 

Total % 
UEPA UFPA UNAMA 

Adequação dos perfis de formação ao sistema 

produtivo/mercado e preocupação com a 

empregabilidade. 

13,2 17,5 13,3 53 15,6 

Adoção de avaliações gerenciais, produção de 

rankings, cultura de auditoria. 
18,4 22,8 20 72 21,2 

Desinvestimento do Estado na Educação 

Superior Pública. 
64,5 62,4 24 185 54,4 

Dificuldade da universidade em repensar o seu 

modelo de universidade, diante das novas 

demandas. 

48,7 45 69,3 174 51,2 

Falta de formação para a docência centrada no 

aprender a aprender, na resolução de 

problemas, no ensino com pesquisa, etc. 

55,3 57,7 44 184 54,1 

Falta de liberdade acadêmica. Submissão aos 

valores do mercado. 
22,4 27 37,3 96 28,2 

Inadequação/insuficiência de recursos de 

pesquisa e produção científica 
85,5 63 64 232 68,2 

Inadequação/insuficiência de recursos para o 

ensino 
82,9 68,3 33,3 217 63,8 

Massificação, expansão quantitativa de vagas / 

número de alunos. 
34,2 48,7 32 142 41,8 

Perda de identidade da universidade, resultante 

das contradições entre as funções tradicionais e 

as novas e diversificadas que lhe são 

atribuídas. 

21,1 23,8 46,7 96 28,2 

Perda do papel de centralidade da universidade 

e da profissão acadêmica como principais 

recursos de produção e disseminação de 

conhecimento. 

21,1 26,5 21,3 82 24,1 

Pressão para submeter-se a critérios de eficácia 

e de produtividade de características 

empresariais. 

21,1 45,5 33,3 127 37,4 

Prevalência de valores como o individualismo, 

a competição, a desvalorização da 

colegialidade nas decisões. 

43,4 23,8 36 105 30,9 

Total 22,4 55,6 22,1 100  

Tab.31- Fatores que ameaçam o futuro da universidade e o trabalho dos professores, por IES 
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Podemos afirmar que não há significativas discrepâncias em relação aos fatores 

que ameaçam a universidade quando se faz a análise por titulação, pois, como mostra a 

tabela 32, os percentuais de respostas são próximos, principalmente em relação aos 

fatores indicados com maior frequência, ressalvadas algumas divergências quando se 

trata dos professores com a titulação de graduação.  

 

Fatores 
Titulação % 

Total 
D M E G 

Adequação dos perfis de formação ao sistema 

produtivo/mercado e preocupação com a empregabilidade. 
15,3 14,0 16,0 40,0 53 

Adoção de avaliações gerenciais, produção de rankings, 

cultura de auditoria. 
22,6 18,9 24,0 20,0 72 

Desinvestimento do Estado na Educação Superior Pública. 57,7 52,4 46,0 80,0 185 

Dificuldade da universidade em repensar o seu modelo de 

universidade, diante das novas demandas. 
45,3 53,8 58,0 60,0 174 

Falta de formação para a docência centrada no aprender a 

aprender, na resolução de problemas, no ensino com 

pesquisa, etc. 
51,1 60,1 46,0 50,0 184 

Falta de liberdade acadêmica. Submissão aos valores do 

mercado 
27,7 26,6 30,0 50,0 96 

Inadequação/insuficiência de recursos de pesquisa e 

produção científica 
67,2 70,6 62,0 80,0 232 

Inadequação/insuficiência de recursos para o ensino 66,4 67,1 48,0 60,0 217 

Massificação, expansão quantitativa de vagas / número de 

alunos. 
45,3 39,2 38,0 50,0 142 

Perda de identidade da universidade, resultante das 

contradições entre as funções tradicionais e as novas e 

diversificadas. 

21,2 28,7 40,0 60,0 96 

Perda do papel de centralidade da universidade e da 

profissão acadêmica como principais recursos de 

conhecimento 

20,4 23,8 32,0 40,0 82 

Pressão para submeter-se a critérios de eficácia e de 

produtividade de características empresariais. 
44,5 35,7 24,0 30,0 127 

Prevalência de valores como o individualismo, a 

competição, a desvalorização da colegialidade nas decisões. 
28,5 30,1 40,0 30,0 105 

Tab.32 - Fatores que ameaçam o futuro da universidade e o trabalho dos professores, por 

Titulação.  

Legenda: D- Doutorado, M- Mestrado, E- Especialização, G- Graduação    
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Tempo de carreira não é uma variável importante a influenciar estatisticamente na 

diferenciação em termos de indicação de fatores que ameaçam o futuro da universidade 

e podem afetar o trabalho do professor. Todavia é interessante considerar na análise da 

tabela 32, por faixa de tempo na carreira, o que os professores estão a privilegiar na 

visão que têm sobre os fatores que ameaçam o futuro da universidade e o seu trabalho 

como professores:  

 

Fatores 

Tempo de Carreira Acadêmica % 

Total % 1 a 5 

anos 

6 a 15 

anos 

16 a 25 

anos 

26 anos ou 

mais 

Adequação dos perfis de formação ao sistema 

produtivo/mercado e preocupação com a 

empregabilidade. 

18,9 24,5 34,0 22,6 53 100,0 

Adoção de avaliações gerenciais, produção de 

rankings, cultura de auditoria. 
15,3 30,6 34,7 19,4 72 100,0 

Desinvestimento do Estado na Educação 

Superior Pública. 
15,1 31,4 30,9 22,7 185 100,0 

Dificuldade da universidade em repensar o seu 

modelo de universidade, diante das novas 

demandas. 

11,5 32,2 36,2 20,1 174 100,0 

Falta de formação para a docência centrada no 

aprender a aprender, na resolução de 

problemas, no ensino com pesquisa, etc. 

13,6 32,1 34,2 20,1 184 100,0 

Falta de liberdade acadêmica. Submissão aos 

valores do mercado 
16,7 25,0 41,7 16,6 96 100,0 

Inadequação/insuficiência de recursos de 

pesquisa e produção científica 
15,4 31,5 34,1 19,0 232 100,0 

Inadequação/insuficiência de recursos para o 

ensino 
13,8 31,8 34,1 20,3 217 100,0 

Massificação, expansão quantitativa de vagas / 

número de alunos. 
12,7 32,4 33,8 21,1 142 100,0 

Perda de identidade da universidade, resultante 

das contradições entre as funções tradicionais e 

as novas e diversificadas. 

16,7 26,0 39,6 17,7 96 100,0 

Perda do papel de centralidade da universidade 

e da profissão acadêmica como principais 

recursos de conhecimento 

12,2 31,7 34,1 22,0 82 100,0 

Pressão para submeter-se a critérios de eficácia 

e de produtividade de características 

empresariais. 

13,4 34,6 34,7 17,3 127 100,0 

Prevalência de valores como o individualismo, 

a competição, a desvalorização da 

colegialidade nas decisões. 

15,2 29,5 41,0 14,3 105 100,0 

Total 14,4 32,4 34,1 19,1 - 100 

Tab.33 - Fatores que ameaçam o futuro da universidade e o trabalho dos professores por tempo 

de carreira acadêmica 
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2.3 Fatores que contribuem para o aumento de tensões no trabalho com pesquisa e 

produção científica. 

 

As entrevistas apontaram para um aumento de tensões no ambiente de trabalho e 

no inquérito procuramos sondar sobre os fatores que possam estar a contribuir para o 

aumento de tensões neste ambiente de trabalho, no que se refere à pesquisa e produção 

científica. Diante dos nove fatores apresentados, com possibilidade de escolha múltipla, 

os professores indicaram:  

 infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa, em termos de 

instalações, equipamentos laboratórios (56,5%). 

 dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para áreas de conhecimento 

não priorizadas nos Editais ou dos setores mais dinâmicos articulados ao 

mercado (53,2%) 

 crescentes exigências de produtividade, levando ao produtivismo (47,4%). 

 dificuldades de publicação em periódicos qualificados ou baixas 

possibilidades de publicação em periódicos qualificados (40,0%). 

 acentuada competição pelos auxílios e bolsas de pesquisa (38,2%). 

 cortes frequentes ou insuficiência no número de bolsas para pós-graduação 

e nas modalidades de auxílio (36,2%). 

 oscilações nas concessões de recursos e nas regras para alcançá-los 

(33,8%). 

 Demais fatores atingiram menos de 30% das respostas e são os seguintes: 

submissão da agenda de pesquisa à orientação , às exigências de quem financia, visando 

à busca de recursos externos, com a “mercadorização” do conhecimento; acentuada 

competição pelos auxílios de bolsas de iniciação científica.  

 Quando buscamos cruzar as respostas com o fato dos professores terem ou não, 

nos últimos três anos, obtido financiamento para pesquisa, as respostas dos professores 

que obtiveram o financiamento é similar, para esses fatores, tanto os que obtiveram 

financiamento quanto os que não o obtiveram. Esses fatores expressam as difíceis 
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condições objetivas dos professores para cumprir a essencial função acadêmica da 

produção de conhecimento e são considerados fatores tais como o aumento de tensões 

em decorrência da cobrança por produtividade, as avaliações centradas na publicação 

em periódicos qualificados e a instabilidade das políticas de apoio à pesquisa e 

produção científica, dentre outros.  

Há variações por tipo de IES com a coincidência do primeiro fator apontado pelas 

IES públicas, ou seja, a infra-estrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa 

(instalações, equipamentos e laboratórios), mas as variações ocorrem em torno dos 

fatores já referidos, como se observa na tabela 34.  

 

Fatores 
Instituições % 

Total 
UEPA UFPA UNAMA 

 Acentuada competição pelos auxílios de bolsas de iniciação 

científica. 
28,9 27,5 10,7 24,1 

 Acentuada competição pelos auxílios e bolsas de pesquisa. 39,5 43,9 22,7 38,2 

 Cortes frequentes ou insuficiência no número de bolsas para 

pós-graduação e nas modalidades de auxílio. 
40,8 29,1 49,3 36,2 

 Crescentes exigências de produtividade, levando ao 

produtivismo. 
32,9 58,2 34,7 47,4 

 Dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para áreas de 

conhecimento não priorizadas nos Editais ou setores mais 

dinâmicos articulados ao mercado. 
55,3 54,5 48,0 53,2 

 Dificuldades de publicação em periódicos qualificados / 

baixas possibilidades de publicação em periódicos 

qualificados 
65,8 24,9 52,0 40,0 

 Infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa 

(instalações, equipamentos, laboratórios). 
81,6 60,8 20,0 56,5 

 Oscilações nas concessões de recursos e nas regras para 

alcançá-los. 
51,3 24,9 38,7 33,8 

Submissão da agenda de pesquisa à orientação, às exigências 

de quem a financia ("mercadorização" do conhecimento) 

visando à busca de recursos externos. 

18,4 25,9 26,7 24,4 

Total  22,4 56,6 21,1 100,0 

Tab.34- Fatores presentes no cotidiano acadêmico e que contribuem para o aumento de tensões 

no trabalho com pesquisa e produção científica, por IES 

 

Ao considerar na análise o nível de titulação, há similar percepção quanto ao 

primeiro fator que é o de infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa, 

apontado pelos Doutores com 57,7% e para os Mestres com 60,1%. Há variação de 

posição para segundo ou terceiro lugar, conforme a titulação uma vez que Mestres 

apontam em segundo, a dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para áreas de 
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conhecimento não priorizadas (55,9%) e Doutores apontam as crescentes exigências de 

produtividade (54,7%), fator que é o terceiro para os Mestres, com 43,4% das escolhas. 

Em terceiro está para os Doutores com 48,2% a acentuada competição pelos auxílios e 

bolsas de pesquisa.                       

O fato de ter ou não acesso a financiamento não altera de modo significativo a 

forma como percebem os fatores que restringiriam as atividades de pesquisa e produção 

científica. Tanto os professores que declararam que nos últimos anos obtiveram 

financiamento para pesquisa (42,4%) quanto os que declaram não ter obtido 

financiamento (57,6%) apontam similarmente a ordem dos fatores que contribuem para 

o aumento de tensão no ambiente de pesquisa como destacado expresso na tabela 35. 

     

Fatores  

Obtenção de financiamento para 

pesquisa nos últimos três anos 
Total 

Não Sim  

 Acentuada competição pelos auxílios de bolsas de iniciação 

científica. 
20,9 28,5 24,1 

 Acentuada competição pelos auxílios e bolsas de pesquisa. 36,2 41,0 38,2 

 Cortes frequentes ou insuficiência no número de bolsas para 

pós-graduação e nas modalidades de auxílio. 
39,8 31,3 36,2 

 Crescentes exigências de produtividade, levando ao 

produtivismo. 
46,9 47,9 47,4 

 Dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para áreas de 

conhecimento não priorizadas nos Editais ou setores mais 

dinâmicos articulados ao mercado 
56,1 49,3 53,2 

 Dificuldades de publicação em periódicos qualificados / 

baixas possibilidades de publicação em periódicos 

qualificados 
39,3 41,0 40,0 

 Infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa 

(instalações, equipamentos, laboratórios). 
55,1 58,3 56,5 

 Oscilações nas concessões de recursos e nas regras para 

alcançá-los. 
34,7 32,6 33,8 

Submissão da agenda de pesquisa à orientação, às exigências 

de quem a financia ("mercadorização" do conhecimento) 

visando à busca de recursos externos 

22,4 27,1 24,4 

Total 57,6 42,4 100,0 

Tab.35 - Fatores presentes no cotidiano acadêmico que contribuem para aumento de tensões no 

trabalho com pesquisa e produção científica e obtenção de financiamento para pesquisa 

 

A análise que considera as áreas de conhecimento indica que os fatores mais 

apontados pela área das Ciências da Natureza (Engenharia, Computação e Ciências da 

Terra) foram na ordem: crescentes exigências de produtividade, levando ao 

produtivismo (52,4%), infraestrutura inadequada ou insuficiente para pesquisa (47,6%) 
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e dificuldade de acesso a recursos para áreas não priorizadas nos editais (41,5%). Estes 

mesmos fatores também foram os mais apontados pela área das Humanidades (Ciências 

Humanas, Ciências Sociais, Linguística, Letras e Artes), só que com a inversão na 

ordem de relevância. Já a área das Ciências da Vida (Ciências da Saúde, Ciências 

Biológicas e Ciências Agrárias) para além destes três fatores, também aponta o fator 

dificuldades de publicação em periódicos qualificados. Como evidencia a tabela 36 não 

há variações significativas quanto aos fatores mais apontados, contudo é valido 

considerar sua posição de importância.   

 

Fatores que contribuem para o aumento de 

tensão no ambiente de trabalho 

Áreas % 

Ciências da 

Natureza 

Ciências da 

Vida  
Humanidades    Total 

 Acentuada competição pelos auxílios de bolsas de 

iniciação científica. 19,5 35,6 20,5 24,1 

 Acentuada competição pelos auxílios e bolsas de 

pesquisa. 
32,9 46,0 36,8 38,2 

Cortes frequentes ou insuficiência no número de 

bolsas para pós-graduação e nas modalidades de 

auxílio. 

26,8 46,0 35,7 36,2 

Crescentes exigências de produtividade, levando 

ao produtivismo. 
52,4 49,4 43,9 47,4 

Dificuldade de acesso a recursos de pesquisa para 

áreas de conhecimento não priorizadas nos Editais 

ou setores mais dinâmicos articulados ao mercado 
41,5 62,1 54,4 53,2 

Dificuldades de publicação em periódicos 

qualificados / baixas possibilidades de publicação 

em periódicos qualificados 

30,5 51,7 38,6 40,0 

Infraestrutura inadequada ou insuficiente para 

pesquisa (instalações, equipamentos, 

laboratórios). 
47,6 72,4 52,6 56,5 

Oscilações nas concessões de recursos e nas 

regras para alcançá-los. 
36,6 36,8 31,0 33,8 

Submissão da agenda de pesquisa à orientação, às 

exigências de quem a financia ("mercadorização" 

do conhecimento) visando a busca de recursos 

externos 

25,6 25,3 23,4 24,4 

Total 24,1 25,6 50,3 100,0 

Tab. 36 - Fatores presentes no cotidiano acadêmico que contribuem para aumento de tensão no 

ambiente de trabalho no que se refere à pesquisa e produção científica pelas Áreas de 

conhecimento 
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EIXO III – O contexto de trabalho e o exercício da profissão acadêmica 

 

Na revisão da literatura encontramos estudos que buscam a descrição e 

compreensão das funções e tarefas de um professor universitário, tanto aquelas 

assumidas pela tradição da profissão acadêmica como pelas novas funções e tarefas que 

são demandadas em decorrência dos novos papéis que configuram (ou reconfiguram) a 

profissão acadêmica – na docência, na investigação e na gestão. Nosso objetivo de 

compreender o contexto de trabalho do professor e de como esse contexto possibilita o 

exercício da profissão acadêmica e, bem assim, quais dinâmicas afetam o trabalho 

acadêmico, nos levou a sondar sobre um conjunto de questões: 

 O que significa ser bem sucedido na profissão acadêmica? A quais fatores 

estaria associado o sucesso na profissão acadêmica? 

 Quais são as expectativas que a universidade tem em relação aos 

professores? 

 Afinal há ou não há pressão para aumento da carga de trabalho? 

 Qual é o grau de satisfação dos professores com as condições de trabalho? 

 Há mudanças na natureza e no conteúdo da profissão acadêmica? 

 

Os dados estão a seguir analisados a partir do conjunto de respostas agrupando-as 

pelos temas centrais de cada questionamento acima referido. 

 

3.1 Os fatores de sucesso na profissão acadêmica. 

Na visão dos professores em primeiro lugar está a produção científica e o 

prestígio obtido em publicação acadêmica qualificada (35,8%); em segundo lugar o 

sucesso acadêmico dos alunos, o compromisso com a qualidade do ensino de graduação 

(35,0%) e em terceiro lugar a capacidade de obter recursos (financiamento) para sua 

unidade acadêmica e melhorar a capacidade de pesquisa do setor onde atua (17,4%). 
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Para 6,5% dos professores o sucesso está relacionado com a aproximação com o setor 

produtivo, a articulação universidade-empresa, consultorias, serviços remunerados; para 

3,2% está relacionado com a prestação de serviços à comunidade, trabalho em clínicas, 

hospitais e em difusão cultural. Somente 2,1% associam sucesso na profissão acadêmica 

com a ocupação de cargos de administração acadêmica na universidade. Estes 

resultados são indicativos da percepção de valorização das funções centrais de ensino e 

pesquisa, em detrimento das funções de extensão e gestão.  

 
Fig. 26 - Fatores associados ao sucesso na profissão acadêmica 

 

Ao analisarmos por IES observamos que o sucesso acadêmico dos alunos está em 

primeiro lugar com 45,3% de escolha pelos professores da UNAMA seguido de 

produção científica e prestígio por publicação qualificada para 37,3% dos professores, 

enquanto que a capacidade de obtenção de recursos (financiamento) para pesquisa é 

fator e sucesso acadêmico para somente 4% destes. Para os professores da UEPA está 

também em primeiro lugar, com 36,8% das escolhas, o sucesso acadêmico dos alunos e 

em segundo a produção científica e prestígio por publicação qualificada, com 28,9%. 

Na UFPA o fator produção científica, prestígio por publicação com 38,1% e sucesso 

acadêmico dos alunos para 30,2% e capacidade de obter recursos como terceiro fator de 

sucesso para 22,8% dos professores. 

Fatores associados ao sucesso 

na profissão acadêmica 

2,1% 

3,2% 17,4% 6,5% 

35,8% 
35,0% 

Aproximação com o setor produtivo, 
consultorias   e serviços remunerados. 

Obter recursos para melhorar a capacidade 
de pesquisa do setor onde atua. 

Cargos de administração acadêmica na 
universidade 

Serviços à  comunidade, em  clínicas,  
hospitais,  e difusão cultural. 

Produção científica  e prestígio obtido em 
publicação acadêmica qualificada 

Sucesso  acadêmico  dos   alunos,  
compromisso   com  a   qualidade  do  
ensino 
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Ao buscarmos a correlação entre os fatores de sucesso e a titulação dos 

professores encontramos o valor p = 0, 000 o que permite rejeitar a hipótese de 

independência entre as variáveis, sendo estas associadas. Os doutores concentram o 

foco em dois principais fatores: a capacidade de obter recursos para pesquisa e a 

produção científica e prestígio por publicação. Os mestres e os especialistas diluem a 

importância dos fatores entre a prestação de serviços à comunidade – a extensão, o 

exercício de cargos de gestão na universidade, a aproximação com o setor produtivo e o 

sucesso acadêmico dos alunos.  

Observamos na tabela 37 a seguir, a questão do foco dos doutores na pesquisa e 

na produção científica com os maiores percentuais de escolha quanto aos fatores que 

estão relacionados ao sucesso na profissão acadêmica com a visão do pesquisador-

empreendedor. 

     

  Valor p = 0, 000 

  Tab.37 - Relação entre fatores de sucesso na profissão acadêmica e titulação 

   Legenda: D-Doutorado; M- Mestrado; E- Especialização; G- Graduação 

 

Fatores  
Titulação 

D M E G Total 

Aproximação com o setor produtivo, articulação 

universidade / empresa, consultorias e serviços 

remunerados. 

22,7 50,0 18,2 9,1 6,5 

Capacidade de obter recursos (financiamento) 

para sua unidade acadêmica e melhorar a 

capacidade de pesquisa do setor onde atua. 
66,1 27,1 6,8 0,0 17,4 

Cargos de administração acadêmica na 

universidade 
28,6 57,1 14,3 0,0 2,1 

Prestação de serviços à comunidade trabalho em 

clínicas, hospitais, em difusão cultural. 
18,2 63,3 18,2 0,0 3,2 

Produção científica e prestígio obtido em 

publicação acadêmica qualificada 
47,5 36,9 11,5 4,1 35,9 

Sucesso acadêmico dos alunos, compromisso 

com a qualidade do ensino de graduação. 
26,1 50,4 21,0 2,5 35,0 
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3.2 As expectativas da universidade em relação aos professores 

 

Perguntados sobre quais expectativas a universidade tem em relação ao professor, 

considerando uma escala de alta expectativa (5) até nenhuma expectativa (1), diante de 

dez itens apresentados, as respostas apontaram nos graus 5 e 4 de expectativa os cinco 

maiores percentuais, todos relacionados às funções de pesquisa e ensino: 

1. Publicar regularmente em periódicos qualificados e aumentar a produtividade 

científica (70,3%). Considerando as escolhas por IES, este é também o primeiro 

fator apontado por 77,8% dos professores da UFPA, mas é o segundo fator para 

57,9% dos professores da UEPA e é o terceiro fator para 64,0% dos professores 

da UNAMA. 

2. Obter melhores resultados dos alunos na avaliação externa (ENADE) é a 

segunda expectativa apontada (64,1%.). É a primeira expectativa para os 

professores da UNAMA (86,7%) e a terceira para os professores da UEPA 

(55,3%). 

3. Em terceiro está o envolvimento no planejamento dos cursos, na formulação do 

projeto pedagógico dos cursos de graduação (61,8%). Esta é a primeira 

expectativa apontada pelos professores da UEPA (60,5%) e a segunda para os 

professores da UNAMA (70,7%). 

4. Obter recursos ou fundos para financiamento de pesquisa (55%) e orientar mais 

alunos na graduação e na pós-graduação (55%), mas para os professores da 

UFPA estas são respectivamente a segunda (65,1%) e terceira expectativas 

(62,4%). 

5. Obter reconhecimento, visibilidade, reputação acadêmica nacional e 

internacional na sua área de conhecimento (53,2%) é a quinta expectativa. 

Evidencia-se aqui a importância da aquisição do capital científico (Bourdieu, 

1983), ou seja, no que o reconhecimento e a visibilidade podem ter de 
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significativo na constituição desse capital, no sentido de ter um nome, ser 

reconhecido e ter prestígio acadêmico. 

Indicados como elementos de baixa expectativa estão: aumentar prestação de 

serviços, a relação com os setores produtivos, consultoria externa vinculada à 

universidade; aumentar tempo de dedicação à Extensão, Clínicas, Laboratórios e 

serviços à comunidade e a participação na gestão acadêmica, nas decisões colegiadas. 

Novamente os aspectos relacionados à Extensão e à gestão são subvalorizados. Nem os 

professores têm uma ocupação significativa de sua carga de trabalho com Extensão, 

nem essa atividade parece ser vista como importante para a universidade aos olhos do 

professor. 

Na análise por nível de titulação observamos que publicar regularmente em 

periódicos qualificados e aumentar a produtividade científica é também a primeira 

expectativa apontada por Doutores, é a terceira indicada por Mestres e a segunda por 

Especialistas. Obter melhores resultados dos alunos na avaliação externa é a primeira 

expectativa para Mestres e Especialistas, mas é a sexta expectativa para os Doutores. A 

terceira expectativa que a universidade tem em relação aos professores é o seu 

envolvimento no planejamento do curso, na formulação do projeto pedagógico; esta é a 

segunda expectativa mais apontada por Mestres e Especialistas, entretanto é a quinta 

para os Doutores. Em relação às indicações com menores percentuais há uma 

convergência, pois os professores de todos os níveis de titulação acadêmica apontam o 

aumento da prestação de serviços, a relação com os setores produtivos; o aumento do 

tempo de dedicação à Extensão e a participação na gestão acadêmica e nas decisões 

colegiadas, respectivamente, como os três elementos de baixa expectativa. 
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As tabelas 38 e 39 apresentam os percentuais que acabamos de analisar. 

Expectativas 

 

Alta Expectativa /Graus 4 e 5 

 

Baixa Expectativa/Graus 1 e 2 

 

UEPA UFPA UNAMA Total UEPA UFPA  UNAMA Total 

Publicar regularmente em 

periódicos qualificados / 

aumentar a produtividade 

científica 

57,9 77,8 64,0 70,3 14,5 9,0 16,0 11,8 

Obter reconhecimento, 

visibilidade, reputação 

acadêmica nacional e 

internacional na sua área de 

conhecimento. 

42,1 58,2 52,0 53,2 25,0 18,0 18,7 19,7 

Obter recursos/fundos para 

financiamento de pesquisa 
52,6 65,1 32,0 55,0 21,1 11,1 24,0 16,2 

Assumir mais turmas, 

maior carga horária 

possível no ensino. 

50,0 45,0 50,7 47,4 21,1 21,2 22,7 21,5 

Orientar mais alunos na 

graduação ou na pós-

graduação 

51,3 62,4 40,0 55,0 10,5 9,0 24,0 12,6 

Participar da gestão 

acadêmica, das decisões 

colegiadas. 

42,1 42,9 46,7 43,5 22,4 25,4 25,3 24,7 

Envolvimento no 

planejamento do curso, na 

formulação do projeto 

pedagógico do curso de 

graduação.  

60,5 58,7 70,7 61,8 17,1 14,3 14,7 15,0 

Obter melhores resultados 

dos alunos na avaliação 

externa (ex: ENADE) 

55,3 58,7 86,7 64,1 17,1 14,8 2,7 12,6 

Aumentar tempo de 

dedicação à Extensão / 

Clínicas / Laboratórios / 

Serviços à comunidade. 

30,3 25,9 34,7 28,8 23,7 31,7 29,3 29,4 

Aumentar prestação de 

serviços, a relação com os 

setores produtivos; 

Consultoria externa 

vinculada à Universidade. 

21,1 19,6 21,3 20,3 32,9 33,9 37,3 34,4 

 Tab. 38 - Expectativas da universidade em relação aos professores por IES 
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Expectativas 
Alta Expectativa/ Graus 4 e 5 

 

Baixa Expectativa/ Graus 2 e 3 

 

D M E G Total D M E G Total 

Publicar regularmente em 

periódicos qualificados 

/aumento da 

produtividade científica 

87,6 60,1 56,0 50,0 70,3 3,6 18,9 14,0 10,0 11,8 

Obter reconhecimento, 

visibilidade, reputação 

acadêmica nacional e 

internacional na sua área 

de conhecimento. 

65,7 43,4 48,0 50,0 53,2 16,1 23,8 22,0 0,0 19,7 

Obter recursos/fundos 

para financiamento de 

pesquisa 

78,1 45,5 28,0 10,0 55,0 8,0 22,4 18,0 30,0 16,2 

Assumir mais turmas, 

maior carga horária 

possível no ensino. 

40,1 54,5 50,0 30,0 47,4 26,3 14,7 22,0 50,0 21,5 

Orientar mais alunos na 

graduação ou na pós-

graduação 

65,0 51,0 46,0 20,0 55,0 8,8 12,6 20,0 30,0 12,6 

Participar da gestão 

acadêmica, das decisões 

colegiadas. 

41,6 43,4 52,0 30,0 43,5 27,0 22,4 20,0 50,0 24,7 

Envolvimento no 

planejamento do curso, na 

formulação do projeto 

pedagógico do curso de 

graduação.  

60,6 65,7 56,0 50,0 61,8 13,1 16,1 14,0 30,0 15,0 

Obter melhores resultados 

dos alunos na avaliação 

externa (ex: ENADE) 

61,3 67,8 64,0 50,0 64,1 11,7 13,3 14,0 10,0 12,6 

Aumentar tempo de 

dedicação à Extensão / 

Clínicas / Laboratórios / 

Serviços à comunidade. 

24,8 32,9 28,0 30,0 28,8 29,9 28,7 28,0 40,0 29,4 

Aumentar prestação de 

serviços, a relação com os 

setores produtivos; 

Consultoria externa 

vinculada à Universidade. 

19,0 21,0 20,0 30,0 20,3 35,8 32,9 34,0 40,0 34,4 

Tab.39 - Expectativas das universidades em relação aos professores por Titulação 
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3.3 A pressão para aumento da carga de trabalho 

 

 No processo de negociação da autorização para realizar a pesquisa no âmbito de 

uma das universidades pretendidas, ouvimos de um dirigente universitário uma frase 

que nos indicava elementos do que constatamos em algumas leituras que realizamos ao 

proceder a revisão da literatura. A fala dizia que: “o professor está no meio de um 

turbilhão, fica consumido, tem que produzir manter o nível, buscar dinheiro e ser um 

bom contador para prestar contas, senão o nome dele vai embora, porque o dinheiro 

vem para a sua conta, está em uma corrida para a qualificação, deve dominar o Inglês e 

ainda tem que dar aulas”. Ao olhar as respostas sobre a questão da pressão para aumento 

da carga de trabalho nos veio a lembrança deste comentário. 

A intensificação da carga de trabalho, característica presente tanto na literatura 

estudada como nos depoimentos dos entrevistados nos levou a procurar identificar 

aspectos relacionados com a situação de pressão para aumento da carga de trabalho e foi 

o objetivo de uma pergunta na qual os participantes do inquérito tinham cinco 

alternativas de resposta, a saber: aumentou, reduziu, ficou a mesma situação, não sabe 

avaliar e não há pressão para aumento da carga de trabalho. Tal situação confirma-se na 

resposta uma vez que para 70,3% dos professores a pressão aumentou, evidenciando 

que os professores não estão imunes às mudanças que caracterizam o trabalho na 

sociedade atual relativamente à pressão para aumentar as cargas de trabalho. 

 Uma explicação plausível: trabalha-se mais para fazer mais e mais, trabalha-se 

mais para dar conta de atender às demandas e à lógica produtivista, para atender aos 

prazos dos ritmos que são estabelecidos pela lógica de produção que provavelmente não 

considera o que significa o tempo acadêmico. 
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Fig.27- Pressão para aumentar a carga de trabalho. 

 

Nas três universidades pesquisadas prevaleceu a resposta de que a pressão para 

aumentar a carga de trabalho aumentou – UEPA com 64,5%, UFPA com 74,6% e 

UNAMA com 65,3%. Essa pressão para aumento da carga ou volume de trabalho pode 

estar relacionada com as novas exigências e responsabilidades impostas aos professores, 

com a fragmentação do trabalho, com a insuficiência de pessoal de apoio, dentre outros 

fatores. O aumento da carga de trabalho pode significar uma fonte de conflito para o 

professor quando o coloca em um dilema sobre o uso do tempo, como mais adiante 

poderemos analisar. 

 

3.4 O grau de satisfação com as condições de trabalho 

 

 Ao reconhecer o corpo docente como “ator fundamental do sistema educativo” a 

Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no 

Caribe (CRES, 2009, p. 241) aponta aspectos que necessitam ser considerados como 

importantes para garantir a qualidade do ensino e da pesquisa. Essas dimensões são: 

Pressão para aumentar a carga de trabalho 

70,3% 

15,0% 

11,8% 

1,5% 

1,5% 

Aumentou 

Ficou a mesma 

Não há pressão para aumento 
da carga de trabalho 
Não sei avaliar 

Reduziu 
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formação, capacitação permanente, adequadas condições laborais e regimes de trabalho, 

salário e carreira profissional. 

Dessa recomendação ao destacarmos as condições de trabalho, podemos 

relacioná-las: às múltiplas dimensões e múltiplos fatores em relação e os quais os graus 

de satisfação ou insatisfação dos professores e que certamente influenciam os modos de 

estar na profissão acadêmica; à forma pela qual retiram recompensas do trabalho 

acadêmico e ao balanço que os professores podem atribuir às condições favoráveis ou 

desfavoráveis ao exercício profissional. Também é ncessário ter em conta que o grau de 

satisfação dos professores em relação às dimensões do trabalho acadêmico é um 

importante elemento de análise. 

Para Enders (2007) a profissão acadêmica não é bem remunerada, mas os 

professores universitários têm recompensas pelo seu status e posição social, além dos 

aspectos que dizem respeito à autonomia no trabalho, à liberdade no uso do tempo, ao 

baixo grau de prescrição e controle, e à possibilidade de desenvolver um trabalho 

desafiador. Os aspectos relacionados ao conteúdo do trabalho e ao prestígio são fatores 

tão importantes quanto o salário. Enders, todavia chama atenção para o fato de 

mudanças neste quadro. 

No inquérito realizado buscamos, em um item específico, sondar estes aspectos, 

solicitando que os professores atribuíssem em uma escala de avaliação 5 a 1 (Ótimo, 

Muito Bom, Bom, Razoável, Baixo), o grau de satisfação em relação às seguintes 

dimensões ou aspectos do trabalho: 

1. carreira: status acadêmico, oportunidades de carreira;  

2. carga de trabalho: quantidade de horas dedicadas ao trabalho;  

3. salário e benefícios; 

4. atual distribuição da carga horária em ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

5. condições de trabalho: espaço, equipamentos, infraestrutura e suporte 

administrativo; 

6. oportunidades de participação nas decisões, colegialidade e. 

7. autonomia e liberdade acadêmica. 
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Incluímos na escala a posição zero (0) para a resposta “não sei avaliar”, pois a 

posição central poderia ser uma opção de comodidade ou de abstenção de avaliação e 

desse modo a resposta “não sei avaliar” atenderia a quem não tem opinião formada a 

respeito. Entretanto na tabela a seguir desprezamos a posição zero por ser 

estatisticamente não significativa em termos percentuais. Os resultados em termos 

gerais estão assim expressos em termos percentuais: 

 

Dimensões / Grau de satisfação 
Ótimo → 

Baixo 

5 4 3 2 1 

Carreira (status e oportunidades) 23,2 37,9 22,1 9,4 5,3 

Carga de trabalho (quantidade de 

horas) 
16,2 28,8 33,5 11,8 8,2 

Salário e benefícios 2,9 15,3 34,7 24,1 20,9 

Atual distribuição de carga horária 8,8 20,9 36,2 21,2 9,7 

Condições de trabalho- 

infraestrutura 
10,0 25,6 24,4 19,1 16,2 

Participação nas decisões 19,4 25,3 25,9 14,7 10,0 

Desenvolvimento Profissional 22,9 30,3 24,4 12,6 7,4 

Autonomia/liberdade acadêmica 37,6 31,8 20,0 5,6 3,2 

Tab. 40 - Grau de satisfação em relação às dimensões do trabalho acadêmico 

 

A carreira acadêmica até a Reforma de 1968 era praticamente uma atividade 

secundária de engenheiros, médicos, advogados ou dentistas que tinham na sua 

atividade principal a base de sua renda, mas que desejavam o prestígio e a rede de 

relacionamentos que a atividade acadêmica lhes proporcionava. Com a legislação pós-

68 ser professor universitário no sistema público tornou-se uma carreira estável, atrativa 

e com salários competitivos para o contrato em regime de tempo integral e progressão 

na carreira com base em tempo de serviço e qualificação acadêmica. (Schwartzman, 

2010). 

 Há uma organização similar da carreira no setor público. Já no setor privado não 

há um padrão de carreira e com raras exceções, somente a partir de exigência legal, em 
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especial observada nos processos de autorização e reconhecimento, é que as IES 

privadas passaram a ter um plano de carreira acadêmica. Entretanto no caso das 

universidades privadas a necessidade de manutenção de um quadro acadêmico estável e 

com regime de tempo integral que atendesse as exigências legais determinou nos anos 

recentes a implantação de efetivos planos de carreira. 

O nível de satisfação dos professores com a carreira relativamente ao status da 

carreira e às oportunidades que ela oferece com percentual de 61,1% das respostas entre 

5 e 4 na escala, não havendo diferença significa entre professores de IES privada ou 

pública. 

No geral os professores estão satisfeitos com a atual distribuição da carga horária 

nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, pois 67,1% dos 

pesquisados indicou níveis 5 e 4 na escala , não havendo discrepância significativa entre 

professores da IES privada e das IES públicas: 75% na UEPA, 65,1% na UFPA e 64% 

na UNAMA. O Teste Qui Quadrado com o valor p = 0, 888 também reforça essa não 

associação entre estas variáveis.  

Ao considerarmos o regime de trabalho, o grau de satisfação entre 5 e 4, também é 

similar: 68,3% para os professores em tempo integral, 65,7% para aqueles com tempo 

integral e dedicação exclusiva, e de 68,3% para os de tempo parcial .  

Os professores universitários têm um modelo de remuneração baseado no tempo 

de serviço (antiguidade) e na formação acadêmica (titulação) sendo este último o mais 

importante. Tanto a ANDES-Sindicato Nacional como as entidades representativas de 

professores do setor privado vem denunciando a precarização dos salários. 

Além do salário a renda do professor pode incluir outros benefícios relativos a 

remunerações adicionais decorrentes tanto de legislação como é o caso de décimo 

terceiro salário como de  gratificações por cargos e outras atividades. 

Dos pesquisados 79,7% estão insatisfeitos com os salários e benefícios, já que 

apenas 20,3% indicaram satisfação como ótimo e bom na escala oferecida. De fato a 

questão dos salários defasados tem sido uma constante na pauta do movimento docente. 

Sguissardi e Silva Jr.(2009) apontam que no caso das instituições federais esta situação 
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de salários defasados e deteriorados decorre da redução de repasse de recursos de 

pessoal e encargos sociais. 

As condições relacionadas a salários são muito diferentes entre o setor público e o 

privado, com maiores salários e benefícios no setor público, o que é apontado por 

Schwartzman (2010) em pesquisa recente sobre salários de acadêmicos no Brasil. 

Todavia o nível de insatisfação revelado no inquérito é similar entre os professores de 

universidades públicas e da universidade particular com tendência a menor insatisfação 

na IES privada. Indicaram níveis de satisfação 1, 2 e 3 na escala 85,5% dos professores 

da UEPA, 81,9%  na UFPA e 67,9% na UNAMA. Dos professores da IES privada 32% 

indicou níveis 5 e 4 de satisfação com salários e benefícios. 

O grau de satisfação com as condições de trabalho no que se refere a espaço 

físico, equipamentos, infraestrutura e suporte administrativo está nos níveis 5 e 4 da 

escala para 35,6% dos professores e está entre 1 e 3 para  59,7% . O Teste Qui 

Quadrado no valor p = 0, 000 revela a correlação entre a variável grau de satisfação 

neste aspecto e o tipo de IES. Os percentuais indicam que o grau de satisfação é maior 

na IES privada e está entre os níveis 5 e 4 para 74,7% dos professores da UNAMA, mas 

está em 21% para os da UEPA e 25,9% para os da UFPA, ou seja nas IES públicas 

predominam os menores níveis de satisfação nessa dimensão , conforme indica-se na 

tabela a seguir: 

 

Grau de satisfação 
Instituição % 

Total 
UEPA UFPA UNAMA 

0 5,3 6,3 0,0 4,7 

1 17,1 22,2 0,0 16,2 

2 25,0 19,6 12,0 19,1 

3 31,6 25,9 13,3 24,4 

4 18,4 20,1 46,7 25,6 

5 2,6 5,8 28,0 10,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 000 

Tab. 41 - Relação entre o grau de satisfação com espaço, equipamentos, infraestrutura, suporte 

administrativo e IES 

         O grau de satisfação com a questão da colegialidade e das oportunidades de 

participação nas decisões no âmbito da universidade, está para a maioria dos professores 

(50,6%) entre os níveis 3 e 1 e para 44,7% nos níveis 5 e 4. Entretanto quando 
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analisamos estes percentuais por tipo de IES revela-se maior grau de insatisfação na 

UFPA com 63,1% das respostas nos níveis 1 a 3, enquanto que na UNAMA é de 50,6% 

e na UEPA 48,2%.  

           Não estamos a estabelecer associação entre esta dimensão e a variável tipo de 

IES, pois o Teste Qui Quadrado no valor p = 0, 380 não nos possibilita estabelecer tal 

relação, mas tão somente fazer o registro por considerar que o nível de insatisfação 

maior na UFPA pode influir nos resultados globais nessa dimensão. A quando das 

entrevistas foram também os professores da UFPA a fazerem as observações sobre 

perda da colegialidade.  

A correlação com índice 0,003 indica que é possível associar o grau de satisfação 

nessa dimensão com a variável titulação do professor, ou seja titulação e oportunidade 

de participação nas decisões (a colegialidade), sendo os professores com a titulação ao 

nível da Graduação os mais insatisfeitos com esta dimensão. 

 

Grau de 

satisfação 

Titulação % 

Doutorado Mestrado 
Especializa

ção 
Graduação Total 

0 4,4 2,1 12,0 10,0 4,7 

1 5,8 11,2 12,0 40,0 10,0 

2 11,7 16,8 18,0 10,0 14,7 

3 28,5 29,4 12,0 10,0 25,9 

4 32,8 20,3 22,0 10,0 25,3 

5 16,8 20,3 24,0 20,0 19,4 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 003 

Tab.42 - Relação entre o grau de satisfação com oportunidades de participação nas decisões,      

colegialidade e titulação 

 

O grau de satisfação com a dimensão oportunidades de desenvolvimento 

profissional, atualização e capacitação está entre 5 e 4 para 53,2% dos professores. Dos 

professores da UFPA 59,7% apontam níveis 5 e 4 nessa dimensão , os da UNAMA 

49,4% e os da UEPA 40,8%. Os mais insatisfeitos, indicando entre 1 e 3 na escala estão 

respectivamente os da UFPA (57%), os da UEPA (56,6%) e os da UNAMA (50,7%). 
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Evidencia-se uma correlação entre as variáveis regime de trabalho e satisfação 

com as oportunidades de desenvolvimento profissional. Os professores em regime de 

tempo integral e dedicação exclusiva têm melhores níveis de satisfação em termos de 

oportunidades de desenvolvimento profissional, pois 60,8% das respostas se situam 

entre os níveis de satisfação 5 e 4. 

                 

Grau de 

satisfação 

Regime de Trabalho % 

Tempo Integral 
Tempo Integral/ 

Dedicação Exclusiva 
Tempo Parcial Total 

0 1,5 1,7 7,2 2,4 

1 12,5 2,5 9,8 7,4 

2 14,7 9,8 17,1 12,6 

3 24,3 25,2 22,0 24,4 

4 31,6 30,7 24,4 30,3 

5 15,4 30,1 19,5 22,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 005 

Tab.43 - Relação entre o grau de satisfação com oportunidades desenvolvimento profissional, 

atualização e capacitação e regime de trabalho 

                 

Quando a análise considera a variável titulação os professores com Doutorado são 

os mais satisfeitos com essa dimensão e os que possuem somente a Graduação os mais 

insatisfeitos. 

 

Grau de satisfação 
Titulação % 

Doutorado Especialização Graduação Mestrado Total 

0 3,6 2,0 0,0 1,3 2,4 

1 2,9 8,0 50,0 8,4 7,4 

2 8,8 12,0 10,0 16,8 12,6 

3 19,7 36,0 30,0 24,5 24,4 

4 36,5 22,0 0,0 29,4 30,3 

5 28,5 20,0 10,0 19,6 22,9 

                  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p= 0, 000 

Tab. 44- Relação entre o grau de satisfação com oportunidades de desenvolvimento profissional, 

atualização e capacitação e titulação 

 

Grediaga Kuri (1999) ao caracterizar a profissão acadêmica e os princípios 

básicos que embasam o desempenho do professor situa a liberdade acadêmica e a 

autonomia nas decisões acadêmicas, a liberdade de uso e distribuição do tempo 
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contratado não dedicado ao cumprimento de responsabilidades docentes, como 

importantes elementos pois possibilitam ter o controle de sua atividade 

Com relação ao grau de satisfação com a autonomia e liberdade acadêmica 69,4% 

dos professores indicou níveis 5 e 4 nessa dimensão e 28,8% nos níveis 3 a 1. Quando a 

análise considera a IES, 47,6% dos professores da UFPA indicam o nível ótimo (5), 

enquanto os da UNAMA e UEPA têm respectivamente nesse nível apenas 26,7% e 

23,7% dos professores. O coeficiente 0, 005 indica que é então possível associar tipo de 

IES e satisfação com autonomia e liberdade acadêmica. 

 

Grau de satisfação 
Instituição % 

Total 
UEPA UFPA UNAMA 

0 1,4 2,1 1,3 1,8 

1 2,6 2,6 5,3 3,2 

2 10,5 3,2 6,7 5,6 

3 19,7 19,6 21,3 20,0 

4 42,1 24,9 38,7 31,8 

5 23,7 47,6 26,7 37,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 005 

Tab.45- Relação entre e o grau de satisfação com autonomia / liberdade acadêmica e IES 

  

          São os professores em regime de tempo integral e dedicação exclusiva os que 

indicam maior nível de satisfação com o grau de autonomia e liberdade acadêmica.   

 

Grau de satisfação 

Regime de Trabalho % 

Tempo 

Integral 

Tempo Integral/ 

Dedicação Exclusiva 
Tempo Parcial Total 

0 1,5 1,2 4,8 1,8 

1 5,1 1,2 4,9 3,2 

2 8,1 3,1 7,3 5,6 

3 22,1 19,0 17,1 20,0 

4 38,2 25,2 36,6 31,8 

5 25,0 50,3 29,3 37,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 002 

Tab.46 - Relação entre grau de satisfação com autonomia/liberdade acadêmica e Regime 

de Trabalho 
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Há correlação entre o grau de satisfação com autonomia e liberdade acadêmica e 

a variável titulação, sendo os doutores os que indicam maior percentual de satisfação 

nessa dimensão. 

            

Grau de 

satisfação 

Titulação % 

Doutorado Mestrado Especialização Graduação Total 

0 2,9 0,0 4,0 0,0 1,8 

1 1,5 4,8 4,0 0,0 3,2 

2 1,5 8,4 6,0 20,0 5,6 

3 17,5 20,3 22,0 40,0 20,0 

4 25,5 39,9 30,0 10,0 31,8 

5 51,1 26,6 34,0 30,0 37,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 001 

Tab.47 - Relação entre o grau de satisfação com autonomia / liberdade acadêmica e titulação 

 

 3.5 A natureza e o conteúdo da profissão acadêmica 

  

          Dos professores universitários se espera um trabalho acadêmico que envolva o 

nexo entre ensino e pesquisa, ou seja, o ideal que está no imaginário acadêmico.  

Entretanto fatores decorrentes da massificação, da diferenciação do tipo de orientação 

da universidade (mais orientadas para o ensino, para a pesquisa ou para o 

desenvolvimento regional) apontam para contradições no papel esperado dos 

professores universitários e uma crescente e progressiva separação dessas funções 

acadêmicas. As concepções vão desde o nexo positivo até o argumento de conflito entre 

ensino e pesquisa, como apontam Coaldrake e Stedman (1999, p.19) “há uma gama de 

modelos teóricos que estabelecem desde uma relação de apoio, uma relação positiva 

entre ensino e pesquisa até aqueles que propõem que os dois estão, de fato, em conflito, 

com o espectro de possíveis relações entre elas”. 

 Há tendências de crescente separação entre ensino e pesquisa na atividade do 

professor, chegando-se até a serem analisadas como atividades conflitantes. Barnett 

(citado por Coaldrake e Stedman 1999, p.20) em uma visão “separacionista” refere que 

ensino e pesquisa competem pelo tempo acadêmico, que são atividades inerentemente 

diferentes, envolvendo diferentes processos e caminhos e que as habilidades e 
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características pessoais para a excelência em uma atividade não necessariamente 

coincidem com aquelas requeridas em outra, podendo até mesmo ser opostas. 

 Por outro lado, em uma visão “interacionista” Ramsden e Moses (citados por 

Coaldrake e Stedman 1999, p.19) evidenciam o nexo positivo, no qual ensino e pesquisa 

têm uma relação simbiótica e de mútuo benefício, pois se o ensino não envolve pesquisa 

então não é, de fato, universitário. Outra fonte citada por Coaldrake e Stedman é uma 

meta-análise de 58 estudos quantitativos realizada por Hattie e Marsh, apontando que as 

evidências mostram uma visão “mítica” que vem de longa data., mas em verdade na 

melhor das hipóteses, ensino e pesquisa seriam fragilmente ligados.  

Captar as concepções dos professores sobre a natureza da profissão acadêmica, ou 

seja, se houve ou não mudança no que se espera de um professor universitário, com 

ajustes nas características do trabalho acadêmico e nas formas de atuação, nos moveu a 

perguntar ao professores sobre o que a realidade evidencia sobre essa questão.  

Para 55% dos professores há mudanças na natureza e no conteúdo da profissão 

acadêmica sendo que para 31,2% dos professores essas mudanças estão relacionadas à 

maior ênfase e valorização da pesquisa e da produção científica e para 17,4% maior 

ênfase e valorização do ensino seja na graduação seja na pós-graduação. Para 45% não 

há mudanças e destes, 27,9% consideram que o núcleo central, a centralidade do 

trabalho acadêmico continua sendo a docência e a investigação, ou seja, a formação dos 

alunos e a produção de conhecimento para 17,1% a natureza e o conteúdo do trabalho 

acadêmico de um professor universitário permanecem: ensino, pesquisa e extensão.  
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Fig.28 - Mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho acadêmico 
            

O teste Qui Quadrado aplicado às variáveis tipos de IES, titulação e tempo de 

atuação na vida acadêmica não aponta evidência estatística de que as variáveis são 

dependentes em nível de significância de 5%. 

Sob a influência das políticas de educação superior em especial aquelas 

relacionadas à regulação e ao ajuste às políticas, poderíamos ter uma visão do trabalho 

acadêmico que se distancia do modelo histórico da profissão acadêmica, gerando 

alterações tais que promoveriam uma mudança na natureza e no conteúdo da profissão 

acadêmica. Integram a cultura acadêmica tanto as concepções que os professores têm 

sobre seu trabalho como as práticas institucionais dos atores universitários e o que 

pensam sobre a natureza do trabalho que realizam. A indissociabilidade ensino–

pesquisa é um dos princípios clássicos de constituição da natureza do trabalho do 

professor universitário e esta concepção ainda permanece em termos de configuração do 

trabalho na percepção dos professores pesquisados, entretanto, com valorização de uma 

ou outra atividade: ora a pesquisa e produção de conhecimento, ora o ensino de 

graduação e pós-graduação. 

Mudanças na natureza e no 

conteúdo do trabalho acadêmico 

3,2% 3,2% 

17,1% 

31,2% 

17,4% 
27,9% 

A natureza e o conteúdo do trabalho de um professor 
universitário permanecem: ensino, pesquisa, extensão 

Há maior ênfase e valorização da administração 
acadêmica, das funções de gestão 

Há maior ênfase e valorização da extensão,de serviços 
remunerado e das relações com os setores produtivos 

Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho 
acadêmico, com maior ênfase e valorização da pesquisa 
e da produção científica 

Há mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho 
acadêmico, com maior ênfase e valorização do ensino 
na graduação e nos programas de pós-graduação 

O núcleo central, a centralidade do trabalho acadêmico, 
continua sendo a docência e a pesquisa, a formação dos 
alunos e a produção do conhecimento 
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A prioridade conferida a uma ou outra atividade tanto pode decorrer de fatores 

internos (da instituição) como de fatores externos (das políticas de educação superior) e 

de tradições históricas como referem Schugurensky e Naidorf (2004).  

 

EIXO IV – A percepção e as respostas dos professores com relação às políticas e às 

mudanças 

 

4.1 A escolha da carreira acadêmica 

 

As análises até aqui apresentadas revelam pressões para o aumento da carga de 

trabalho coerentes com a situação de crescente intensificação da carga de trabalho, 

redução de recursos financeiros bem como a interferência externa no trabalho 

acadêmico, contudo boa parte dos professores manifesta-se satisfeitos com sua profissão 

mesmo sob o impacto das políticas de educação superior. Esses professores voltariam a 

escolher a carreira acadêmica? Voltariam a ser professores universitários? .  

Tomamos emprestadas as palavras de Pedró (2004, p.154) ao introduzir a análise 

dos dados referentes à escolha da profissão acadêmica, melhor dizendo, se os 

professores voltariam ou não a escolher a carreira acadêmica. Este autor referencia o 

estudo desenvolvido por Altbach, intitulado The Changing Academic Workplace: 

Comparative Perspectives e afirma:                

A maioria dos inquéritos sobre o pessoal acadêmico permitem detectar um 

número crescente de críticas em torno da intensificação da carga de trabalho, 

da diminuição dos recursos econômicos, da interferência externa ou da 

burocracia interna, mas em conjunto, os acadêmicos parecem satisfeitos com 

sua profissão, seja qual for o impacto das políticas que se introduziram 

recentemente. E de fato na quase totalidade dos países desenvolvidos, a 

percentagem dos docentes dentro da carreira acadêmica, dispostos a 

abandoná-la, é insignificante. 
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 Apesar do Brasil não ser um país desenvolvido e o fato de o estudo empírico ter 

ouvido professores que trabalham em universidades na Amazônia, a informação 

recolhida permite confirmar o que Pedró afirma, já que 69,1% dos participantes do 

inquérito responderam que tornaria a escolher a carreira acadêmica, que faria tudo de 

novo e que apesar das dificuldades, a profissão acadêmica, o trabalho como professor 

universitário continua sendo importante, desafiador e recompensador. Em sentido 

contrário 20% tornariam a escolher a carreira acadêmica, mas a desenvolveriam em 

outras bases, para lidar com os constrangimentos que afetam a profissão, encontrando 

caminhos que possibilitam compor novos papéis profissionais e continuar 

desenvolvendo um trabalho significativo. 

Apenas 6,8% “não voltaria a escolher a carrreira acadêmica, buscaria outro rumo 

profissional. Para esses o trabalho acadêmico é em si mesmo recompensador, mas as 

condições em que ele acontece é o que o torna frustrante, desmotivador, difícil e 

ambíguo.   

 
 Fig.29 – Posicionamento sobre a escolha da profissão acadêmica 

Não há variações estatisticamente significativas nos dados, ao considerar-se a 

titulação, o tempo de atuação na carreira acadêmica, o grau de satisfação com a carga de 

trabalho ou a quantidade de horas destinadas ao trabalho, com salário e benefícios e 

com o grau de autonomia e liberdade acadêmica. O Teste Qui Quadrado com valor p = 

0, 002 para a correlação das variáveis – escolha da carreira e tipo de IES – indica que há 

Posicionamento sobre a escolha 

da profissão acadêmica 

6,8% 
4,1% 

69,1% 

20,0% 

Não voltaria a escolher a carreira acadêmica, 
buscaria outro rumo profissional.O trabalho 

acadêmico é recompensador, mas as condições em 

que ele acontece é o que o torna frustrante, 
desmotivador, difícil e ambíguo 

Tornaria a escolher a carreira acadêmica, mas a 
desenvolveria em outras bases para lidar com os 

constrangimentos que afetam a profissão, 

encontrando caminhos que possibilitam compor 
novos papéis e continuar desenvolvendo um 

trabalho significativo 
 

 

Tornaria a escolher a carreira acadêmica. Faria tudo 

de novo. Apesar das dificuldades, a profissão 

acadêmica, o trabalho como professor universitário 
continua sendo importante, desafiador e 

recompensador  

Não sei avaliar. 
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associação e o fato permite fazer a relação entre estas variáveis, como se apresenta na 

tabela a seguir. 

Posicionamento sobre a escolha da profissão 

acadêmica. 

Instituições % 

UEPA UFPA UNAMA Total 

Não voltaria a escolher a carreira acadêmica, 

buscaria outro rumo profissional. O trabalho 

acadêmico é em si mesmo recompensador, mas as 

condições em que ele acontece é o que o torna 

frustrante, desmotivador, difícil e ambíguo 

9,2 6,9 4,0 6,8 

Tornaria a escolher a carreira acadêmica, mas a 

desenvolveria em outras bases para lidar com os 

constrangimentos que afetam a profissão, 

encontrando caminhos que possibilitam compor 

novos papéis profissionais e continuar 

desenvolvendo um trabalho significativo. 

7,9 27,0 14,7 20,0 

Tornaria a escolher a carreira acadêmica. Faria 

tudo de novo. Apesar das dificuldades, a 

profissão acadêmica, o trabalho como professor 

universitário continua sendo importante, 

desafiador e recompensador. 

81,6 60,3 78,7 69,1 

Não sei avaliar 1,3 5,8 2,6 4,1 

Total 100, 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 002  

 Tab. 48 - Relação entre posicionamento sobre a escolha da profissão acadêmica e IES 

 

4.2  Os dilemas 

As demandas que atualmente são postas à universidade e aos professores são, não 

só diversificadas como também são contraditórias. 

 Para Dias Sobrinho (2005) ao mesmo tempo se exige formar pesquisadores de 

ponta e profissionais com foco no mercado, desenvolver pesquisa avançada e de 

aplicação, relevância social e atendimento ao mercado. Entretanto o modo clássico de 

configuração da universidade não lhe possibilita o atendimento dessas demandas 

contraditórias e exige, tanto da universidade como de seus professores, processos de 

adaptação para que possam responder às complexas e amplas tarefas e funções. E não é 

sem sentido que o título da obra de Dias Sobrinho começa com a palavra dilemas – o 

dilema da educação como um direito social e bem público ou educação como um 

negócio e mercadoria, o dilema da qualidade versus quantidade, o dilema da natureza e 

do perfil dos cursos superiores voltados para uma formação verdadeiramente 
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universitária, humanista ou para uma formação pragmática e direcionada ao perfil 

exigido pelo mercado. 

Zabalza (2004, p.61) nos diz que dilemas constituem “o conjunto de situações 

bipolares ou multipolares que se apresenta ao professor no desenvolvimento de sua 

atividade profissional”. Essas situações entre as quais os professores hesitam como os 

dilemas profissionais, lhes dificultam uma tomada de posição. 

Considerando a possibilidade de, no quadro de mudanças em curso na educação 

superior, professores universitários estarem a se defrontar com alguns desses dilemas 

em sua vida acadêmica, é que lhes apresentamos uma pergunta que lhes pedia para, 

diante de uma lista, indicar quais das situações listadas, descreviam os dilemas que eles 

viviam e também deixamos a possibilidade de indicação de outros dilemas, que não os 

apresentados. Ressaltamos que mais de um item poderia ser escolhido.  

O dilema apresentado com o maior percentual de indicação (53,5%) foi o de abrir 

mão de valores acadêmicos, de compromissos ético-políticos da profissão acadêmica ou 

promover ajustes no exercício do trabalho acadêmico para lidar com os desafios, as 

mudanças e adaptar-se.  

Em segunda escolha, para 35,9% dos professores, está o dilema formar alunos no 

sentido pleno da formação universitária (formação cultural sólida, ampla, quadros 

teóricos e analíticos gerais, espírito crítico, etc.) ou formar para os postos no mercado de 

trabalho, para o conhecimento de pronta aplicação, para a empregabilidade.  

Em terceira indicação está, com 31,7%, assumir-se mais como docente (dedicar-se 

mais ao ensino) ou assumir-se mais como pesquisador (dedicar-se mais à pesquisa). 

Seguem-se a estas três indicações com maiores percentuais de escolha, um bloco 

de escolhas entre 22,0 e 25,9%, para os seguintes dilemas: individualismo, cuidar da 

própria carreira ou trabalhar na perspectiva do coletivo; fazer o que deseja fazer no 

trabalho acadêmico, o que é academicamente relevante ou fazer o que conta como 

produtividade; submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa às prioridades e normas das 

agências financiadoras e editais dirigidos ou preservar a liberdade acadêmica e manter a 

capacidade de decidir sobre o quê e como vai pesquisar; comprometer-se em responder 
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a preocupações sociais e científicas ou submeter-se ao processo de competir por 

recursos destinados à pesquisa; contestar as políticas, os mecanismos de pressão para a 

produtividade ou sobreviver à lógica imposta e submeter-se tentando produzir mais e 

mais; dedicar-se mais à vida profissional fora da universidade ou dedicar-se mais à vida 

acadêmica. 

E com apenas 7,9% está o dilema “fazer tudo ao mesmo tempo agora ou fazer 

como posso fazer, no meu tempo”, todavia dos 27 professores que o indicaram, 63% são 

doutores e 66,7% são de regime de tempo integral e dedicação exclusiva. 

Dos trinta participantes (9,4%) que indicaram outros dilemas, apenas treze os 

especificaram, são os seguintes, por IES (na UFPA, 1 a 3; na UNAMA, 4 a 7 e na 

UEPA, 8 a 12):  

 Encontrar a dosagem certa entre a quantidade de conhecimentos transmitida e a 

capacidade de apreensão pelo estudante. 

 Trabalhar com baixos salários. 

 Selecionar as atividades que posso assumir no tempo dedicado à universidade sem 

prejuízos à vida pessoal ou atender ao máximo as demandas que surgem, pela 

urgência dos desafios e prejudicar o tempo destinado à vida pessoal. 

 Formar alunos no sentido de uma formação universitária ou se adequar às 

mudanças competitivas das IES, ajudando a formar alunos abaixo do nível 

mínimo necessário. 

 Desenvolver um trabalho acadêmico em uma instituição que segue o modelo de 

empresa, não ter clareza dos critérios relativos a questões profissionais como 

demissões e salários. 

 Desenvolver tarefas docentes de forma técnica ou agir como um facilitador do 

conhecimento, da aprendizagem, provocar a reflexão. 

 Como trabalhar por melhorias no ensino superior quando os verdadeiros 

problemas da educação pública brasileira estão na base de todo o sistema, ou 

seja, na falida educação básica. 

 A necessidade de buscar aperfeiçoamento (pós-graduação) implica longo período 

de preparação e comprometimento econômico 

 Lutar por melhores condições infraestruturais para o pesquisador em Educação. 
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 Dedicar-me mais à gestão que às atividades de ensino e pesquisa. 

 Descuidar da vida pessoal em detrimento da profissional. 

 A supervalorização da titulação em detrimento da experiência acadêmica. 

Uma professora da UFPA, entretanto fez a seguinte indicação: “Não vivo esses 

dilemas, trabalho porque gosto, no que gosto, supero os desafios sem arredar pé dos 

meus princípios. Talvez isso seja raro em um ambiente onde muitos reclamam e poucos 

realizam”. 

         As tabelas 49 a 52 informam a distribuição das respostas por IES, por regime de 

trabalho, por titulação e por tempo de carreira. 

 

Dilemas da vida acadêmica 
Instituição % 

Total 
UEPA UFPA UNAMA 

“Fazer tudo ao mesmo tempo agora ou fazer como 

posso fazer, no meu tempo”. 
11,1 77,8 11,1 27 

Abrir mão de valores acadêmicos, de compromissos 

ético-políticos da profissão acadêmica ou promover 

ajustes no exercício de seu trabalho acadêmico para 

lidar com os desafios, as mudanças e adaptar-se. 

26,4 50,0 23,6 182 

Assumir-se mais como docente (dedicar-se mais ao 

ensino) ou assumir-se mais como pesquisador (dedicar-

se mais à pesquisa 

29,6 45,4 25,0 108 

Comprometer-se em responder a preocupações sociais 

e científicas ou submeter-se ao processo de competir 

por recursos destinados à pesquisa aplicada 

29,1 45,3 25,6 86 

Contestar as políticas, os mecanismos de pressão para 

produtividade ou sobreviver à lógica imposta, 

submeter-se tentando produzir mais e mais. 

31,0 50,0 19,0 84 

Dedicar-se mais à vida profissional fora da 

universidade ou dedicar-se mais à vida acadêmica. 
24,0 37,3 38,7 75 

Fazer o que deseja fazer no trabalho acadêmico, o que é 

academicamente relevante ou fazer o que conta como 

produtividade. 

20,7 55,2 24,1 87 

Formar alunos no sentido pleno da formação 

universitária (formação cultural sólida, ampla, quadros 

teóricos e analíticos gerais, espírito crítico etc.) ou 

formar para os postos no mercado de trabalho, para o 

conhecimento de pronta aplicação, para a 

empregabilidade. 

24,6 50,8 24,6 122 

Individualismo, cuidar da própria carreira ou trabalhar 

na perspectiva do coletivo. 
17,4 55,9 26,7 86 

Outro dilema (Especifique) 18,7 59,4 21,9 32 

Submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa às 

prioridades e normas das agências financiadoras, aos 

editais dirigidos ou preservar a liberdade acadêmica e 

manter sua capacidade de decidir sobre o quê e como 

vai pesquisar. 

32,5 56,3 11,2 80 

Tab. 49 - Dilemas da vida acadêmica por IES 
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Dilemas na vida acadêmica 

Regime de Trabalho % 

Total Tempo 

Integral 

Tempo 

Integral/ 

Dedicação 

Exclusiva 

Tempo 

Parcial 

"Fazer tudo ao mesmo tempo agora ou fazer como 

posso fazer, no meu tempo”. 
29,6 66,7 3,7 27 

Abrir mão de valores acadêmicos, de 

compromissos ético-políticos da profissão 

acadêmica ou promover ajustes no exercício de 

seu trabalho acadêmico para lidar com os desafios, 

as mudanças e adaptar-se. 

45,6 44,5 9,9 182 

Assumir-se mais como docente (dedicar-se mais 

ao ensino) ou assumir-se mais como pesquisador 

(dedicar-se mais à pesquisa) 

40,7 43,6 15,7 108 

Comprometer-se em responder a preocupações 

sociais e científicas ou submeter-se ao processo de 

competir por recursos destinados à pesquisa 

aplicada. 

50,0 37,2 12,8 86 

Contestar as políticas, os mecanismos de pressão 

para produtividade ou sobreviver à lógica imposta, 

submeter-se tentando produzir mais e mais. 

42,9 41,7 15,4 84 

Dedicar-se mais à vida profissional fora da 

universidade ou dedicar-se mais à vida acadêmica. 
50,7 34,7 14,6 75 

Fazer o que deseja fazer no trabalho acadêmico, o 

que é academicamente relevante ou fazer o que 

conta como produtividade. 

40,2 49,5 10,3 87 

Formar alunos no sentido pleno da formação 

universitária (formação cultural sólida, ampla, 

quadros teóricos e analíticos gerais, espírito crítico 

etc.) ou formar para os postos no mercado de 

trabalho, para o conhecimento de pronta aplicação, 

para a empregabilidade. 

43,4 40,2 16,4 122 

Individualismo, cuidar da própria carreira ou 

trabalhar na perspectiva do coletivo. 
38,4 50,0 11,6 86 

Outro dilema (Especifique) 37,5 46,9 15,6 32 

Submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa às 

prioridades e normas das agências financiadoras, 

aos editais dirigidos ou preservar a liberdade 

acadêmica e manter sua capacidade de decidir 

sobre o quê e como vai pesquisar. 

40,0 48,8 11,2 80 

Tab. 50- Dilemas da vida acadêmica por tipo de regime de trabalho 
 

 

 

 



 

 

325 

 

 

Dilemas na vida acadêmica 
Titulação 

Total 
Doutorado Especialização Graduação Mestrado 

"Fazer tudo ao mesmo tempo agora ou 

fazer como posso fazer, no meu tempo”. 
63,0 0,0 0,0 37,0 27 

Abrir mão de valores acadêmicos, de 

compromissos ético-políticos da 

profissão acadêmica ou promover ajustes 

no exercício de seu trabalho acadêmico 

para lidar com os desafios, as mudanças 

e adaptar-se. 

34,6 17,6 4,9 42,9 182 

Assumir-se mais como docente (dedicar-

se mais ao ensino) ou assumir-se mais 

como pesquisador (dedicar-se mais à 

pesquisa) 

38,9 19,4 1,9 39,8 108 

Comprometer-se em responder a 

preocupações sociais e científicas ou 

submeter-se ao processo de competir por 

recursos destinados à pesquisa aplicada. 

37,2 10,5 3,5 48,8 86 

Contestar as políticas, os mecanismos de 

pressão para produtividade ou sobreviver 

à lógica imposta, submeter-se tentando. 

38,1 15,5 2,4 44,0 84 

Dedicar-se mais à vida profissional fora 

da universidade ou dedicar-se mais à 

vida acadêmica. 

26,7 20,0 4,0 49,3 75 

Fazer o que deseja fazer no trabalho 

acadêmico, o que é academicamente 

relevante ou fazer o que conta como 

produtividade. 

44,9 13,8 1,1 40,2 87 

Formar alunos no sentido pleno da 

formação universitária (formação 

cultural sólida, ampla, quadros teóricos e 

analíticos gerais, espírito crítico etc.) ou 

formar para os postos no mercado de 

trabalho, para o conhecimento de pronta 

aplicação, para a empregabilidade. 

31,1 16,4 2,5 50,0 122 

Individualismo, cuidar da própria 

carreira ou trabalhar na perspectiva do 

coletivo. 

32,6 16,3 4,6 46,5 86 

Outro dilema (Especifique) 31,3 15,6 9,3 43,8 32 

Submeter ou sujeitar sua agenda de 

pesquisa às prioridades e normas das 

agências financiadoras, aos editais 

dirigidos ou preservar a liberdade 

acadêmica e manter sua capacidade de 

decidir sobre o quê e como vai 

pesquisar. 

43,8 12,5 1,3 42,5 80 

 Tab.51 - Dilemas da vida acadêmica por titulação 
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Dilemas na vida acadêmica 

Tempo de carreira acadêmica 

Total 1 a 5 

anos 

6 a 15 

anos 

16 a 25 

anos 

26 anos 

ou mais 

“Fazer tudo ao mesmo tempo agora ou fazer 

como posso fazer, no meu tempo”. 
7,4 22,2 48,2 22,2 27 

Abrir mão de valores acadêmicos, de 

compromissos ético-políticos da profissão 

acadêmica ou promover ajustes no exercício 

de seu trabalho acadêmico para lidar com os 

desafios, as mudanças e adaptar-se. 

18,7 34,6 31,9 14,8 182 

Assumir-se mais como docente (dedicar-se 

mais ao ensino) ou assumir-se mais como 

pesquisador (dedicar-se mais à pesquisa) 

19,4 36,1 30,6 13,9 108 

Comprometer-se em responder a preocupações 

sociais e científicas ou submeter-se ao 

processo de competir por recursos destinados 

à pesquisa aplicada. 

9,3 36,1 33,7 20,9 86 

Contestar as políticas, os mecanismos de 

pressão para produtividade ou sobreviver à 

lógica imposta, submeter-se tentando produzir 

mais e mais. 

13,1 29,8 45,2 11,9 84 

Dedicar-se mais à vida profissional fora da 

universidade ou dedicar-se mais à vida 

acadêmica. 

14,7 37,3 30,7 17,3 75 

Fazer o que deseja fazer no trabalho 

acadêmico, o que é academicamente relevante 

ou fazer o que conta como produtividade. 

12,6 31,0 41,5 14,9 87 

Formar alunos no sentido pleno da formação 

universitária (formação cultural sólida, ampla, 

quadros teóricos e analíticos gerais, espírito 

crítico etc.) ou formar para os postos de 

trabalho, para o conhecimento de pronta 

aplicação, para a empregabilidade. 

16,4 36,9 31,1 15,6 122 

Individualismo, cuidar da própria carreira ou 

trabalhar na perspectiva do coletivo. 
17,4 36,1 26,7 19,8 86 

Outro dilema (Especifique) 15,6 28,2 28,1 28,1 32 

Submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa 

às prioridades e normas das agências 

financiadoras, aos editais dirigidos. 

17,5 31,3 36,3 14,9 80 

Tab.52 - Dilemas da vida acadêmica por tempo de carreira 
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4.3 A visão sobre autonomia e liberdade acadêmica 

 

Estudos destacam que autonomia e liberdade acadêmica, duas condições 

essenciais que estruturam o trabalho acadêmico, têm sofrido constrangimentos e que os 

professores parecem ter perdido o controle sobre o seu trabalho, o uso do tempo e o 

desenvolvimento de suas atividades. Por outro lado outros estudos revelam que os 

professores universitários permanecem com uma elevada autonomia quanto à 

capacidade de tomar decisões sobre seu trabalho. 

 No enfoque da Sociologia das Profissões a autonomia profissional é concebida 

em termos de controle exercido sobre seu campo de atividade e a capacidade de perder 

ou não este controle. Assim, um valor profissional característico está relacionado ao fato 

dos professores universitários preservarem sua liberdade acadêmica para ensinar e 

pesquisar de acordo com as exigências de seu campo disciplinar. 

Slaughter e Leslie (1997) e Rhoades (1998) apontam que a tradicional autonomia 

das universidades e de seus profissionais diante do mercado foi substancialmente 

reduzida. Ressaltam também que a natureza do trabalho acadêmico sofre 

transformações na medida em que a noção da universidade como bem público muda 

para uma vinculação entre educação superior e mercado, expressa em venda de serviços, 

busca de recursos, mediante vinculação da universidade com as empresas, visando fazer 

face à necessidade de diversificação das fontes de financiamento. A adoção de práticas 

similares às de mercado passa a influir no comportamento dos acadêmicos, os quais 

assimilam comportamentos similares ao dos atores que atuam no mercado. Isso coloca 

em crise o tradicional conceito de mérito associado ao trabalho acadêmico, ou seja, em 

vez do reconhecimento pela produção do conhecimento e pela formação, o que passa a 

ser valorizado é a capacidade de obter recursos externos por pesquisa, patentes, venda 

de produtos e serviços decorrentes do trabalho acadêmico. Esses elementos passam a ser 

os novos indicadores de status acadêmico.  

Barnett (2004 a) ao fazer referência às relações da universidade com a sociedade 

indica que os conceitos de liberdade acadêmica e de comunidade acadêmica podem ser 
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questionados porque as diferentes áreas de conhecimento encontram oportunidades 

diferentes quando a universidade deseja identificar e comercializar serviços 

relacionados à produção de conhecimento. O autor exemplifica que as oportunidades 

são maiores para as áreas de biotecnologia, ciências da computação e engenharia 

eletrônica. Os professores das áreas mais tradicionais como a antropologia, a literatura e 

a filosofia têm menores oportunidades e que esse fato resulta no que ele chama de 

divisão na comunidade acadêmica. Barnett (2004a, p.63) assevera que: “a ideia de 

comunidade acadêmica está, portanto, em risco e assim também a ideia de liberdade 

acadêmica”. Se permanece a liberdade acadêmica para ensinar, para pesquisar, para se 

manifestar livremente posto que a universidade tem esse papel crítico, agora a liberdade 

acadêmica se revela como o direito de explorar o valor de troca inerente ao 

conhecimento dos acadêmicos. E apoiado em Shils e Barnett (2004a, p.63) faz uma 

crítica que aponta para os reflexos desse processo na ética acadêmica:  

Agora, a liberdade acadêmica parece estar se transformando em um direito 

de explorar o valor de troca inerente ao conhecimento dos acadêmicos. A 

„liberdade acadêmica‟ que representou um clamor interior, agora parece 

demonstrar simplesmente um indicativo de interesse pessoal e de um clamor 

que vem de fora e, com a dissipação de responsabilidades anteriores para 

com a ética acadêmica. 

As políticas de educação superior têm, por outro lado, ocasionado interferências 

no processo de decisão sobre o trabalho dos professores a exemplo de mecanismos 

gerenciais que são utilizados sob o argumento da prestação de contas, das exigências de 

responsabilidade social da universidade, do melhor uso dos recursos, da 

competitividade, entre outros argumentos. Ou seja, decisões que antes eram tomadas 

por professores ou seus colegiados passam a ser tomadas no nível estratégico ou 

institucional da universidade ou mesmo no âmbito governamental no caso das IES 

públicas ou da entidade mantenedora no caso das IES privadas. 

Os dados recolhidos ensejam uma visão oposta ao que vínhamos estudando na 

literatura e nos permitem adotar uma percepção otimista quanto à forma pela qual os 

professores percebem esta questão da autonomia e da liberdade acadêmica na 

perspectiva de que, ao se verem sem perda de autonomia, utilizem a autonomia de que 

dispõem para lidar com as transformações por que passa seu trabalho. 
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 E assim concluímos, porque 51,5% dos participantes afirmam que como 

professores têm margens de autonomia relativa, o que lhes possibilita lidar com os 

imperativos das atuais políticas e exigências, que há uma margem de ação para 

exercício de um trabalho acadêmico com certas limitações, mas com qualidade. Para 

20,5% não há perda de autonomia acadêmica e que continuam os professores com 

controle sobre seu tempo acadêmico, sua produção intelectual e do processo de 

formação dos alunos tanto na graduação como na pós-graduação. Entretanto para 20,6% 

há diminuição significativa da autonomia acadêmica, tanto na pesquisa com na 

docência, em decorrência da reduzida margem de ação autônoma que hoje têm os 

professores para o desesenvolvimento de seu trabalho. 

O gráfico e a tabela a seguir apresentam os dados a que nos referimos na análise 

desta questão. 

 
Fig. 30 - Visão sobre Autonomia/liberdade acadêmica 

 

O Teste Qui Quadrado com os valores resultantes não revelam correlação entre 

estas posições sobre autonomia e liberdade acadêmica e tipo de IES, titulação, faixa de 

carreira, grau de satisfação com a participação nas decisões colegiadas. 

Entretanto o valor p = 0, 000 na correlação com o grau de satisfação em relação à 

autonomia e liberdade acadêmica indica que não há evidência estatística de que as 

variáveis são independentes e logo elas são associadas, permitindo afirmar que aos 

resultados prevalentes de bom grau de satisfação neste aspecto correlaciona-se ao 

Visão sobre autonomia 

 / liberdade acadêmica 

7,6% 

20,3% 

20,6% 

51,5% 

Como professor universitário tenho margens de 

autonomia  relativa, o  que me possi-bilita lidar 

com os imperativos das atuais políticas e 

exigências. Há margem de ação, de exercício de 

um trabalho acadêmico com certas limitações, 

mas com qualidade. 

Há  diminuição significativa  da autonomia 

acadêmica,  tanto na  pesquisa como na  docência, 

em decorrência da reduzida margem de ação 

autônoma que  hoje têm os professores para o 

desenvolvimento de seu trabalho. 

Não há uma perda de autonomia acadêmica. 

Continuo com o controle de meu tempo 

acadêmico, de  minha produção  intelectual e  do   

processo de formação  dos alunos tanto na 
graduação como na pós-graduação. 

Não sei avaliar. 
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posicionamento que os professores adotam, quanto a não se perceberem com perda de 

autonomia, ou, como referimos acima, o uso da autonomia de que dispõem para lidar 

com as exigências de seu trabalho.  

 

Posicionamento sobre autonomia ou 

liberdade acadêmica 

Grau de satisfação em relação às 

dimensões do trabalho acadêmico: 

autonomia / liberdade acadêmica 
Total % 

0 1 2 3 4 5 

Como professor universitário tem 

margens de autonomia relativa, o que me 

possibilita lidar com os imperativos das 

atuais políticas e exigências. Há margem 

de ação, de exercício de um trabalho 

acadêmico com certas limitações, mas 

com qualidade. 

0,5 1,1 6,3 18,9 32,6 40,6 175 100,0 

Há diminuição significativa da 

autonomia acadêmica, tanto na pesquisa 

como na docência, em decorrência da 

reduzida margem de ação autônoma que 

hoje têm os professores para o 

desenvolvimento de seu trabalho. 

4,3 12,9 8,6 31,4 25,7 17,1 70 100,0 

Não há uma perda de autonomia 

acadêmica. Continua com o controle do 

tempo acadêmico, da produção 

intelectual e do processo de formação 

dos alunos tanto na graduação como na 

pós-graduação. 

1,4 0,0 2,9 11,6 33,3 50,8 69 100,0 

Não sabe avaliar. 3,8 0,0 0,0 19,2 38,5 38,5 26 100,0 

Valor p = 0, 000 

Tab. 53 - Relação entre o posicionamento sobre autonomia/ liberdade acadêmica e o grau de  

satisfação em relação à autonomia/liberdade acadêmica 

 

4.4 As respostas dos professores 

  

As políticas de educação superior e os seus desdobramentos em termos de 

implantação nas universidades decorrem das relações destas e de seus professores com 

as políticas e seus constrangimentos, ou seja, a natureza do trabalho acadêmico e as 

práticas universitárias podem significar ou não a materialização dessas políticas e a 

submissão às imposições que trazem. A incorporação das políticas resulta de uma teia 

complexa de fatores tanto relativos à organização e gestão das universidades como 
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relativos às formas de resistência, adesão, adaptação, reinterpretação de políticas e 

reconstrução de práticas que permitam lidar com os constrangimentos e oportunidades 

que trazem tais políticas. 

 Para Trowler (2002) as políticas  são recebidas, interpretadas e implementadas no 

que ele denomina, apoiado em Reynolds e Saunders, de degrau ou estágio de  

implementação (implementation staircase), ao considerar a localização dos indivíduos 

ou grupos na hierarquia do processo de implantação da política e a forma pela qual 

compartilham interesses e percepções sobre a natureza e relevância particulares das 

políticas. 

Assim por exemplo uma política que é definida no âmbito nacional pelo governo, 

tem um degrau institucional, quando dirigentes universitários e equipes de gestão a 

interpretam e respondem a ela; tem um nível departamental quando chefes de 

departamentos equilibram pressões, rejeitam ou ignoram as demandas, negociam ou as 

reconstroem significados discursivos nos quais as políticas são codificadas até chegar ao 

nível dos professores, que em diferentes IES e departamentos de uma IES, aplicam, 

ignoram ou adaptam as políticas, interpretando-as também de diferentes maneiras.  

Essa noção de degrau de implementação nos ajuda a compreender as razões da 

distância entre uma proposta original de uma política e seu efeito real, porque nessa 

trajetória, ou nesses degraus de implementação, elas são alteradas, ou seja, há um hiato 

nesse processo.  

Trowler (2002, p. 05) recorrendo a Ball, afirma que “uma resposta à política deve 

ser considerada como construída em contexto e compensada com outras expectativas. 

Tudo isso envolve ação social criativa e não é uma atividade robótica”. E, além disso, 

há um modo tácito ou explícito, consciente ou inconsciente, muitas vezes não 

reconhecido por aqueles que estão envolvidos no que ele chama de “ação social 

criativa”.  

Para buscar elementos que pudessem favorecer a compreensão de como são 

percebidas as políticas de educação superior e as mudanças por elas trazidas, com as 

novas exigências que são postas aos professores e, como eles respondem ou constroem 
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seus caminhos de exercício da profissão acadêmica, procuramos, com base no modelo 

concebido por Trowler (1997, 1998), sondar como os participantes do inquérito 

descreviam seu comportamento diante dos desafios postos pelas políticas de educação 

superior e pelas dinâmicas de mudança por que passa a universidade. E assim 

apresentamos quatro possibilidades de respostas, relacionadas respectivamente aos 

quadrantes um a quatro a seguir, com base no modelo proposto por Trowler, e assim 

descritas: 

1. Não tenho conseguido lidar com as exigências crescentes por maior 

produtividade, por intensificação da carga de trabalho e a competição. Sinto-

me sob pressão e "afundando", pois não tenho conseguido enfrentar essas 

exigências e pressões.  

2. Uso estratégias para lidar com as situações, e evitar danos para mim, tentando 

me preservar e me concentrar em aspectos do trabalho que têm significado 

para mim. Uso estratégias de sobrevivência. 

3. Uso estratégias para não perder o controle de meu trabalho ou para recuperar 

esse controle. Tento reinterpretar as políticas e exigências e adotar um 

comportamento estratégico em relação a elas para "permanecer no controle" de 

meu trabalho e articular caminhos viáveis. 

4. Uso medidas, maneiras, meios para escapar das "armadilhas" ou "neutralizar" 

os impactos das pressões e procuro criar "nichos” de trabalho que sejam 

significativos, para ter um balanço entre as atividades estimulantes, 

recompensadoras e as exigências que são postas. 

Optamos por trazer novamente aqui, as quatro descrições já apresentadas no 

Capítulo II e seu modelo gráfico, tendo em vista facilitar a compreensão da análise 

porque este modelo de interpretação proposto por Trowler foi adotado como base e que 

está relacionado às respostas obtidas no inquérito, indicadas em percentuais nos 

quadrantes do modelo. 
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Aceitam o status quo 

 

Trabalham ou mudam a 

política 

 

Contentes 

4 

nadam 

(swimming) 32,4% 

3 

reconstroem a política 

(policy reconstruction) 39% 

 

Descontentes 

1 

afundam 

(sinking) 5,6% 

2 

usam estratégias para lidar 

(coping strategies) 22,4% 

 

Fig. 05 - Respostas dos acadêmicos às mudanças (Trowler, 1997, p.106)                

No quadrante (1) estão os que afundam ou os que estão mais próximos do que é 

tipicamente descrito pelas pesquisas que referem o impacto das mudanças relacionadas 

à intensificação do trabalho, à degradação das condições de trabalho, ao adoecimento e 

ao que aquele autor chamou de “the Robbins trap” com referência à armadilha da 

reforma da educação superior de 1992 no Reino Unido. Somente 5,6% dos professores 

pesquisados estão nesse quadrante.  

Os que desenvolvem ou usam estratégias (coping strategies) que os ajudam a lidar 

com as situações ou mesmo a “ignorar” certas demandas para se preservar estão no 

quadrante 2, o qual obteve 22,4% das respostas. 

No quadrante (3) estão os que reconstroem as políticas, saem do esquema de 

simplesmente usar tais estratégias e procuram reinterpretar ou reconstruir as demandas, 

como forma de readquirir controle sobre seu trabalho. Ou seja, “decodificam” as 

políticas de várias maneiras e têm um comportamento estratégico em relação às regras, 

normas e exigências, em especial naquelas que produzem efeitos indesejáveis. 

Conforme explicita Trowler (1997, p.311), é uma espécie de “manipulação consciente 

das políticas” na tentativa de “ficar no controle” diante das possibilidades de 
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“desprofissionalização” e esse comportamento está relacionado com a resposta  três do 

questionário, a qual obteve 39% de escolhas. 

 No quadrante (4) estão os que nadam e são aqueles para quem não é necessário 

usar tais estratégias nem reconstruir políticas, mas “aceitam” o sentido mais amplo das 

políticas, usam-nas com flexibilidade para delas tirar vantagem, redefinem seus 

objetivos e mudam suas práticas. Tal como expressa a metáfora: “navegam, nadam, 

surfam”e  procuram encontrar equilíbrio nas atividades produtivas e estimulantes. Este 

comportamento está relacionado com a alternativa quatro do questionário a qual obteve 

32,4% das respostas. 

É necessário ressaltar que uma categoria não exclui as outras e que os acadêmicos 

se movem de um para outro quadrante, reconstruindo sua ação e seus modos de lidar 

com as situações. 

 

A figura 31 apresenta os resultados referidos. 

 
Fig.31 - Comportamento diante das exigências e dos desafios postos pelas políticas 

e dinâmicas de mudança 

A correlação que buscamos entre as seguintes variáveis – tipo de IES, titulação, 

tempo de atuação na vida acadêmica, posicionamento sobre os fatores de sucesso na 

vida acadêmica, posicionamento sobre mudanças na natureza e no conteúdo do trabalho 

acadêmico – e o comportamento ou resposta diante das exigências, não evidencia 

significação estatística que possibilite afirmar associação entre as variáveis referidas. 

Comportamento diante das 

exigências e desafios 

0,6% 

5,6% 
22,4% 32,4% 

39,0% 

Não tem conseguido lidar com as exigências 

crescentes por maior produtividade, intensificação da 

carga de trabalho e a competição. Sinte-se sob pressão 

e "afundando", pois não tem conseguido enfrentar 

essas exigências e pressões. 

Usa estratégias para lidar com as situações, e evitar 

danos para si, tentando se preservar e concentrar em 

aspectos do trabalho que têm significado. Usa 
estratégias de sobrevivência. 

Usa estratégias para não perder ou recuperar controle 

sobre o trabalho. Reinterpretar as políticas e exigências 

e adota comportamento estratégico para "permanecer 

no controle" do trabalho e articular caminhos. 

Usa medidas, para escapar das "armadilhas" ou 

"neutralizar" os impactos das pressões e procura criar 

"nichos" 

Não Resposta 
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 No entanto o Teste Qui-Quadrado apresentou o valor p = 0, 000 a partir do qual é 

possível afirmar associação entre as respostas diante das exigências e o posicionamento 

em optar novamente pela escolha da profissão acadêmica, como ilustra a tabela a seguir: 

 

Comportamento diante das exigências dos 

desafios postos pelas políticas de educação 

superior 

Posicionamento do professor quanto a 

optar novamente pela escolha da 

profissão acadêmica % 

N
ã

o
 s

e
i 

a
v

a
li

a
r 

1 2 3 Total 

Não tem conseguido lidar com as exigências 

crescentes por maior produtividade, por 

intensificação da carga de trabalho e a 

competição. Sente-se sob pressão e "afundando", 

pois não tem conseguido enfrentar essas 

exigências e pressões. 

0,0 26,1 4,4 4,3 5,6 

Usa estratégias para lidar com as situações, e 

evitar danos para si, tentando se preservar e se 

concentrar em aspectos do trabalho que têm 

significado para si. Usa estratégias de 

sobrevivência. 

35,7 21,7 11,8 24,7 22,4 

Usa estratégias para não perder o controle de seu 

trabalho ou para recuperar esse controle. Tenta 

reinterpretar as políticas e exigências e adotar um 

comportamento estratégico em relação a elas, 

para "permanecer no controle" do trabalho e 

articular caminhos viáveis 

50,1 21,7 48,5 37,4 39,0 

Usa medidas, maneiras, meios para escapar das 

"armadilhas" ou "neutralizar" os impactos das 

pressões e procura criar "nichos”. 

7,1 30,5 33,8 33,6 32,4 

Não Resposta 7,1 0,0 1,5 0,0 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor p = 0, 000 

Tab.54 - Relação entre comportamento diante dos desafios postos pelas políticas e dinâmicas de 

mudança e o posicionamento sobre a escolha da profissão acadêmica 

Legenda: 

1.  Não voltaria a escolher a carreira acadêmica, buscaria outro rumo profissional. O trabalho 

acadêmico é em si mesmo recompensador, mas as condições em que ele acontece é o que o 

torna frustrante, desmotivador, difícil e ambíguo. 

2. Tornaria a escolher a carreira acadêmica, mas a desenvolveria em outras bases para lidar com 

os constrangimentos que afetam a profissão, encontrando caminhos que possibilitam compor 

novos papéis profissionais e continuar desenvolvendo um trabalho significativo. 

3. Tornaria a escolher a carreira acadêmica. Faria tudo de novo. Apesar das dificuldades, a 

profissão acadêmica, o trabalho como professor universitário continua sendo importante, 

desafiador e recompensador. 
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Da mesma forma há correlação entre a variável comportamento diante das 

exigências e a variável posicionamento sobre autonomia e liberdade acadêmica, uma 

vez que no Teste Qui Quadrado temos o valor p= 0,002. 

 Dos 39% que estão no quadrante três, os que reconstroem/reinterpretam políticas, 

40,6% estão entre os que responderam que como professores universitários têm 

margens de autonomia relativa que os possibilitam lidar com os imperativos das atuais 

políticas e exigências e 43,6% estão entre os que afirmam que não há perda de 

autonomia acadêmica. Dos 32,4% que estão no quadrante quatro, 36,2% afirmam que 

não há perda de autonomia acadêmica e 32% que a autonomia relativa lhes permite lidar 

com os imperativos das políticas, ou seja, eles “nadam” nas políticas. 

 

Comportamento diante das exigências dos desafios postos 

pelas políticas de educação superior. 

Autonomia ou liberdade 

acadêmica é algo importante para 

a atuação de professores 

universitários. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 N
ã

o
 

se
i 

a
v

a
li

a
r 

Total 

% 

Não tem conseguido lidar com as exigências crescentes por maior 

produtividade, por intensificação da carga de trabalho e a 

competição. Sente-se sob pressão e "afundando", pois não tem 

conseguido enfrentar essas exigências e pressões. 

4,0 15,7 1,4 0,0 5,6 

Usa estratégias para lidar com as situações, e evitar danos para si, 

tentando se preservar e se concentrar em aspectos do trabalho que 

têm significado para si . Usa estratégias de sobrevivência. 

22,9 17,1 18,8 42,4 22,4 

Usa estratégias para não perder o controle de seu trabalho ou para 

recuperar esse controle. Tenta reinterpretar as políticas e 

exigências e adotar um comportamento estratégico em relação a 

elas, para "permanecer no controle" do trabalho e articular 

caminhos viáveis 

40,6 35,8 43,6 26,9 39,0 

Usa medidas, maneiras, meios para escapar das "armadilhas" ou 

"neutralizar" os impactos das pressões e procura criar "nichos”. 
32,0 31,4 36,2 26,9 32,4 

Não Resposta 0,5 0,0 0,0 3,8 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Teste Qui Quadrado: 0,002 

Tab.55 - Relação entre comportamento diante dos desafios postos pelas políticas e dinâmicas de 

mudanças e posicionamento sobre a autonomia e liberdade acadêmica para atuação do professor 

Legenda: 

1. Como professor universitário tem margens de autonomia relativa, o que possibilita lidar com os 

imperativos das atuais políticas e exigências. Há margem de ação, de exercício de um trabalho 

acadêmico com certas limitações, mas com qualidade. 

2. Há diminuição significativa da autonomia acadêmica, tanto na pesquisa como na docência, em 

decorrência da reduzida margem de ação autônoma que hoje têm os professores para o 

desenvolvimento de seu trabalho. 

3. Não há uma perda de autonomia acadêmica. Continua com o controle de seu tempo acadêmico, de sua 

produção intelectual e processo de formação de alunos tanto na graduação como pós-graduação. 
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O enfoque de Trowler (1998, p.55) defende que os acadêmicos não são agentes 

passivos das políticas e a sua análise rejeita a hipótese de que a massificação do ensino 

superior conduz à desprofissionalização e à proletarização dos acadêmicos e em seu 

argumento insiste em que “os acadêmicos são pessoas inteligentes. Rebelião e inovação 

são o seu forte e eles frequentemente se colocam em locais estratégicos no degrau de 

implementação das políticas”. 

Ao enfatizar o papel dos acadêmicos como importantes atores na implementação 

de políticas de educação superior, em especial nos dias de hoje quando dispõem de mais 

recursos de todos os tipos e maior amplitude de ação, sem, entretanto subestimar a 

importância da ação organizada via sindicatos e associações, nem minimizar a ação 

danosa do impacto das políticas, com a intensificação do trabalho, a sobrecarga, a 

mercadorização, a regulação e o controle e as “estratégias e instrumentos de vigilância”, 

Trowler (1997, p.315) argumenta usando a seguinte expressão: “o mais importante, 

então, é a premente necessidade de trazer de volta o ator à fotografia”.  

 

4.5 A expressão dos participantes nos comentários adicionais  

Possibilitar que os participantes pudessem expressar suas observações e 

comentários adicionais nos levou a deixar ao final o questionário um espaço apropriado. 

Do total 36,8% dos professores utilizaram essa possibilidade e as respostas encontram-

se a seguir, agregadas por tema:  

4.5.1 Agradecimentos pela oportunidade em participar da pesquisa porque tal 

participação oportunizou uma reflexão significativa sobre o seu papel como professores 

universitários, sobre a carreira, sua vida profissional e sobre o seu papel “na 

universidade nestes tempos instigantes” e em um momento no qual a profissão passa 

por mudanças, com os conflitos de interesse resultantes das forças que atingem os 

professores, que estão “reagindo mesmo que subjetivamente às estratégias do 

neoliberalismo”, ao mesmo tempo em que em que expressam “o desejo de que os 

resultados da pesquisa possam expressar os “medos, anseios e perspectivas e que 

possamos encontrar rumos para as IES do futuro”. 
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4.5.2  Um comentário sobre o instrumento de coleta de dados, o questionário, o 

qual por ser estruturado em questões fechadas, possibilitaria pouca abertura a aspectos 

particulares, ou por que as opções de resposta dificultassem encontrar um item que 

pudesse atender a resposta, desejada. Um comentário sobre o fato da “aparente 

objetividade esconder muitas ambiguidades e nem sempre é possível discernir o espírito 

da questão colocada e por vezes tem-se a sensação de por estarem fechadas causarem 

certo prejuízo para o entrevistado, ou seja, não existe espaço para críticas mais 

contundentes ao atual modelo de ensino universitário mercadológico”. 

           Ressaltamos que nove participantes referiram à boa elaboração do questionário 

ao fato de que o mesmo revelará “sem dúvida um quadro fiel da situação dos docentes 

universitários”, a boa forma com que foi elaborada, a clareza e relevância das questões 

apresentadas, as quais possibilitam certamente traçar um perfil docente à luz do que a 

pesquisa demanda. E por ser um “excelente instrumento de pesquisa para um retrato do 

que é ser professor universitário. 

4.5.3 Um conjunto de comentários e sugestões sobre temáticas ou questões que 

deveriam ter sido contempladas no inquérito: 

- ensino a distância (on line), como os professores percebem essa prática, se estão 

preparados para ela, se dominam as tecnologias envolvidas, se percebem como uma 

ameaça ao futuro da profissão;  

- como as IES hoje vivem e convivem sob as exigências do sistema da avaliação do 

MEC. Se gestores e docentes de IES privadas atrelam suas atividades acadêmicas a esse 

processo, com perda de autonomia;  

- o tema formação docente deveria também ser incluído e a justificativa diz respeito ao 

fato de que os professores que não têm formação docente além da formação técnica têm 

práticas docentes diferentes dos outros que a têm, causando dificuldades para os alunos. 

4.5.4 Sobre o aluno ingressante na universidade e a forma pela qual a 

universidade lida com a questão, dois participantes referiram que este perfil é a grande 

ameaça para “a universidade brasileira de qualidade”. E justificam ao dizer que 

ingressam estudantes “sem base e sem visão de futuro e mal preparados 
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intelectualmente”. Para isso têm concorrido a desvalorização do professor, a falta de 

adequada infraestrutura das escolas e a dificuldade de muitos educadores de separar 

quantidade da qualidade ou de prover programas de ensino compatíveis com as 

exigências do mundo moderno. Refere que “é um erro se contentar com a seleção 

profissional a ser feita pelo mercado de trabalho”. 

4.5.5 Sobre a avaliação da educação superior um participante o considera um 

processo contraditório, pois “produz dimensões negativas e positivas”, mas o considera 

positiva em relação à dimensão da gestão, porque “pode colaborar para a superação de 

práticas históricas na universidade”.  

4.5.6. Sobre ser professor, sobre a carreira e a atividade acadêmica as observações 

dizem respeito à satisfação pessoal em contribuir para o processo de formação dos 

alunos, ao fato da carreira acadêmica ser o que “há de mais significativo” em sua vida 

por oportunizar “a sala de aula como um espaço mágico, a pesquisa como dínamo da 

produção pessoal e dos bolsistas” e a extensão oportunizar o “atendimento às 

comunidades carentes”. O fato de que apesar das dificuldades e dos desafios, é a 

docência que lhe traz sentido e que “ensinar e aprender é o que mais gosta de fazer”. 

         As palavras desafio, escolha e compromisso também estão muito presentes nos 

comentários e relacionadas ao desafio de ser professor diante das mudanças e das 

políticas, pois “as mudanças são paradigmáticas e epistemológicas, exigem ajustes, 

estudo permanente para acompanhar os debates e os avanços teórico-metodológicos e 

incorporá-los”. Referem que “ser professor será sempre um desafio, porque o mundo é 

dinâmico e também nós deveremos ser”.  Apontam que a missão do professor é 

antecipar as mudanças, que atividade acadêmica exige uma “dose de idealismo, 

curiosidade e vitalidade para continuar formando valores e adaptando para melhor, as 

demandas produtivistas que aniquilam o espírito crítico do ser humano”. A atividade do 

professor universitário é apontada como gratificante mesmo diante das dificuldades 

impostas por algumas políticas como a massificação do ensino superior e as exigências 

por produção científica em termos de quantidade, e que as escolhas, as opções, 

entretanto podem ser “tarefa árdua quando se tem compromisso”. 
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4.5.7 Os dilemas do professor dizem respeito à dicotomia, como reflexo mais da 

opção que o docente faz em busca do que é melhor para ele – só dar aula ou realmente 

ser professor na essência. O nível de exigência em relação ao professor é cada vez 

maior, mas o aumento dessas exigências reforça sua opção pela carreira acadêmica e 

assim justifica: “sou professor por opção e satisfeito com meu desempenho, no âmbito 

da gestão, ensino, pesquisa e pós-graduação.” O professor vê o aumento das exigências 

acadêmicas que lhe são feitas como reconhecimento e hoje inviste na formação 

continuada. O argumento é a necessidade de qualificação e diferenciação da produção 

científica que é um dos desafios contemporâneos da qualidade, o que impõe a 

“necessidade de maiores exigências de qualificação e de inserção nos diferentes 

mercados”. 

4.5.8 Quanto ao produtivismo, à intensificação do trabalho e às mudanças no 

ethos acadêmico foram inúmeras as observações e comentários, na linha que indica ser 

o professor universitário “refém da autocracia intelectual orientada pela CAPES e/ou 

CNPq” e que a saída desta situação seria a existência de outras agências de fomento à 

pesquisa, com caráter “diverso e supra-facilitador de modelos novos, experimentais, 

audaciosos e até marginais, oxigenaria a vida acadêmica, inter-relacionando as diversas 

percepções de uma realidade nem tão verdadeira quanto a hegemonia prega”. 

         Podemos ainda situar na temática relacionada às mudanças no ethos acadêmico 

um conjunto de comentários relacionados aos seguintes aspectos:  

- assédio moral como - “algo que ameaça a vida acadêmica é a prática amoral exercida 

pelos que se sentem ameaçados com o sucesso acadêmico de colegas da mesma área”; 

- necessidade de o professor assumir seu papel no mundo acadêmico e não tentar 

“simplesmente fugir de suas responsabilidades”; 

- perda da capacidade de crítica das universidades públicas;  

- crescente “individualismo e disputas por poder e dinheiro. Professores e alunos 

estudam menos. Há pressão para a produção acadêmica em vista das exigências da pós- 

graduação”;  

- uma crise de valores e de vocação com muitos usando o trabalho acadêmico como 

uma atividade de segunda importância e os alunos dos programas de pós-graduação 
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desejando tão somente “um título sem conteúdo minimamente razoável”. Sobre esse 

tema refere um professor:  

O trabalho do professor universitário degrada-se linearmente, em particular 

na área humanística. Hoje o discente concebe a universidade a partir de uma 

práxis utilitária. Ou seja, em geral não percebe a universidade como um 

centro de qualificação profissional e desenvolvimento humanístico, mas, 

fundamentalmente com um “lugar” por onde “passa” para “armar-se” com 

um diploma e lutar para ocupar um lugar no mercado de trabalho. Em 

primeiro plano está o diploma, a “arma” que por vezes é o suficiente para lhe 

conferir vantagem no mercado de trabalho. A qualificação profissional e o 

crescimento humanístico é apenas um detalhe em que há pouco interesse.  

 

 - perda do valor da universidade como um bem público ao passar a ser um serviço e os 

“alunos buscando aliar-se a professores que tem bolsas disponíveis”; 

 - busca de reconhecimento pela procura de visibilidade pessoal, que vem “por meio da 

obtenção de recursos financeiros em parceria com o governo e o setor produtivo, o que 

extrapola a atividade docente”. Entretanto um comentário evidencia-se como dissonante 

na medida em que alerta para o fato de que mudanças nas leis possam vir prejudicar a 

prestação de serviços pela universidade ao setor produtivo e com isso prejudicar renda 

adicional ou complementar da universidade e dos professores. Eis o comentário: 

Ao final do ano de 2008 houve uma Resolução do Tribunal de contas da 

União [...] que pode mudar significativamente o ensino e a pesquisa no 

Instituto de Tecnologia e em outros Centros, da UFPA, que atuam em 

pesquisas ligadas ao setor produtivo. Essa nova medida criou uma série de 

entraves burocráticos que anulam as Fundações de Pesquisa nas 

universidades federais e também dificulta ainda mais a criação de novos 

convênios com empresas privadas. As universidades federais ficam proibidas 

de fazer trabalhos de consultorias especializadas e seus professores não 

podem mais receber por tais serviços. Parece-me que também os professores 

estão proibidos de receber remuneração por cursos de especialização e de 

mestrados profissionais. Ainda não sei avaliar o impacto direto da medida, 

mas acredito que seria enorme, porque todos os meus colegas que são 

professores-pesquisadores em regime de dedicação exclusiva complementam 

suas rendas familiares com bolsas de pesquisa, honorários de consultoria etc. 

Com essa medida haverá diminuição da renda familiar dos pesquisadores e 

alguns pretendem sair do regime de dedicação exclusiva. 

 

4.5.9. A existência de pressões para produzir, independentemente do fato de que 

tenha ou não o professor um perfil moldado para uma produção científica constante. 

Nesse sentido professor universitário é hoje pressionado a produzir trabalhos, como 
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“meio de alcançar reconhecimento trazendo os malefícios do produtivismo para a 

ciência e o afastamento de potenciais candidatos à carreira científica”. É expressivo 

também nesse sentido o comentário que refere: “meu maior receio é que o produtivismo 

prejudique o desenvolvimento científico neste país, ameaçando a inovação, a autonomia 

científica e desestimulando jovens talentos de seguir uma carreira científica”. 

          A reprodução do modelo produtivista no modelo de universidade e na formação 

estaria conduzindo as universidades públicas a um desvio de seu foco quanto à 

qualidade da formação dos estudantes ao mesmo tempo em que tal modelo tem se 

especializado “em formar professores individualistas, competitivos e estressados, em 

função do ritmo de produção”. A universidade estaria “infelizmente se tornando uma 

indústria, tendo com motor a mais cruel face do capitalismo. A universidade não forma 

mais pessoas, forma profissionais que reproduzem a lógica egoísta da nova 

universidade”. 

           A resistência ao modelo produtivista todavia tem sido uma forma de resposta dos 

professores quando “apesar da síndrome pela produtividade e prestígio social 

perseguida pela maioria das IES, ainda se tenta preservar, naquelas onde há visão mais 

ampla do processo educativo, a autonomia e a autoridade docente, o que favorece a 

motivação para o trabalho”. 

          Um conjunto de comentários diz respeito a maior pressão exercida pelas 

exigências da CAPES sobre os professores que atuam na pós-graduação as quais 

“chegam a quase inviabilizar uma produção científica satisfatória”. Como as exigências 

maiores recaem sobre a atuação na pós-graduação, dedicar-se inteiramente ao ensino de 

graduação é visto, quando no caso de um Doutor , como algo inadequado, influindo 

mesmo no não reconhecimento do trabalho desenvolvido. Entretanto um comentário 

dissonante deste argumento é o que refere a possibilidade do professor bem organizar 

sua dedicação em termos de tempo às atividades de ensino de graduação e pesquisa, 

quando opta por não atuar na pós-graduação.  
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4.5.10 Sobre a questão da qualificação e da formação do professor os registros 

estão relacionados ao fato de que do professor hoje se demanda um trabalho “que ele 

não aprendeu a ser em sua formação inicial”, sendo necessária maior ênfase na 

qualificação. Todavia apesar da demanda por qualificação docente ainda ser muito alta e 

a universidade não a priorizar, “comprometendo a qualidade que a profissão acadêmica 

exige em tempos de mudança” aponta-se que é essencial maior ênfase na formação e 

qualificação do corpo docente, em especial a formação de doutores. Aponta-se também 

o fato de que a UEPA ainda está distante de atingir as metas de qualificação docente, 

com a falta de programas de mestrado e doutorado próprios ou em parceria com outras 

IES, em especial nas áreas Clínicas Básicas, pois a implantação dos programas 

contemplaria um maior número de docentes.  

          Diante das mudanças que estão acontecendo é importante também a atualização 

“mas para que isto aconteça sem prejuízos à nossa atividade acadêmica é necessário o 

equilíbrio entre o ser pessoal e o profissional”. 

                     

4.5.11 Um conjunto de observações diz respeito a críticas às políticas de educação 

superior e a necessidade de mudanças, críticas em relação à universidade centrar-se 

mais na pesquisa ou no ensino: 

As universidades têm que passar por reformas profundas. A primeira delas é 

a de avaliar sinceramente as ilegalidades presentes nas mesmas. Rever os 

contratos de trabalho de seus docentes e rever os projetos pedagógicos; 

O problema atual é pensar que a universidade é um centro de pesquisa. O 

docente está sendo menos valorizado. No entanto o sentido de ser da 

universidade é o ensino. A pesquisa deve ser feita para melhor qualificá-lo. 

Hoje as exigências são maiores para o professor com relação a maior 

qualificação e produção científica. E os investimentos financeiros dos órgãos 

públicos não são proporcionais a essas exigências. 

Hoje a ação docente na UEPA está direcionada quase que exclusivamente 

para o ensino. 

A questão salarial é um elemento que merece ser questionado, pois embora a 

exigência de produtividade tenha aumentado o salário não. E ao mesmo 

tempo professores que produzem diferentemente ganham o mesmo salário. 
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A falta de compromisso da instituição com os professores. Os docentes 

acabam sendo instrumentos ou meios do processo educacional. 

A universidade poderia investir mais em pesquisa propiciando mais espaço 

ao desenvolvimento do conhecimento. 

A despreocupação com a inserção do profissional no mercado de trabalho 

refletindo diretamente na procura pelo curso. 

Acredito que o trabalho acadêmico depende de políticas de investimento em 

pesquisa básica e aplicada, mas também deve contar com a disponibilidade 

pessoal para buscar alternativas e soluções. 

Minha maior preocupação com a instituição em que leciono é a falta de um 

grupo de pesquisa realmente atuante e coeso que possa dar suporte à pós-

graduação e incentivar o desenvolvimento da pesquisa. 

As mudanças estão sendo implantadas burocraticamente, ainda com baixa 

reflexividade dos docentes, além da crise de representação da categoria e de 

burocratização dos colegiados.  

 

 4.5.12  Sobre as condições de trabalho dos professores há críticas em relação: 

- a pouca valorização do trabalho do professor universitário e ao salário que lhe é 

pago, a frustração diante do fato de que os salários pagos ao professor universitário 

não estar de acordo com as exigências. O comentário a seguir ilustra tais críticas: 

No curso de Direito, o magistério superior realiza-se como uma atividade 

complementar, um hobby. Os baixos salários não geram interesse, ou grande 

concorrência como ocorre nos concursos para a Magistratura como atividade 

principal. Um oficial de justiça, o auxiliar judiciário apenas com nível médio 

percebe proventos superiores ao de um professor doutor, com dedicação 

exclusiva. Ademais, no campo jurídico, basta ser um juiz, ou promotor, 

embora não possua o mesmo nível de qualificação que um professor doutor, 

a investidura dos referidos cargos gera um elevado status nesse campo, 

associado à presunção de elevado saber, o que não é verdade. Em suma: o 

magistério superior não dignifica o professor. 

 

 - ao descaso governamental para com as condições de trabalho do professor e a 

falta de contratação de pessoal qualificado são aspectos determinantes para a 

manutenção de grande parte do quadro existente na universidade hoje. 

- a necessidade de redução da carga horária na atividade de ensino ou carga didática 

na medida em que o professor vai adquirindo mais experiência e justifica tal posição 

ao afirmar que tendo mais experiência o professor necessita de mais tempo para 
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atuar como professor consultor e pesquisador, tendo, portanto a “necessidade de 

diminuição da tarefa comum da sala de aula”; 

- a necessidade de dispor de espaços e recursos apropriados para pesquisa e 

experimentação, laboratórios e parcerias relevantes para poder gerar conhecimento 

válido e pertinente. E o participante complementa ao referir que “neste contexto a 

sala de aula continua sendo importante, mas deve ser vista como o destino final, 

onde são divulgados os conhecimentos advindos da pesquisa”. 

          Esse conjunto de observações e comentários adicionais feitos pelos participantes 

nos possibilita relacionar algumas percepções com similares depoimentos feitos pelos 

entrevistados na primeira fase da investigação no que diz respeito aos impactos das 

políticas de educação superior na profissão acadêmica. 

                Neste capítulo procuramos apresentar e analisar a informação empírica recolhida 

no inquérito aos professores com base nos Eixos de análise que indicamos. Ao 

descrever e analisar os dados obtidos, deles procurando inferir as pistas das respostas 

que procurávamos, nos descobrimos em um processo demorado, exaustivo e cuidadoso, 

uma vez que a análise não resulta em simplesmente expor inferências e estabelecer 

correlações entre variáveis mas atribuir-lhes significados, procurando estabelecer um 

diálogo com as referências teóricas de modo que os adquiridos empíricos pudessem ser 

confrontados com os autores, nas convergências e divergências que possibilitam, 

pondo-os em diálogo com o quadro teórico. Evidencia-se um processo de 

reconfiguração que é contraditório tanto no que diz respeito à diversidade das formas de 

perceber e vivenciar os diversos processos decorrentes das políticas como pelas 

respostas ambivalentes. 

               Após as análises aqui apresentadas faremos sua integração e interpretação no 

capítulo final, que vem a seguir.  
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CONCLUSÕES 

 

A gênese da tese “Ser Professor Universitário em tempos de mudança – a 

profissão acadêmica e suas reconfigurações” está situada numa dupla dimensão: a 

descrição e a análise da reconfiguração da profissão acadêmica e a compreensão do 

trabalho do professor universitário no quadro maior das transformações por que passa a 

universidade, sob influência das políticas de educação superior. Nessa perspectiva 

foram investidos esforços em busca de evidências de implicações das políticas no 

processo de reconfiguração da profissão acadêmica. Nossa hipótese de partida está 

explícita no próprio título da tese, a apontar para a possibilidade de alterações no 

trabalho acadêmico que os professores realizam.  

Há uma escassez de estudos sobre a profissão acadêmica no Brasil, em especial 

sobre as alterações na produção do trabalho acadêmico e da vida acadêmica, alterações 

essas que são produzidas não só em decorrência dos desenvolvimentos naturais que 

teria a profissão acadêmica, mas também em decorrência da reestruturação produtiva da 

educação superior e das “metamorfoses” por que passam a universidade e trabalho que 

os acadêmicos nela desenvolvem. 

 Reiteramos que nosso estudo não está centrado nas políticas, mas no modo como 

os professores percebem e vivenciam as mudanças, e refletem sobre o que está a 

acontecer em seu trabalho sob as influências das políticas. Nossa perspectiva foi a de 

contribuir para a ampliação dos estudos sobre o que significa ser professor universitário 

hoje e contribuir para a elaboração de uma base de conhecimentos sobre a profissão 

acadêmica, a partir da visão dos professores.  

No presente capítulo retomamos as questões norteadoras da investigação 

buscando, a partir das análises realizadas no estudo empírico, integrar e interpretar os 

dados, em torno de temas que tais dados, oriundos das entrevistas e do inquérito por 

questionário, possibilitaram estruturar. 

Consideramos pertinente recordar a questão que levantamos ao iniciar a 

investigação quando buscávamos compreender o trabalho do professor universitário no 
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quadro maior das transformações por que passa a universidade sob a influência das 

políticas de educação superior na profissão acadêmica. Foi essa busca que nos levou à 

questão central: 

 Como as mudanças por que passa a universidade sob a influência das políticas 

de educação superior, afetam ou reconfiguram a profissão acadêmica, a condição de 

ser professor universitário? 

  Elegemos então a partir dessa questão e das subquestões de investigação, 

referidas na Introdução da Tese, trazer quatro temas sobre os quais – mesmo correndo o 

risco de alguma redundância – refletir e realizar uma espécie de “balanço crítico” do 

estudo, e assim procedemos inclusive para enxergar o que conseguimos fazer e o que 

ficou por fazer, e mesmo dizer de outras pistas que a tese nos abriu. Houve assim um 

esforço de “ligar os pontos” na interpretação dos resultados e ao mesmo tempo ter 

abertura para vislumbrar novas questões e novas possibilidades de investigação.  

 Ao longo da exposição no texto da tese algumas pistas, a partir do que já 

sabíamos  confirmaram-se, outras foram sendo revistas ao longo do aprofundamento do 

estudo da literatura e a partir do estudo empírico realizado, com base nas entrevistas e 

no inquérito por questionário. Mas há ainda algumas evoluções que antecipamos 

hipotéticas e que são importantes para a compreensão do cenário futuro da profissão 

acadêmica. Nos itens a seguir, de 1 a 4, abordamos os quatro temas : o cenário de 

mudanças por que passa a universidade e as implicações dessas mudanças na profissão 

acadêmica; a reconfiguração da profissão acadêmica ; as tendências de organização do 

trabalho do professor universitário e as respostas dos professores às políticas e às 

mudanças.  
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1  O cenário da universidade hoje sob a influência das políticas de educação 

superior: as mudanças por que passa a universidade e as implicações dessas mudanças 

na profissão acadêmica 

 

Ao longo de sua evolução a universidade tem assumido funções diversificadas – a 

produção, a conservação e a transmissão do conhecimento e a formação cultural – e 

passa hoje por pressões externas, de forma mais acelerada e intensa, para dar respostas 

aos novos desafios, para incorporar àquelas funções clássicas já referidas, funções 

complementares e diversificadas, o que lhe exige transformações em termos de 

concepção e modelos. 

 Tais transformações revelam certa simultaneidade e um movimento de processos 

de reforma, com base em princípios que têm similaridade, sob a influência dos modelos 

de harmonização, como é exemplo o processo de Bolonha e os movimentos de 

aproximação dos modelos mundiais, pelos quais se busca a harmonização no âmbito do 

MERCOSUL. 

 No aspecto de aproximação aos modelos mundiais, Brunner (2008) aponta que há 

obstáculos estruturais de organização e funcionamento que dificultam a harmonização 

ou a convergência tal como no Processo de Bolonha. Entretanto as similaridades 

apontam para um processo de “arrastamento”, um “espraiamento” de Bolonha 

principalmente no que se refere ao método aberto de coordenação sem comandos 

diretos, que segue, não obstante, implementando políticas similares, numa atuação a 

distância como a guiar sistemas de avaliação e acreditação, que são os mecanismos que 

podem conduzir à mobilidade e à validação de diploma na região.  

Algumas dessas reinterpretações ou semelhanças com as idéias centrais de 

Bolonha já estão presentes nas políticas de educação superior quando consideramos os 

movimentos no âmbito do MERCOSUL. Esse fato ocorre se os países, no processo de 

reinterpretação das políticas, mantêm suas diferenças regionais (Dale, 2001) ou 

entendem que não irá ocorrer, obviamente, nenhuma homogeneização (Nóvoa, 2002), 

mas sim a adoção de objetivos e estratégias similares.  
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 Os documentos orientadores das políticas de educação superior destacam a 

necessidade de a universidade adaptar-se, ajustar-se a uma nova realidade e chegam 

mesmo a indicar a necessidade de sua redefinição, sua reconfiguração, para atender aos 

desafios das transformações sócio-econômicas e técnico-científicas. Destacam ainda, de 

forma relevante, o papel da universidade no processo de desenvolvimento social e 

econômico. De fato, vê-se atualmente a universidade cada vez menos em sua 

importância como bem cultural e cada vez mais em sua relevância como bem 

econômico. Dessa visão decorre não só um crescente controle político, mas, também, a 

necessidade de uma resposta rápida às novas demandas econômicas. 

A universidade encontra-se, portanto, sob novas exigências, por vezes 

contraditórias, oriundas das transformações no mundo do trabalho, das relações de 

trabalho, da revolução científico-tecnológica, o que não é um processo inédito, pois esta 

instituição conviveu e convive com as tensões oriundas dessas transformações e tem-se 

adaptado às exigências. Mas ao mesmo tempo ao procurar manter sua função crítica em 

relação aos novos contornos, tem essa forma de responder encarada como resistência à 

mudança ou como dificuldade de se atualizar e se ajustar aos novos tempos.  

O estudo que desenvolvemos pretendeu pensar a profissão acadêmica sob a 

influência das políticas de educação superior e buscou compreender essa influência na 

vida acadêmica, a partir da compreensão do modo como os professores percebem e 

experienciam  o que está a acontecer no mundo universitário e no trabalho que 

desenvolvem. Motivado assim por essa pretensão, este estudo identificou que na 

perspectiva dos atores tais influências têm tanto um sentido positivo como negativo. 

 Dois fatores relacionados à formação foram os destacados em termos de 

influência positiva: a exigência de novos perfis de formação com ajustes às demandas 

de mercado e à empregabilidade bem como a necessidade de rever os planos de ensino, 

os currículos e as metodologias de ensino a partir das novas diretrizes curriculares 

nacionais. Mesmo que esses fatores estejam indicados numa visão positiva, ao mesmo 

tempo trazem dilemas relacionados à formação dos alunos, a saber: é seu papel formar 

os alunos no sentido pleno da formação universitária, ou seja, ou uma formação cultural 

sólida, ampla e com quadros teóricos e analíticos gerais ou no sentido de uma formação 
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orientada para a ocupação de postos no mercado de trabalho, para o conhecimento de 

pronta aplicação e para a empregabilidade?  

 No estudo que empreendemos dois fatores relacionados à produção de 

conhecimento também foram destacados pelos professores como de influência positiva: 

a diversificação dos espaços de produção do conhecimento, a velocidade de produção 

de conhecimento; a crescente interdisciplinaridade e a necessidade de trabalhar em 

redes de cooperação, redes de pesquisa nacionais e internacionais, posição que 

evidencia a sintonia dos professores com os novos modos de produção de 

conhecimento.  

A diversificação e ampliação de funções do professor ao assumir uma agenda 

extensa e diversificada foram caracterizadas de forma positiva e negativa o que aponta 

para o fato de que os professores não percebem tal situação como produtora de 

intensificação do trabalho. Essa falta de percepção pode ser relacionada ao que Ball 

(2005) identifica ao afirmar que os professores acabam inseridos na performatividade e 

na luta pela visibilidade.  

Dentre os fatores decorrentes das políticas mais indicados como negativos e que 

ameaçam o futuro da universidade está a inadequação ou insuficiência de recursos para 

o ensino e para a pesquisa, o desinvestimento do Estado na educação superior pública.  

O quadro de adaptação, de reconfiguração da universidade inclusive em 

decorrência das restrições financeiras assume várias feições: da aplicação da lógica de 

redução de custos, de redução dos quadros de pessoal, da contratação de professores 

com contratos temporários e menores salários e direitos, da privatização interna, com o 

estímulo às parcerias público-privadas, ao capitalismo acadêmico. O fator infraestrutura 

inadequada ou insuficiente para pesquisa, em termos de equipamentos e laboratórios, 

associado à dificuldade de acesso a recursos para pesquisa, colabora para a ideia de 

naturalização da venda de serviços, de ajuste aos editais das agências de financiamento 

de pesquisa e de outros mecanismos do chamado capitalismo acadêmico (Slaughter & 

Leslie 1997, Rhoades & Slaughter, 2004) ou do que Leher (2004) denomina de 

incorporação da lógica produtivista. 
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 A indução das políticas à necessidade de complementação salarial por meio das 

bolsas de produtividade em pesquisa ou da prestação de serviços, ou seja, de um 

aumento de remuneração sem um aumento real do salário, acaba por favorecer a 

naturalização desses mecanismos e a adesão ao modelo produtivista, até pelos 

resultados práticos que advêm dessa adesão. Para sobreviverem ao sistema de 

financiamento de pesquisa e aos editais das agências de fomento os professores revelam 

uma conduta estratégica, adotando um comportamento pragmático, o que Bennich-

Björkman (2007) denomina de “a tactical and fund-oriented approach". Esse 

comportamento conduz, no entanto, o professor ao dilema de sobreviver à lógica 

imposta e fazer o que conta como produtividade ou o que promove acesso aos recursos 

e possibilita autonomia sobre sua agenda de pesquisa. 

 Com a provisão de menos recursos financeiros a universidade é instada a adotar 

uma postura empreendedora, no sentido de ir buscar os recursos no mercado, vendendo 

serviços, orientando-se de forma pragmática no mercado de conhecimento, com a 

crescente valorização dos professores que são os acadêmicos produtores e produtivos 

nessa ótica empreendedora, o que, no extremo, traz o perigo da perda de valores que 

fizeram da universidade um espaço de crítica.  Como alertam Leher e Lopes (2008) é a 

lógica do capital que transforma o docente pesquisador em empreiteiro. Ou seja, quando 

os professores ajustam sua produção intelectual ao que é medido e valorizado nos 

padrões de quem avalia ou financia. 

Se por um lado o empreendedorismo acadêmico pode carrear mais recursos para a 

universidade e melhorar as condições de pesquisa, por outro lado pode trazer ameaças 

quanto ao compromisso com o ensino de graduação, como aponta o estudo que 

realizamos pois os professores  orientam sua atenção e dedicam tempo para atividades 

que resultam vantagens para seus projetos. Ao cogitarmos do enraizamento da ideia do 

sucesso de um professor estar ligado ao status e prestígio obtido na pesquisa e na 

obtenção de recursos para o seu projeto, o seu departamento ou o seu laboratório, 

estaremos perante o risco da desvalorização da formação ao nível da graduação ou da 

atividade de extensão e prestação de serviços não geradores de recursos. 

Nessas condições há um esgotamento do modelo único de universidade com que 

tradicionalmente por séculos funcionou. Passa a existir um fortalecimento dos 
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mecanismos de avaliação e de prestação de contas com base em critérios de 

produtividade, os quais por vezes não se coadunam com os tempos, os ritmos, os 

processos de trabalho e os valores acadêmicos que sempre a caracterizaram. No caso do 

Brasil, um exemplo está no sistema de avaliação da pós-graduação, que influencia 

fortemente a profissão acadêmica, com ajustes aos critérios de produtividade científica , 

bem como nas políticas de financiamento de pesquisa, que privilegiam a produtividade 

e o fomento público e privado voltado à pesquisa aplicada, de curto prazo e centrada em 

tecnologia e inovação. 

 As exigências de produtividade têm base em critérios quantitativos traduzindo-se 

numa ideologia do produtivismo com consequências para o trabalho acadêmico. A 

excelência acadêmica passa a ser traduzida em quantidade de produtos acadêmicos e os 

professores, especialmente os mais localizados na pós-graduação, passam a criar 

coletâneas que agrupam produção de seus grupos de pesquisa e muitas vezes trabalhos 

idênticos que são publicados em diversos periódicos. Aliás professores entrevistados 

insinuam que há periódicos criados para promover arranjos para publicação e pertencer 

aos conselhos editoriais passa a ser uma estratégia importante na moeda de troca por 

publicação. O que deveria ser positivamente uma exigência da própria profissão, que é a 

produção acadêmica, passa então a ficar identificado como negativo. O que publicar e 

onde publicar parecem não ser mais escolha do professor. Não que a profissão 

acadêmica tenha se tornado mais exigente, mas o que parece ter havido é a 

intensificação do trabalho e sobrecarga de trabalho, fato que compromete os níveis de 

exigência do trabalho acadêmico e que, além disso, produz uma erosão no ethos 

acadêmico, ou seja de “erosão do próprio tecido acadêmico”, nos termos de Trindade 

(2001,p.163).  

Ainda em relação aos elementos de avaliação do trabalho acadêmico é necessário 

considerar que os critérios estão voltados para os resultados, os produtos. Exemplificam 

essa condição da universidade, os processos de avaliação em vista do que valorizam, e 

as pressões exercidas sobre os professores em termos de responsabilização pelos 

resultados dos alunos nos exames de desempenho ou no cumprimento dos requisitos 

necessários ao bom conceito dos programas de pós-graduação.  



 

 

354 

Na valoração do trabalho dos professores prevalece o que dá visibilidade diante 

dos processos de avaliação, ou o que as agências de fomento e o setor produtivo 

valorizam ao atribuir financiamento às pesquisas, o que gera nesse caso a pressão para 

maior dedicação à pesquisa, como meio de obter mais recursos e melhores escores na 

avaliação, o que conduz a mais recursos financeiros. O inquérito não revelou, 

entretanto, a adoção de avaliações gerenciais, a produção de rankings e a cultura de 

auditoria típicas do managerialismo, como fortes fatores de ameaça ao futuro da 

universidade. Nesse sentido tanto a visão giddensiana de que os atores reflexivamente 

produzem e reproduzem a vida social como em contrário, a visão de Ball (2005 e 2003) 

sobre a “perda da alma do professor para os terrores da performatividade” podem 

explicar esta posição. 

O risco de nas universidades prevalecerem os valores da produção científica e 

intelectual, medida de forma empobrecida pelos indicadores convencionais de 

desempenho acadêmico (Schwartzman, 2005) ou diríamos nós, medida pela régua 

utilitarista e de curto prazo de quem está com a “chave do cofre na mão” é algo que a 

universidade e seus professores deveriam ter em conta. A questão a respeito da qual 

precisamos refletir na universidade é sobre o risco no desequilíbrio da qualidade 

acadêmica e sobre pesquisa “útil” e de produtos de alta visibilidade, a influenciar o 

equilíbrio entre liberdade acadêmica e relevância social. Tanto isso é importante que nas 

entrevistas, os professores indicaram ser este um dilema da vida profissional: abrir mão 

de valores acadêmicos e de compromissos ético-políticos da profissão acadêmica ou 

promover ajustes no exercício do trabalho acadêmico para lidar com os desafios, as 

mudanças e adaptar-se. 

A dificuldade da universidade em repensar o seu modelo diante das novas 

demandas aparece como um fator ameaçador do futuro da universidade tanto nas 

entrevistas como no inquérito por questionário, bem como a falta de formação para a 

docência, centrada no aprender a aprender, na resolução de problemas e no ensino com 

pesquisa. Esse último aspecto ressalta o reconhecimento do papel pedagógico do 

professor na formação dos alunos Ambos os fatores, se não são decorrentes diretamente 

de políticas específicas constituem um desafio interno da universidade. 
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A perda de liberdade acadêmica e a submissão aos valores de mercado e a perda 

de identidade da universidade como resultantes das contradições entre as funções 

tradicionais e as novas e diversificadas funções que lhe são atribuídas, estão entre os 

fatores percebidos como de menor ameaça para o futuro da universidade. 

Se as políticas de educação superior têm peso na orientação que a universidade e 

os seus professores assumem, elas não se impõem de forma inexorável. Ao mesmo 

tempo em que a universidade se adapta, também contesta o que se lhe quer impor. As 

estruturas não determinam as respostas dos acadêmicos, como atores sociais que são, 

pois eles reconstroem sua ação e desenvolvem estratégias para lidar com as 

transformações, para lidar com os binômios: relevância social e relevância acadêmica; 

autonomia/liberdade acadêmica e relevância social; e interesse público e valores 

tradicionais da academia.  

Contudo essa ação estratégica dos atores não é isenta de dilemas. Como nos 

aponta Giddens (2008) construir e reconstruir a estrutura, fazer escolhas diante das 

atividades acadêmicas diárias, gera dilemas e a necessidade de escolher a forma de ação 

diante deles e das consequências de não agir, seja mediante estratégias de adaptação às 

políticas ou de sua reconstrução. 

 O pensamento giddensiano ao nos possibilitar um quadro conceptual que nos 

permite compreender as interrelações entre a ação e os constrangimentos estruturais, 

ajudou-nos a compreender que, se há um peso relativo das forças externas, prevalece o 

uso da liberdade de ação, da autonomia com que os professores se veem, que lhes 

permite minimizar os constrangimentos e lidar com os imperativos das políticas, ao 

exercer sua capacidade transformadora da ação e, dessa forma, realizar a ação 

necessária. 

 Se as políticas trazem um conjunto de constrangimentos ao trabalho dos 

professores, estes como sujeitos, não são anulados diante desses constrangimentos e 

ambiguidades. Essa visão do sujeito como ator competente e reflexivo, um ator que tem 

conhecimento e capacidade de agir, pode se sobrepor à estrutura,  não significa idealizar 

as possibilidades dos professores, mas acreditar na sua capacidade de ação 

transformadora. Se as políticas são limitadoras, elas também são possibilitadoras.  
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 Desse modo se os professores têm regras a cumprir, exigências a atender, eles 

também têm capacidade de ação, de intervenção. Esta conclusão está de acordo com o 

conceito giddensiano de agente ou de ator competente (knowledgeable actor) com 

capacidade e consciência prática para agir. De fato como ressalta Giddens (1984), todos 

os seres humanos são atores competentes em face das condições e consequências do seu 

agir no dia a dia, e normalmente capazes de discorrer sobre o que fazem e sobre as 

razões para fazê-lo. 

 

2 A reconfiguração da profissão acadêmica – a concepção de 

acadêmico/intelectual professor universitário hoje  

 

A profissão acadêmica tem contornos difusos em termos do que se espera de um 

acadêmico, de um professor universitário. Como refletem Enders (2007) e Enders e 

Musselin (2008), o professor “encontra-se vivendo em tempos interessantes”. Há 

permanências e transformações em termos do que significa ser um professor 

universitário hoje, com as fronteiras entre os papéis tradicionais e novos papéis 

esperados, entre os critérios anteriores sobre qualidade do trabalho acadêmico e 

produção científica e os atuais critérios pelos quais o desempenho de um professor é 

avaliado.  

O ideal que está no imaginário acadêmico a respeito do que se espera que um 

professor universitário realize está no nexo entre pesquisa e ensino ou entre formação e 

produção de conhecimento. Entretanto tal como a literatura tem indicado, há uma 

crescente separação entre essas atividades acadêmicas, tanto na organização estrutural 

da universidade com a criação de unidades universitárias que concentram a pesquisa e a 

pós-graduação, como em termos do perfil típico do professor que atua prioritariamente 

concentrado numa ou noutra atividade. Essa situação revela pistas de uma possível 

reconfiguração identitária relacionada ao dilema de o professor ora assumir-se mais 

como docente e dedicar-se ao ensino, ora assumir-se mais como pesquisador, o que foi 

revelado pelos professores em nosso estudo. 
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Os achados de nosso estudo confirmam a tendência de os professores com maior 

qualificação acadêmica e titulação concentrarem-se nas atividades de pesquisa, 

produção científica e na pós-graduação. Indicam mesmo que há mudanças na natureza e 

no conteúdo da profissão acadêmica, com maior ênfase e valorização dessas atividades, 

em relação ao trabalho no ensino de graduação e na extensão. Mesmo que consideremos 

a indicação de que a centralidade do trabalho acadêmico continua sendo a docência 

(formação dos alunos) e a pesquisa (produção de conhecimento) há evidências de 

reconfiguração na forma pela qual a profissão é exercida. 

 Numa ou noutra visão o principio clássico da indissociabilidade permanece na 

concepção dos professores, ainda que em termos de configuração do trabalho, de 

concentração do tempo acadêmico e valorização da atividade possam influir, além das 

tradições históricas, o tipo de instituição em que trabalha o professor (fator interno) e as 

políticas de educação superior (fator externo), tal como apontam Schugurensky e 

Naidorf (2004). 

Estar em uma universidade de pesquisa ou em uma universidade mais voltada ao 

desenvolvimento regional configura a atividade acadêmica e a concentração do tempo 

acadêmico. Apesar de ainda não termos no Brasil universidades com preponderância de 

número de estudantes na pós-graduação com concentração na pesquisa, já é perceptível 

um movimento de concentração das atividades de pós-graduação e pesquisa em 

unidades universitárias assim como o fortalecimento dos chamados Laboratórios de 

Pesquisa. Como exemplo desse movimento, podemos mencionar a UFPA, instituição 

em que se constituíram o Núcleo de Estudos do Meio Ambiente (NUMA), o Núcleo de 

Altos Estudos Amazônicos (NAEA), o Núcleo de Medicina Tropical (NMT) e o Núcleo 

de Pesquisa Comportamental (NPC) nos quais se concentram em termos de 

organização, os doutores e a atividade de pesquisa. Se não há mudanças no conteúdo e 

na natureza da profissão acadêmica, há uma reconfiguração em termos da organização 

do trabalho e da concentração de atividades. 

Há também uma reconfiguração na organização da carreira, pois a avaliação da 

pós-graduação, a avaliação para progressão na carreira passa a ter um padrão único, o 

das agências como a CAPES ou o que delas está reproduzido nos planos de carreira, de 

modo que a trajetória de um professor mais dedicado ao ensino ou à extensão já estaria 
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previamente traçada: a “sub-carreira” acadêmica versus perfis diferenciados de 

produção acadêmica ou de produtividade acadêmica. Ainda sobre a carreira 

Balbachevsky (2007) refere mesmo uma desorganização crescente na estrutura da 

carreira nas IES brasileiras com uma fraca relação entre titulação e carreira, porque esse 

título acadêmico, com a homogeneização da titulação ao nível do doutorado, deixou de 

ser um diferencial. Os diferenciais podem estar em outras condições tais como ser 

professor-pesquisador com bolsa de produtividade de pesquisa ou ser o típico professor-

empreendedor que coordena vários projetos de pesquisa com recursos externos. 

 A valorização da figura do professor-pesquisador que atua preferencialmente na 

pós-graduação e pesquisa é apontada em nosso estudo como um dos fatores associados 

ao sucesso acadêmico. Como indicam os resultados do inquérito, a valorização do 

professor nesses termos é um dos elementos da reconfiguração da carreira. Essa 

conclusão está de acordo com os estudos de Sguissardi e Silva Júnior (2009) ao 

referirem a supervalorização da pós-graduação, uma vez esta passa a assumir a 

centralidade na prática universitária do professor-pesquisador.  

Adicionalmente nosso estudo aponta para o fato de o trabalho acadêmico no 

ensino de graduação ser menos valorizado e menos prioritário em termos de preferência 

de utilização do tempo, mesmo que se considere a titulação dos professores. Indica 

também uma relação entre titulação e distribuição do tempo acadêmico em atividades de 

ensino na graduação e na pós-graduação, em pesquisa, em extensão e em administração 

acadêmica, com concentração do tempo dos doutores em pesquisa e pós-graduação.  

 O estudo aponta também que a aproximação com os setores produtivos e a 

articulação da universidade com as empresas, o trabalho de consultorias e serviços 

remunerados, a prestação de serviços à comunidade e a difusão cultural não são fatores 

valorizados de forma significativa na perspectiva do sucesso acadêmico. Isso 

caracterizaria a baixa valorização da extensão como atividade acadêmica, pela baixa 

valorização como fator de sucesso, baixa alocação do tempo acadêmico e baixa 

preferência dentre as atividades do professor. 
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3 Tendências de organização do trabalho do professor universitário na 

contemporaneidade: quais transformações ocorrem? 

 

Em vista das novas condições em que se produz o exercício da profissão 

acadêmica e o trabalho dos professores universitários envolvem tem havido 

transformações na organização do trabalho que assumem as características a seguir 

analisadas.  

A intensificação e pressão para aumento da carga de trabalho: o professor é 

levado a atender mais e mais demandas, na lógica da produtividade e de prestação de 

contas, em um ritmo intenso de trabalho sob a força do cumprimento de prazos e dos 

ritmos antes não característicos do tempo da academia, do tempo necessário à reflexão, 

à discussão coletiva e à maturação das ideias. A percepção dos professores sobre a 

intensificação do trabalho como uma característica fortemente associada ao próprio 

processo de reconfiguração, está expressa tanto nas entrevistas como no inquérito, nas 

referências sobre as exigências crescentes de um maior empenho, sobre o trabalho mais 

denso, sobre as cargas adicionais de tarefas e ampliação da jornada de trabalho. Essas 

exigências extrapolam o ambiente de trabalho, uma vez que o trabalho do professor 

passa a ocupar os fins de semana e comprometer a vida familiar. A falta de tempo para 

atividades triviais que a convivência no espaço universitário possibilitaria, reflete não só 

em termos pessoais na vida do professor, como na vida universitária, na perda da 

colegialidade. 

 Tais mudanças confirmam o indicado nos estudos de Mancebo (2007) e 

Sguissardi e Silva Júnior (2009) quanto à intensificação e à pressão para aumento da 

carga de trabalho e de Leher e Lopes (2008) tanto em relação a estes mesmos aspectos 

quanto à redefinição das atribuições dos professores. 

Um destaque importante diz respeito à questão da variável tempo no trabalho 

acadêmico e o estudo indica que o professor doutor, em tempo integral e dedicação 

exclusiva e da universidade federal é o mais é atingindo nessa questão de tempo 

acadêmico. Como conseqüência, o professor com esse perfil convive com o : “devo 
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fazer tudo ao mesmo tempo agora” ou “devo fazer como posso fazer, no meu tempo”. 

Os professores em regime de tempo integral e dedicação exclusiva também declaram 

vivenciar esse dilema que também é apontado em primeiro lugar pelos professores 

doutores.  Dito de outro modo, para o típico acadêmico dedicado à pesquisa e produção 

científica o tempo é um fator crucial e não está dissociado da maior complexidade que o 

trabalho acadêmico assume e da diversificação de tarefas que este professor tem a 

cumprir, o que é convergente com os estudos de Sguissardi e Silva Júnior (2009). 

O trabalho acadêmico assume maior complexidade também sob a influência das 

transformações nos processos de ensino, da diversificação das demandas do alunado, 

das demandas para assumir novas funções e responsabilidades ou encargos, dos 

sistemas informatizados de prestar contas dos produtos e dos resultados do trabalho, 

tudo isso com parâmetros muitas vezes contraditórios em relação ao que seja um 

trabalho acadêmico bem sucedido. 

 Mesmo que se considere a multidimensionalidade do trabalho acadêmico o qual 

apresenta tantos desafios e impõe variadas funções, é necessário chamar atenção para o 

fato de estar o professor universitário a ser chamado para mais tarefas. Sobre esse 

assumir e acumular mais e mais funções e tarefas é possível fazer uma analogia com o 

que Nóvoa (2005, p.18) denomina de “transbordamento” ao recordar de Daniel 

Hameline quando este refere que “investida de todas as missões possíveis e 

imagináveis, a escola, vítima de um verdadeiro delírio inflacionista, via-se despojada da 

especificidade de uma educação escolar”. Esse “transbordamento” parece ser o mesmo 

que chega ao professor universitário investido cada vez mais e mais de complexas 

funções e tarefas, o que acaba por colocar em risco o núcleo central e genuíno do 

trabalho acadêmico – o ensino e a pesquisa.  

O estudo indica que os professores relacionam sucesso na profissão acadêmica 

com a produção científica e o prestígio obtido em publicação acadêmica qualificada e, 

ao mesmo tempo, indica o sucesso acadêmico dos alunos e o compromisso com a 

qualidade do ensino de graduação são fatores do trabalho acadêmico bem sucedido. 

Todavia para os professores doutores o maior fator de sucesso está na capacidade de 

obter recursos ou financiamento para sua unidade universitária e melhorar a capacidade 

de pesquisa do setor no qual atua. A pesquisa e a produção científica tomam a maior 
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parte do tempo dos doutores, o que associado à pressão para expansão de vagas e para a 

oferta noturna, traz a consequente exigência de maior carga didática e promove a 

pressão para aumento da carga de trabalho. Essa pressão ao ser associada ao apelo 

institucional por publicação funciona como elemento indutor das situações relacionadas 

ao crescente estresse, sofrimento, adoecimento, que vivem especialmente os professores 

vinculados aos programas de pós-graduação, sob a pressão das exigências de 

produtividade. 

 Todavia a aproximação com os setores produtivos e a articulação da universidade 

com as empresas, o trabalho de consultorias e serviços remunerados, a prestação de 

serviços à comunidade e a difusão cultural não são fatores valorizados de forma 

significativa pelos professores, na perspectiva do sucesso acadêmico. Portanto a 

Extensão em termos de atividade acadêmica apresenta-se com baixa valorização como 

fator de sucesso, baixa alocação do tempo acadêmico e baixa preferência dentre as 

atividades do professor. 

A visão de sucesso acadêmico caracteristicamente vinculado à importância das 

duas funções centrais da profissão acadêmica – formação e produção de conhecimento – 

está de certo modo relacionada ao que, na ótica dos participantes, a universidade tem em 

termos de expectativas em relação aos professores. Ou seja, prevalece a ideia de que o 

que a universidade tem como expectativas principais é: em primeiro lugar a publicação 

regular em periódicos qualificados e o aumento da produtividade científica; em segundo 

a obtenção de melhores resultados dos alunos na avaliação externa e em terceiro o 

envolvimento no planejamento de cursos e na formulação do projeto pedagógico dos 

cursos. Orientar mais alunos na graduação e na pós-graduação, obter recursos ou fundos 

de financiamento para pesquisa e obter reconhecimento, visibilidade, reputação 

acadêmica nacional e internacional na sua área de conhecimento são, respectivamente, 

os fatores de sucesso indicados da quarta a sexta colocação. 

A autonomia acadêmica e a possibilidade de o professor lidar, de forma eficaz, 

com os constrangimentos decorrentes das políticas são condições que estão relacionadas 

com diferentes processos de decisão dos professores quanto ao seu trabalho: 

autonomia versus heteronomia; liberdade na organização e no desenvolvimento do 

trabalho acadêmico por decisão dos professores versus prevalência de outros interesses; 
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controle ou não sobre seu próprio trabalho; participação ou não nas decisões 

relacionadas ao seu trabalho; e autonomia para encontrar novos modos de organizar seu 

trabalho ou a falta desta. 

 Nesse sentido o estudo aponta que os professores se percebem com manutenção 

de  controle sobre tal processo de decisão, com margens de autonomia relativa que lhes 

permite lidar de forma produtiva com seu trabalho, encontrar na profissão acadêmica 

seu lugar de realização profissional e pessoal. A autonomia é um dos elementos que 

caracteriza a profissão acadêmica, segundo Grediaga Kuri (1999) e que possibilita ter 

controle sobre seu trabalho e é também uma conclusão convergente com os estudos de 

Rhoades (1998) e Balbachevsky (1999 e 2005) que apontam para o fato de os 

acadêmicos se perceberem com autonomia e controle de seu tempo e de sua produção 

intelectual. 

 Sobre autonomia e liberdade somente uma minoria dos pesquisados indica perda 

significativa de autonomia e reduzida margem de ação autônoma para o 

desenvolvimento de seu trabalho. E, além disso, a minoria indica que se defronta com o 

dilema relacionado a submeter ou sujeitar sua agenda de pesquisa às prioridades e 

normas das agências financiadoras, aos editais dirigidos ou preservar a liberdade 

acadêmica e manter sua capacidade de decidir sobre o que pesquisar e como pesquisar.  

Estes resultados se orientam em sentido contrário ao estudo de Marginson (2000) que 

indica tendências relacionadas à perda de autonomia acadêmica sob as práticas 

gerencialistas.  

O trabalho em redes científicas e de cooperação nacionais e internacionais é outra 

característica da profissão acadêmica hoje, por este trazer os benefícios da partilha de 

recursos, de conhecimento e tecnologia e favorecimento das relações com as agências 

de financiamento, além do aumento de eficiência para realização de projetos conjuntos 

com agregação de esforços e o fortalecimento da pesquisa na temática da rede. 

Congregar experiência dos membros das redes, pelas articulações que estas possibilitam 

resulta em aumento da eficiência pela realização de projetos articulados e facilita as 

publicações e o acesso a recursos financeiros. Essa é a forma de trabalho utilizada pela 

maioria dos pesquisados assim como é usual a participação em grupos de pesquisa com 

registro em base nacional de dados, o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 
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Os professores vivenciam um enfraquecimento do coletivo com a redução da 

colegialidade, pois apesar da presença e da importância do trabalho em redes o trabalho 

acadêmico tem se distanciado do modelo colegiado de decisão na medida em que o 

individualismo, a competição e a fragmentação têm levado os professores a se 

concentrarem em seus próprios projetos. Esse enfraquecimento do coletivo com a 

redução da colegialidade acabaria por comprometer o que poderíamos caracterizar como 

“comunidade acadêmica”. Nesse sentido, somos levados a concordar com a noção de 

Becher (1987) sobre as tribos e territórios acadêmicos, que colocam em risco a 

possibilidade das formas de resistência ativa coletiva às pressões e aos 

constrangimentos. 

 Numa outra perspectiva, no entanto, as universidades não se distanciam do 

modelo colegiado, conforme é apontado por Clark (2000) ao tratar do que ele denomina 

de empreendedorismo colegial. Com base em uma análise de quatro universidades 

europeias, ele afirma que numa visão proativa as universidades podem ser ao mesmo 

tempo empreendedoras e colegiais para resistirem e ser eficazes. Essa postura 

responsiva, proativa e colegial se daria mediante a capacidade de estabelecer uma 

autodireção, um balanceamento entre escolhas internas e demandas externas, 

articulando-se e estabelecendo compromissos com o seu entorno – a comunidade onde 

está inserida. Ou seja, ser empreendedora não deveria fazer a universidade menos 

colegial. 

É muito provável que a competição, o individualismo, a prevalência da decisão 

centrada nas instâncias superiores, o managerialismo ou o poder localizado em quem 

faz a “auditoria”, sob a lógica da necessidade de cumprimento das políticas venham a 

substituir a colegialidade. A perspectiva da perda de colegialidade ou do coletivo ou da 

substituição do coletivo pelo individualismo, só foi apontada como um dilema pela 

minoria dos professores. E ainda no que se refere ao nível de satisfação com as 

oportunidades de participação, com a colegialidade, boa parte dos professores encontra-

se com altos níveis de satisfação nesse aspecto. 

 Isso nos faz refletir sobre as dificuldades de coexistência do modelo colegial com 

o modelo competitivo que as exigências do produtivismo trazem para a profissão 

acadêmica e as consequências para as práticas universitárias, expressas na contradição 



 

 

364 

entre ser ao mesmo tempo competitivo e colegial. Embora a colegialidade seja um valor 

da academia e estudo aponte para alguma redução das ações colegiadas, ressaltamos, 

entretanto, que nosso estudo privilegiou a visão dos professores universitários 

individualmente e não coletivamente. 

 As condições de trabalho e o grau de satisfação ou insatisfação dos professores 

nas múltiplas dimensões dessas condições estão relacionados e influenciam os modos de 

estar na profissão e a forma pela qual os professores retiram as recompensas do 

trabalho. Os maiores níveis de satisfação que o estudo apontou são os relacionados à 

carreira e ao status e às oportunidades que a profissão oferece à autonomia e liberdade 

acadêmica, à atual distribuição ou balanço da carga horária nas atividades acadêmicas, 

às oportunidades de desenvolvimento profissional. Contudo é necessário ressaltar que 

os professores com menor titulação são os que revelam maior insatisfação nessa 

dimensão. 

  A insatisfação com a profissão não está relacionada aos seus aspectos 

intrínsecos. Os maiores índices de insatisfação estão relacionados a salários e a 

benefícios e às condições de infraestrutura, equipamentos e suporte administrativo. Sob 

tais condições somente uma ínfima minoria não voltaria a escolher a carreira acadêmica 

e buscaria outros rumos profissionais. Embora reconheçam que o trabalho acadêmico é 

recompensador consideram que as condições de seu desenvolvimento são difíceis, 

ambíguas e desmotivadoras. 

 Predomina nos professores o desejo de permanecer na profissão, a reiterada 

escolha da carreira acadêmica mesmo sob as dificuldades do trabalho como professor 

universitário, o que continua sendo importante, desafiador e recompensador. Tais 

resultados são coerentes inclusive com o estudo de Altbach (2000) referido por Pedró 

(2004) na análise na profissão acadêmica na Europa. Ou seja, mesmo submetidos a 

mecanismos de pressão e intensificação do trabalho e expostos a dificuldades relativas à 

restrição de recursos financeiros e de infraestrutura, os professores não deixariam a 

profissão acadêmica, provavelmente porque encontrem recompensas intrínsecas ao 

trabalho ou porque recorram a estratégias que lhes possibilitam encontrar significado no 

que fazem. 
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 Noutra possibilidade consideramos que provavelmente os resultados do grau de 

satisfação aparecerem dessa forma por estarem ligados ao fato de que as universidades 

pesquisadas não têm um perfil de universidades de pesquisa, uma vez que nestas tende a 

prevalecer um ambiente mais competitivo, individualista, mesmo que essa competição e 

individualismo já se manifestem entre professores que têm atuação mais focada na 

pesquisa e na pós-graduação. 

Entendemos que há uma contradição entre os múltiplos papéis que se espera de 

um professor universitário e as condições objetivas de trabalho tanto em termos de 

salário como em termos de recursos e infraestrutura que lhe são oferecidos. O estudo 

evidencia uma insatisfação com estas dimensões das condições de trabalho e 

principalmente as entrevistas apontam para o fato da busca de complementação salarial 

por meio dos projetos de pesquisa, das bolsas de pesquisa; da renovação de recursos de 

laboratórios e de melhoria das condições de infraestrutura, também mediante a busca de 

recursos externos. Reiteramos que essa é a perspectiva presente tanto no conceito de 

capitalismo acadêmico (Slaughter & Leslie, 1997 e Rhoades & Slaughter, 2004) quanto 

no de professor empreendedor (Leite, 2003).     

O processo de internacionalização caracteristicamente apontado em termos 

mundiais em especial por Marginson (2000) e Altbach (2002, b) apresenta-se como 

pouco significativo nas IES pesquisadas, inclusive sob a forma de baixa inserção em 

redes internacionais de pesquisa e em cooperação internacional. A baixa concentração 

de doutores e de programas de pós-graduação na região aponta, ao mesmo tempo em 

que pode explicar tal situação, a contradição relativa ao fato de a universidade ser ao 

mesmo tempo competitiva e colegial. 

 Em vista de sua não inserção nesse processo de internacionalização, a IES corre o 

risco do isolamento ou mesmo da marginalização, na medida da importância dos 

processos de cooperação internacional, tanto para a pesquisa e pós-graduação quanto 

para o favorecimento da mobilidade de professores e estudantes, em especial se esses 

processos não ocorrem em um sentido único, e também para os mecanismos de inserção 

em redes e associações internacionais e publicação.  
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  Como bem refere Enders (2007, p.16) sobre a falta de oportunidades para 

envolvimento internacional: “não serem considerados parceiros em termos iguais [...] é 

certamente o problema central para muitos acadêmicos e IES nos países em 

desenvolvimento, que estão na periferia do mundo acadêmico”. Não estar integrado ao 

chamado mundo acadêmico internacional, com os contactos, os apoios e as 

possibilidades de reconhecimento, pode desenhar um cenário de insulamento regional, o 

que não é esperançoso, numa região que atrai os olhares do mundo. 

 É importante lembrar que Freidson (1998) ao afirma que há mudanças na posição 

dos profissionais e na natureza de sua prática, que está tomando nova forma e não um 

desaparecimento dos elementos essenciais do profissionalismo, mas sim a nova forma. 

Isso significa que o autor não associa essa questão a um declínio profissional ou a uma 

desprofissionalização, mas ao contrário, alerta para as novas formas que os elementos 

essenciais do profissionalismo estão tomando diante das crescentes expectativas de 

maior produtividade. 

  A reconfiguração é em si contraditória tanto no sentido da diversidade de 

imposições como das atitudes ou as reações ambivalentes. Ao mesmo tempo em que os 

professores parecem pragmaticamente adotar posturas coerentes com os princípios e 

mecanismos que as políticas trazem, eles passam a incorporar um discurso que tende a 

autoconformação.  Essa ambiguidade pode ter origem inclusive na lógica e nos 

mecanismos de cooptação dos professores que as próprias políticas articulam e as 

formas como percebem e respondem a tais mecanismos. 

 Os vetores da reconfiguração da profissão acadêmica não são apenas as 

transformações por que passa a universidade sob a influência das políticas, nem 

somente as formas pelas quais as universidades traduzem, aplicam ou adaptam as 

políticas. Clark (1987, 1989) reconhece que a profissão acadêmica é composta por 

diferentes e pequenos mundos: as áreas de conhecimento (ou as disciplinas) e as IES 

com características próprias e diferenciadas. Com essa concepção o autor ajuda-nos a 

compreender as razões que fazem a reconfiguração da profissão acadêmica também 

diversificada e contraditória, ao consideramos as duas características por ele apontadas. 

Também com base no pensamento de Becher e Trowler (2001) sobre os pequenos 
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mundos e os diferentes territórios que constituem a universidade e as diferentes tribos 

que os habitam, confirmamos que os professores não são passivos diante das políticas.  

 

4  Como reagem ou respondem os professores às políticas e às mudanças no 

trabalho e na profissão? 

 

Nosso interesse em compreender como os professores percebem as políticas de 

educação superior e como respondem a demandas e constroem caminhos de exercício 

da profissão acadêmica, levou-nos a relacionar, ao longo do estudo, os achados da 

pesquisa empírica com as referências da literatura, cujos trabalhos apresentam: (i) 

elementos de declínio da profissão acadêmica e perigos que os constrangimentos das 

políticas trazem; (ii) as pressões das políticas como barreiras ao exercício da profissão 

em um quadro no qual os professores são vistos como sobreviventes das reformas; (iii) 

mudanças nos comportamentos dos professores. Um conjunto de estudos traz 

expressões como reestruturação, reenquadramento, reconsideração, re-concepção da 

profissão. Essas expressões e significados próximos ao conceito que utilizamos – o de 

reconfiguração – nos foram evidenciados nas entrevistas tanto pela menção, no discurso 

dos professores, de palavras como adaptação, aceitação, adesão, resistência, e mesmo 

pela palavra reconfiguração, como de confirmação de metamorfoses ou de 

transformações no trabalho.  

  Os modos de reagir dos professores, os recursos que usam, as estratégias que 

baseiam suas escolhas acadêmicas e profissionais resultam de sua ação como atores 

sociais, mas também essas respostas são influenciadas por fatores que emanam das 

políticas de educação superior e que influenciam as práticas universitárias, a vida 

acadêmica, o trabalho, enfim, o exercício da profissão acadêmica.  

Os resultados de nosso estudo apontam para diferentes formas de ação, a seguir 

indicadas, que evidenciam respostas dadas pelos informantes. Em primeiro lugar, o uso 

de estratégias para não perder o controle sobre seu trabalho ou para recuperar tal 

controle, mediante a reinterpretação das políticas e das exigências que estas trazem para 
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articular caminhos viáveis. Em segundo lugar o comportamento de procurar tirar 

vantagens das políticas, redefinir seus objetivos e mudar suas práticas e para isso usar 

meios de escapar das “armadilhas” ou de neutralizar os impactos das políticas. Em 

terceiro lugar o uso de estratégias pelas quais os professores procuram lidar com as 

situações ou “ignorá-las” para se preservarem. Somente uma minoria diz estar 

“afundando” sob as pressões, porque não tem conseguido lidar com as exigências 

crescentes por maior produtividade, com a intensificação do trabalho e a competição. 

 Não prevalecem, portanto respostas de submissão dos professores no sentido de 

estarem “sucumbindo” sob a pressão das políticas, o que não significa considerar que os 

professores sejam “impermeáveis” às políticas. Mesmo sujeitos aos mecanismos do 

produtivismo e da performatividade, conseguem desenvolver estratégias de 

fortalecimento de sua autonomia, fazendo uso inteligente e estratégico das margens de 

autonomia de que dispõem para lidar com as incertezas, ainda que outros 

comportamentos também tenham sido revelados nas entrevistas. 

O estudo também indica uma auto-intensificação do trabalho conforme referencia 

Hargreaves (1996), pois as altas expectativas associadas a demandas urgentes que 

decorrem dos processos de avaliação e da necessidade de produzir mais e mais, 

conduzem os professores a uma busca de “perfeição”, que eles mesmos estabelecem e 

até naturalizam. Há ao mesmo tempo uma consciência da intensificação do trabalho e 

das pressões por produtividade, mas ao mesmo tempo uma naturalização dessas 

exigências ou que Sguissardi e Silva Júnior (2009) e Silva Júnior (2010) denominam de 

sociabilidade produtiva. Confunde-se profissionalismo e responsabilidade com 

responsabilização individual pela produtividade e pelo sucesso do programa e do aluno 

de pós-graduação. A “adesão” é feita de forma naturalizada ou inconsciente e a 

performatividade ocupa a subjetividade do professor que nem chega a se perceber 

cooptado.  

Entretanto os dados revelam também o que Lessard (2009) nomeia de “astúcia”, 

como a capacidade dos professores em lidar com a tensão produtiva decorrente do 

compromisso que estabelecem com a dinâmica de seu trabalho e com a instituição. A 

perspectiva do autor é a de uma forma de inteligência prática que os professores 
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adotam, para fazer face à situação, para lidar com as dificuldades da profissão e 

administrar de forma criativa as tensões e os dilemas.   

O estudo indica, assim, a adoção de um comportamento pragmático orientado, por 

exemplo, à obtenção de recursos para pesquisa como forma de “sobreviver” ao sistema 

de financiamento das agências de fomento com sua adesão dos professores ao processo 

de produtivismo e o pragmatismo. Ou seja, o professor opta por trabalhar em produtos 

que têm peso nas avaliações e na obtenção de recursos, bolsas de pesquisa. É a ação 

reorientada, que absorve as determinações das políticas, a ação orientada por 

produtividade em resposta aos requisitos externos. Resulta num profissionalismo com 

“disposição e habilidade para se adaptar às necessidades e vicissitudes da política [...] o 

profissional reorientado que absorve e aprende com a reforma, mas não é 

fundamentalmente transformado por ela” (Ball, 2005, p 558). Tal processo de adaptação 

tem influência nas formas de trabalhar e nas relações de trabalho: baixa colegialidade, 

individualismo, mudanças no ethos acadêmico. Entretanto os acadêmicos continuam a 

ter ciência de que dispõem de autonomia e de margens de ação que lhe possibilitem 

trabalhar com relativa autonomia e com o controle sobre seu trabalho.  

 Parece-nos, entretanto que é tanto um risco como um desperdício esta não 

percepção do fato de a universidade e os professores estarem a caminho de um trabalho 

com menos autonomia ou de um desequilíbrio entre o interesse público mais amplo, ou 

de relevância social e as prioridades do Governo ou do mercado, sem a necessária 

autonomia crítica e mesmo a autocrítica. Sobre essa questão convém ressaltar a visão de  

Altbach (2009) ao referir o fato de que a sociedade poderia ser melhor servida pelo 

equilíbrio entre interesse público mais amplo e  o respeito aos valores acadêmicos de 

autonomia e independência acadêmica. E como afirmávamos de partida, há o risco da 

desconstrução da profissão acadêmica sob a lógica da adaptabilidade, da flexibilidade.  

Por outro lado revela-se também se não uma posição de enfrentamento das 

mudanças no sentido de resistência, uma ação de “gerenciar” as mudanças que atuam 

em seu trabalho, ao buscar significado no que fazem e se comprometerem com o que 

tem sentido no trabalho acadêmico, integrando os múltiplos papéis e responsabilidades 

e encontrando satisfação no trabalho. 



 

 

370 

 Apesar dos constrangimentos os professores buscam encontrar sentido na sua 

profissão e no trabalho que realizam e acabam por encontrar formas de conciliar as 

exigências de produtividade e o trabalho que os estimula. Não são meros reprodutores 

de expectativas e se ao mesmo tempo incorporam elementos das políticas as 

reconstroem, fazendo uso de sua autonomia para permanecerem no controle do que 

pode ameaçar sua profissionalização, ou seja, o comportamento dos professores 

evidencia o que Trowler (1997) denomina de “manipulação consciente das políticas”.  

Se nosso estudo aponta as influências e consequências ameaçadoras das políticas 

também aponta para o fato de que os professores se veem com possibilidades de ação, 

fato que o supracitado estudioso da profissão acadêmica denomina de degrau de 

implementação das políticas. 

 Ao concluirmos nosso estudo somos levados a refletir sobre quais as 

possibilidades e os comprometimentos que o cenário atual desenha para o futuro da 

profissão acadêmica. Se considerarmos o que afirmam Coaldrake e Stedman (1999, 

p.32), no sentido de que “o modelo padrão de educação superior não pode ser 

sustentado e nesse caso a questão não é se ou não a natureza e a estrutura do trabalho 

acadêmico mudará, mas qual o tempo e a extensão que a mudança deverá ter”, ou seja, 

considerarmos que é mais do que certa tal mudança, então precisamos ampliar a 

compreensão do problema e de saída não ter uma visão pessimista ou otimista e 

principalmente nos perguntarmos: quais as possibilidades e os comprometimentos que o 

cenário atual desenha para o futuro da profissão acadêmica?  

Nesse sentido as quatro perspectivas apontadas por Enders (1999) sobre o futuro 

da profissão acadêmica precisam ser consideradas. Ou teremos o fortalecimento da 

profissão, pois a sociedade necessita da expertise altamente qualificada tanto na 

produção de conhecimento quanto na formação, socialização e seleção de outros 

profissionais. Ou teremos uma perda da posição central de liderança, de parte dos 

privilégios e poderes acadêmicos em decorrência da regulação e controle e os 

professores serão apenas mais um recurso institucional para prover mais ou menos 

serviços. Ou teremos reinterpretação das funções principais da profissão acadêmica com 

ênfase no papel de intelectuais responsáveis pela formação voltada para a sociedade e a 

cultura e para a pesquisa pluralista, transdisciplinar, visando respostas sociais. Ou em 
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visão mais pessimista a perspectiva de a universidade tornar-se uma instituição marginal 

e a profissão acadêmica uma “relíquia”, algo antigo e tradicional, portanto por perder 

seu papel central na criação de conhecimento novo e formação de novas gerações.  

Há dois riscos a considerar ainda quanto ao futuro da profissão acadêmica. Em 

primeiro lugar a baixa atratividade da carreira acadêmica em se mantendo algumas das 

condições de exercício da profissão aqui referidas e por uma deserção de potenciais 

candidatos à carreira acadêmica antes mesmo da entrada efetiva na profissão. Em 

segundo o fato de a próxima geração de professores universitários, que está sendo 

preparada nos programas de pós-graduação, em um ambiente no qual os pós-graduandos 

convivem com essas contradições da carreira, ser negativamente influenciada, porque 

estes aprendem a ser extremamente competitivos, pouco colegiais, observam a 

corrupção do ethos acadêmico em torno dos mecanismos justificados como de 

sobrevivência em tempos de guerra com as políticas. Os novos elementos da cultura do 

desempenho (Ball, 2005) e da produtividade estariam se infiltrando, então, no DNA da 

formação de novos membros da profissão acadêmica se considerarmos que os 

professores orientadores, importantes no processo de socialização profissional,  

partilham com seus orientandos, os modos de estar na profissão. 

Desejamos também indicar algumas pistas para futuros estudos no sentido de 

aprofundamento de questões relacionadas à compreensão dos efeitos das políticas na 

ação de professores universitários que estão em cargos de administração acadêmica e 

que necessitam implementar tais políticas ; à reconfiguração identitária dos professores 

sob a influência das políticas de educação superior e ao aprofundamento do significado 

da diferenciação institucional e seus contextos específicos nas formas de implementação 

ou incorporação das políticas e na explicação da reconfiguração da profissão acadêmica. 

Por outro lado aprofundar os estudos sobre os professores que têm maior dedicação às 

atividades de ensino e extensão, ou ensino e gestão, as quais se revelam no presente 

estudo como as atividades de menor preferência na academia e menos valorizadas na 

avaliação da produtividade dos professores. Entendemos que a investigação das 

questões acima indicadas pode nos ajudar a compreender a diversidade da profissão 

acadêmica, quanto ao que Rhoades (2007) denomina de “o estudo das profissões na 

academia” e quanto às formas pelas quais os professores desenvolvem seu trabalho. 
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Essa compreensão de que outros questionamentos precisam ser atendidos é o que nos 

move a continuar a investigar. Afinal para que servem as pesquisas se também não nos 

levarem para novos questionamentos? 
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