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TRAN5FORMAc;:6E5 NA CULTURA ACADEMICA: políticas , impactos e revelacóes do
cotidiano

Silvia Alves dos Santos
Uníversídade Estadual do Norte do Paraná (UENP-PR)

Joáo dos Reis Silva Júnior
Uníversídade Federal de Sao Carlos (UFSCar)

TRAN5FORMACOE5 NA CULTURAACADEMICA: políticas, Impactos e revelacóes do cotidiano
Resumo: Analisar as relacóes de trabalho na universidade necessita, antes, reconhecer que estas relacóes se alteram
em diferentes momentos históricos, caracterizados, sobretudo, pelas mudencas no contexto político e económico do
país. Este trabalho busca evidenciar as pressóes que se colocam sobre professores pesquisadores. Destaca a análise de
trechos de entrevistas realizadas com professores pesquisadores de uma lES pública no Estado do Paraná. O texto se
refere aorqantzacáo de urna tese de doutorado em andamento. Dada essa smauzacáo. faz conjecturas sobre a ahenacáo
que, por vezes, contida nas práticas universitárias, nem sempre é reconhecida no processo de producáo científica. Por
fim, tenta compreender como as relacóes de producáo na sociedade capitalista aos poucos váo redefinindo o trabalho
dos professores pesquisadores nas universidades públicas, criando, consequentemente, uma nova cultura universitária.
Palavras-chave: Educacáo superior, trabalho docente, alíenacáo.

TRAN5FORMATION IN ACADEMIC CULTURE: policies, impaets and revelatians 01daily lile
Abstract: Analyzing labor relations at the university needs rather to recognize that these relationships change in different
historical moments, characterized mainly by changes in the political and economic c1out. The analysis here intended
seeks to highlight the pressures on teachers facing researchers. For this work we emphasize the analysis of excerpts from
interviews with teacher researchers in public higher education institutions in the State of Paraná. This is a text that refers
to the organízatíon of a doctoral thesís ín progress. Gíven thís sígnal, ít Is possíble to conjecture that, alíenatíon, sometímes
contained in university practices is not always recognized in the scientific production process. We try to understand how
the relations of production in capitalist society are slowly redefining the work of research professors in public universities,
thus creating a new university culture.
Key words: Higher education, teaching work, alienation.
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1 INTRODUCAo

As transformacóes ocorrldas na educacáo e
na unlversldade pública nas duas últimas décadas
no Brasil representaram a traducao insidiosa do novo
paradigma produtlvo afiancado pelo atual estáglo
do capitalismo. Mals do que simples alteracoes nas
políticas públicas orientadas pelo Estado reformado,
as acóes que derivaram dessas políticas no interior
das universidades afetando o trabalho docente e as
atlvldades dos alunos vinculados a programas de
iniciacáo a pesquisa provocaram reacóes diversas,
que em ambos os casos - tanto professores como
alunos - foram tomados como protagonistas de um
longo processo reformista que continua em curso na
educacáo superior brasllelra.

Essa fase do capitalismo e com ela, a
reestruturacáo das ínstituicóes republicanas, passa
a reproduzlr urna nova lógica para o trabalho
académico Intelectual. Essa lógica, entre outros
desdobramentos, causa Impactos substanciaís nas
relacóes de trabalho, retacóes entre as pessoas,
unlversldade e a producáode conheclmento.

Para esse artlgo propomos num prlmelro
momento abordar sobre o movlmento político
rnais amplo que trouxe consigo transforrnacóes
para a cultura académica a partir da Reforma
do Aparelho do Estado em 1995. No segundo
momento, destacamos como a categorla atíenacáo
se póe no cotidiano dos sujeltos e suas prátlcas na
unlversldade. E por último, mostramos os Impactos
dessas transformacóes na vida de professores,
ouvlndo especialmente professores vinculados a
urna unlversldade pública paranaense.

2 UMA NOVA CULTURA ACADEMICA EM
VIGENCIA

Julgamos relevante, urna anállse, cuja
reflexáo possa contribuir para a cornpreensáo das
rnudancas político-econ6micas que recaem sobre
a pesquisa nas universidades públicas, buscando
evidenciar como essas ínstitulcóes respondem ás
rnudancas mals amplas do processo produtlvo na
socledade, sob o modelo capitalista de orqanizacáo.

Convém destacar que, a universidade
acompanha as transformacóes históricas da
socledade, como urna instituicáo que produz e
reproduz os conheclmentos acumulados pelos
homens ao longo de sua existencia; asslm sendo,
acompanha, nesse movlmento, as contradicóes do
processo histórico fundado no modelo de socledade
capitalista.

Ao que nos parece, nesse movimento
histórico, o campo da unlversldade pública passa
a ser amsacado pelo objetivo de produzir ciencia e
tecnologla para o capital Internacional, utllizando
se da torca de trabalho de alunos e professores na
gradua,áo e na pós-qraduacáo, no que se refere
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ao desenvolvlmento de pesquisas de Impacto,
pesquisas estas, cujo custo recal sobre a exploracáo
da torca de trabalho, e o lucro representa o poder de
circulacáo e acumulacáo do capital das empresas
que contrlbulram para o flnanclamento da pesquisa.

lnegavelmente, náo de forma dlreta , mas
Indlretamente, a concspcáo de ciencia difundida
para consolidar as pesquisas induzidas, e
predominantemente, urna ciencia ajustada aos
Interesses de acurnulacáo do capital. Pode-se
depreender que há um movlmento de consolidacáo
de capital Intanglvel, no qual a producao e
sugada ao máximo nos paises periféricos ou em
desenvolvlmento, nos polos estratégicos dos Estados
nacíonais. como as universidades, por exemplo,
a flm de que a tecnologla produzida nesses polos
possa ser consumida por outros a prscos abusivos,
voltando os lucros para corporacóes nacionaís
ou mundiais que, em grande parte, financiam a
pesquisa nas universidades.

Pode-sedizerque é numcomplexo movimento
do capital mundial Izado e de suas estrategias, que as
retacóes se consolldam vla orientacóes aos paises
em desenvolvlmento, utilizando-se de elementos
prescritivos que tendem a subsidiar reformas ou
reestrutu racóes nas ínstituicóes nacíonais. entre as
quais, a unlversldade pública.

Sob a hegemonia burguesa, o Estado
capitalista vem realizando a adaptacáo
do conjunto da sociedade a uma forma
particular de civilizacáo, de cultura,
de moralidade. No decorrer do século
XX, diante das rnudancas qualitativas
na oroanzaoáo do trabalho e nas
formas de estruturacáo do poder, o
Estado capitalista, mundialmente,
vem redefinindo suas diretrizes e
prátícas, com o intuito de reajustar suas
práticas educativas as necessidades
de adaptacáo do homem individual
e coletivo aos novos requerimentos
do desenvolvimento do capitalismo
monopolista. (NEVES, 2005 , p. 26).

Mals que isso, e com a Reforma do Aparelho
do Estado no Brasil que percebemos a abertura
para as rnudancas substanciais que conferiram as
instituicoes sociais uma nova estrutura jurídica que
contríbuiu para refundar a raclonalldade mercantil.
expressa no documento Plano Dlretor da Reforma
do Estado e permltlu, por sua vez, a exploracáo do
fundo público' como resposta á crlse económica em
nivel Internacional.

Os elementos que nortearam a reorqanizacáo
da administracáo pública foram a qualldade e a
produtlvldade. Esses elementos tem orlgem nos
principios sobre o qual o sistema capitalista se
assenta para organizar a socledade. A reforma
seria necessária porque, orientada pelo mercado,
garantlrla a concorréncia e criarla condicóes para
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enfrentar as rnudancas provocadas pela cornpeticáo
Internacional e, até mesmo, para o atendlmento das
demandas comerclals propostas pelos organismos
mternacionaís no Inicio da década de 1990 do século
XX. O documento do Plano Dlretor de Reforma do
Aparelho do Estado Indicarla, entáo, o arcabouco
jurídico e político que nortearia as iniciativas de
orqanizacáo de um novo modelo de socledade no
Brasil. (BRASIL, 1995)

Percebe-se que, no Plano Dlretor da Reforma
do Aparelho do Estado no Brasil, as políticas sociais
foram consideradas servicos nao-exclusivos do
Estado e, portanto, de proprledade pública nao
estatal ou privada'. É sob essa direcáo que o
tercelro setor encontra terreno fértil para se expandir
e se consolidar na garantiade servicos que, outrora,
eram ofertados exclusivamente pelo Estado.

Alnda, de acordo com Neves (2002, p.
53), esse movlmento capitaneado pela Tercelra
Vía sugere que a sociedad e civil seja o "Iócus da
colaboracáoe da harmonizacáodas classes socíaís"
de modo que possa atuar em parcerla com o Estado
ao promover iniciativas que auxiliem na resolucáo de
problemas sociais emergentes como, por exemplo:
educacáo, programas de saúde, lazer, emprego e
renda, por melo de cooperativas, associacóes de
baírro, programas de voluntariado, entre outros.
Essas acóes estao quase sempre acompanhadas
de um grande apelo social na mldla televisiva,
utilizando-se do discurso da solldarledade e da
necessldade de "voluntários para construir um novo
projeto de socledade".

Além do apelo social em velculos de
intormacáo de grande abranqéncia territorial, o que
se percebe, é que esse movimento foi adentrando
todas as esferas da socledade, modificando a
cultura das mstituicóes secularmente existentes e as
relacoes que os sujeltos mantlnham com elas.

É nesta perspectiva que a terceira
vía toma a reforma da aparelhagem
estatalcomooutro importante pnnclpío.
O pressuposto que o fundamenta
baseia-se na compreensáo de que as
formas estatais inspiradas no modelo
do Welfare State atíngíram o ápice da
íncapacidade política e económica frente
aos desafios do mundo contemporáneo,
o que exige uma reestruturacáo de sua
orpantzacáo e dinámica em termos
jurídicos, políticos e económrcos.
Assim a reforma do Estado, ou seja, da
aparelhagem estatal, enquanto princípio
orientador básico da política da 'tercena
vía, devena ser responsáve¡ por um
conjunto de medidas inovadoras, tare
como promover a sociedade civil ativa
e com isso assegurar um modelo de
Inclusáo social em bases distintas do
que foi tentado pelo Estado de bem
estar social. (NEVES, 2002, p.55).

A matriz orientadora, expressa no documento
supracitado, parece levar-nos a reconhecer
as estreitas relacoes das reformas que foram
desencadeadas a partir de entáo nos diversos
setores da socledade, como nas universidades,
com o atual estáglo do capitalismo, caracterizado
pelo modelo de mundializacáo do capital, em que
os princípios que asseguram o modelo económico
atual (acurnulacáo flexlvel), se colocam em todas
as esferas por melo de complexas relacóes entre o
Estado, a socledade civil e o mercado.

As reformas no campo da educacáo que se
desdobraram a partir da segunda metade da década
de noventa, parecem Indicar uma proxlmldade com
os elxos explícitos no Plano Dlretor da Reforma
do Aparelho do Estado, em que as lnstitulcóes
educativas tornar-se-Iam orqanizacóes socíats, cuja
existencia seria atribuida á socledade civil por melo
dos contratos e parcerlas com a socledade civil atlva.

Nesse contexto, de acordo com as
orientacóes mals amplas, do capital mundlallzado,
coube ás mstituicóes de educacáo superior públicas
a reproducáo de uma cultura mercantil por melo da
adocáo de políticas neoliberais, grayas as quais
se preconlzam os principios da concorréncta, da
competltlvldade, do Individualismo e da produtlvldade
como elementos norteadores da pratica social
universitária.

3 TRABALHO ALIENADO DO PROFESSOR
PESQUISADOROUADAPTACAOCONSENTIDA
AS MUDANCAS NA UNIVERSIDADE?

O objetivo deste Item é entender a forma como
os professores e alunos envolvidos com pesquisas
na unlversldade pública podem estar orientados por
uma cultura unlversltárla alienada, como resultado
de um processo histórico engendrado, de forma mals
intensificada e sutil, após os processos reformistas
que se sucederam nas agenciasde pesquisa a partir
da segunda metade dos anos noventa com fortes
repercussóes para a gradua9ao nos anos 2000.

Obviamente que a prática universitária tem
suas peculiaridades, justificadas em razáo das
diferentes áreas de conhecimento a que se dedicam
os professores na unlversldade. Entretanto, suas
trajetórlas de vida, suas condicóes de trabalho
e prcducáo científica, bem como a estrutura que
possuem para o desenvolvlmento de seus projetos
se relaclonam, embora tal vez, nao dlretamente.

A cultura unlversltárla contemporánea possui
caracterlstlcas multo peculiares pelo seu modo de
producáo. Considerando, de forma ampla, que
uma cultura representa o modo de vida e producáo
de um grupo social, tomamos o contexto atual do
modo de producáocapitalista, para mostrar como as
rnudancas na ínstituicáo unlversitárla. pos Reforma
do Aparelho do Estado em 1995, foram expressando
as correlacóes de torcas entre os objetivos da
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universidade e os interesses do setor produtivo que
mudaram substancialmente as condicóese retacóes
de trabalho no espaco universitario, bem como os
objetivos da producáo do conheclmento.

Sob essa cultura, o ambiente da academia
acaba configurando-se como um espaco de
cornpeticáo entre pares. O conheclmento la
produzldo, nao sem resistencias da parte de grupos
contra-hegemónicos, passou a ser orientado por
Interesses de mercado. Atualmente, o prestigio e o
status do trabalho numa unlversldade pública só sao
conferidos mediante a apresentacáo e exposicáo
da quantldade de artlgos qualificados, orientacoes
de iniciacáo científica, mestrado e doutorado,
publicacáo de livros, relatórios de pesquisa, enflm,
atributos que nao se quantificam de forma irnediata,
porquanto demandam um tempo de reflexáo e
amadureclmento Intelectual.

O que se deve reconhecer em todo esse
processo de arrefeclmento do polo da critica, é
que a producáo do conheclmento científico, na
unlversldade pública, passa pela cornpreensáo de
relacoes sociais mais amplas que movimentam essa
demanda, mesmo porque, a producáo científica
e os tipos de pesquisa a serem desenvolvldos
acompanham o movlmento histórico e as correlacóes
de torcas, próprias da socledade em que se realiza
esse trabalho.

Observa-se que há modos distintos
de apropnacáo do saber produzido
pela universidade, que de um lado,
atende murtas vezes, as torcas políticas
atuantes foradele, de modoorganizado,
e de outro, a correlacáo de poder que
essas torcas estabelecem no jogo
político nacional, estadual ou local.
(FÁVERO, 2003, p.181).

Considerando as finalidades da unlversldade,
somos levados a compreender que, a partir do
ano 2000, a unlversldade pública brasllelra sofreu
modificacóes substanciais em sua dinámica
organlzatlva em relacáo ao trabalho de professores
e alunos vinculados a pesquisa. A cornpeticáo que
domina e rege o trabalho dos professores e também,
a vida acadérníca dos alunos, principalmente nos
programas de pós-qraduacáo, com o objetivo de se
consegulrem publicacoes qualificadas, exlglndo urna
sobrecarga de trabalho daqueles e destes, torno u-se
o parámetro definidor do trabalho a ser desenvolvldo
nesse espaco de producáo académíca.

Ao anallsar esse contexto caracterizado
por urna cultura marcada pelo aclrramento da
cornpeticáo no espaco universitario, o fetichismo
da mercadorla, desenvolvldo por Marx em O
Capital (S.d), pode ser evidenciado através da
atual tendencia tao enaltecida nas atlvldades de
pesquisa e oivulqacáo. Entendemos que elucidar o
concelto dos fatos ou objetos e papel daqueles que
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produzem e dlvulgam o conheclmento científico.
Para tanto, compreender como os sujeltos reslstem
aos fetichismos e alienacóes do cotidiano no
espaco universitario Implica reconhecer antes, a
necessidade de desvelar o que se encontra no
mundo da pseudoconcretlcldade, como afirma Koslk
(2010), Implica, também, entender as relacóes
entre esses doís termos na dínámíca de producáo
do conheclmento científico na unlversldade pública
contemporánea.

Em se tratando da forma como esses
fenómenos se concretlzam nas práticas
universitarias, tomamos como exemplo o processo
de producáo do conheclmento que, nas atuais
formas de valoracáo do capital, correspondem a
uma mercadoria que pode ser vendida ou trocada,
segundo as orientacóes do mercado, utilizando-se,
por vezes, da torca de trabalho de professores e
alunos que desenvolvem pesquisas.

Ocorre que no mercado há um processo
de compra e venda de mercadorias, e
esse processo apresenta-se aos olhos
dos seres humanos como sendo uma
relacáo entre coisas, rsto é, a aparéncía
é a de que as relacóes estabelecidas
no mercado senam relacóes entre
os objetos, quando, na verdade, sao
relacóes scctais. É a atividade humana
de trabalho que é trocada no mercado.
Aquilo que se mostra aos sentidos
humanos como sendo uma relacáo
físicaentre corsas é uma relacáo social,
uma relacáo entre pessoas. Assim
como o bezerro de ouro náo tinha
nenhum poder por si mesmo, pois quem
tem o poder na verdade sao os seres
humanos, também as mercaderías náo
tem em si mesmas a capacidade de
se trocarem umas pelas outras, o que
possibílíta essa troca sáo as relacóes
sociais. É assim que surge o fetichismo
da mercadona. (DUARTE, 2004, p. 10).

De forma multo semelhante, na unlversldade,
verifica-se um movimento produtivista, muito
enaltecido por alguns professores pesqulsadores,
no íntulto de acompanhar as demandas nao só no
ámbíto da unlversldade, mas também da socledade
em geral, por melo das agencias reguladoras da
producáo científica. No entanto, paralelamente,
percebe-se que nem todos os docentes que
desenvolvem pesquisa e sao pressionados
a publicar, compactuam com essa prática. O
depolmento de urna professora da area de Ciencias
Humanas é crítico ao revelar a contradicáo que vive
o professor pesqulsador em relacao as pressóes por
produtlvldade.

Constante prsocupacáo. As corsas náo
dependem sempre de vocé. As vezes o
aceiteda revista,náo é vocé fazer e está
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garantido. Vocé faz, passa por um crívo
e infelizmente nem todos os periódicos
sáo crttenoscs e cuidadosos em dar
um retorno rápido. (...] Entác isso é de
urna preccupacáo e de um desgaste
reo grande e vecé tem que fazer isso
porque é a questáo da cobranca,
da pressño, da necessidade. [...]
Eu acho que isso é urna dificuldade
muito grande, porque vecé precisa
da prcducác e vecé fica a mercé
de tantas outras coisas que nao
dependem de voceo (lnformacáo
verbal, grifos nossos)".

Outro exemplo, vivenciado no trabalho de
levantamento de dados para a tese da autora,
mostra que, na fala de vários docentes, a visáo sobre
o produtivismo que, domina também, os espacos
da gradua<;áo, rompe com o caráter histórico de
amadurecimento e socíalízacáo do conhecimento
científico, porque há uma pressáo para colocá
lo rapidamente em circulacáo nas "prateleiras" do
mercado educacional das editoras ou dos periódicos
qualificados pela Capes.

o pesquisador, quem produz
conhecimento, ele se tornou também
urna peca descartável, infelizmente!
Entáo a gente se dá conta dísso. Cada
vez que a gente se submete a um
processo de avaliacáo, que vecé faz
o teu memorial e vecé resgata toda
a tustóría e anahsa as suas opcóes
teóricas, as suas trajetórias, enfim, e
vecé ve o quanto a trajetória de todos
nós está imbricada com o própno
desenvolvimento das nossas ínsttíutcóes
de ensino superior. E se quer elas tem
um olhar para valorizar Isso. (...] Entao
o que a gente comeca a se dar conta
é que a hora que vocé atingiu o teu
tem po e vecé se aposenta, vecé é
substituído com a maior facilidade,
entendeu? Sem ninguém nem se
dar conta. (Infcrmacáo verbal, grifos
nossos)".

Essa nossa condicáo condiz com O que
Marx (sld) diz na obra Q Capital sobre o fetichismo
da mercadoria. Nesse contexto do conhecimento
científico transformado em mercadoria, que pode
ser vendida ou trocada a qualquer momento e a
qualquer preco, o pesquisador passa, também,
a ser peca que pode ser substituida a qualquer
momento na universidade, caso sua producáo nao
seja extensa e qualificada nos moldes daquilo que
espera o setor produtivo industrial, uma vez que a
pauta de pesquisa no país en contra-se associada a
essa esfera de producáosocial.

De maneira muito semelhante, mas nao
direta, visualiza-se o fetichismo da produtividade
académica, que desconsidera as condicoes

objetivas dessa producáo.As retacóes de trabalho,
as retacóes de venda ou troca do conhecimento,
transformaram-se em práticas naturalizadas.

A producáo, quando já é comandada
pelo capital, além de produzir a mals
vaha, também produz um sistema de
exploracáo e donunacáo geral das
propriedades naturaís e humanas
tendo como suporte a ciencia. Ou seja,
ela realiza a apropnacáo através da
ciencia, náo da violencia e do poder
pessoal, colocando o saber científico
ao seu servico, na espécie de capital
fixo, diferentemente do escravo, que
é apropriado pessoalmente, e náo
socialmente. Essa apropnacáo do
conhecimento científico nada custa ao
capital, o que nao ocorre com o escravo,
enquanto uma modalidade de capital
fixo. A ciencia se apresenta, perante
o capital, como um "saber acumulado
da sociedade" r'cjéncta experimental,
ciencia que se objetiva e é materialmente
criadora"). (HIRANO, 2001, p. 12).

Paralelamente á discussáo do fetiche da
produtividade na universidade, visualiza-se um
processo de atíenacáo no ato de producáo do
produto, embora nao compreendido ou aceito como
tal pelos sujeitos criadores. E assim constata-se
aquilo que Marx (1964, p. 161) previu:

A etienecéo náo se revela apenas no
resultado, mas também no processo
da prccucáo. no interior da própria
actividade produtiva. Como poderla o
trabalhador estar numa relacáo alienada
com o produto de sua atividade, se náo
se ahenasse a si mesmo no própno acto
da prcoucáo?

Pode-se afirmar que alienacáo e fetichismo, no
processo de producáo científica, conforme os atuais
modelos de avaliacáo da pesquisa se entrecruzam no
processo. Entretanto, esse termo terá siqnificacóes
diversas em determinados periodos históricos, mas
é com Karl Marx, nos Manuscritos Económicos
e Filosóficos, que o significado de "alienacáo" é
desenvolvido a partir da cornpreensáo de razóes
históricas mais amplas e, por vezes, contradítónas.
Vé-se que, para Marx, a alienacáo acorre nas
retacóes sociaís objetivas, propriamente através do
trabalho que determina a relacáo entre os homens,
distinguindo-os entre operarios e náo-operáríos.

A alienagao do trabalhador no seu
produto significa nao só que o trabalho
se transforma em objecto, assume urna
existencia extema, mas que existe
independentemente, fora dele e a ele
estranho ,e se torna um poder autónomo
em oposicáo com ele; que a vida que
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deu ao objecto se torna urna torca hostil
e antagónica. (MARX, 1964, p. 160).

Concebida desse modo, a atíenacáo
representa o náo-reconheclmento, pelo próprio
homem, dos produtos que ele produz, como também
das atlvldades que realiza para produzir. Os produtos
que ele produz sao externos a ele, e a sua atividade
(o trabalho) também é externa e nao Ihe pertence;
tem-se, assirn, a expropriacáo de sua torca de
trabalho, e este caracteriza-se como alienado.

o trabalhador torna-se tanto mars
pobre quanto mais riqueza produz,
quanto mais a sua producáo aumenta
em poder e extensáo. O trabalhador
torna-se urna mercadería tanto maís
barata, quanto maior número de bens
produz. Com a valonzacáo do mundo
das corsas aumenta em proporcao
directa a desvalcnzacáo do mundo dos
homens. O trabalho náo produz apenas
mercaderías, prcduz-se também a si
mesmo e ao trabalhador como urna
mercadoria, e justamente na mesma
proporcáo que produz bens. (MARX,
1964, P 159).

De forma semelhante, como parte de urna
socledade produtlva, o espaco da unlversldade
também é caracterizado por complexos processos
de trabalho, que repercutem nas relacoes dos
sujeltos que dela fazem parte, ora contrlbulndo
para a emancípacáo dos homens por melo de sua
atlvldade, ora reproduzlndo processos alienantes
por melo da própría atlvldade, ou seja, da própria
producáode sua existencia.

Os processos de atíenacáo no trabalho de
professores envolvidos com pesquisa nem sempre
sao aparentes e se admltem como tais. Identificar
que está alienado ao movlmento do produtivisrno
académico requer a superacáo de estratéglas
e prátlcas Individualizadas e competitivas no
ambiente da academia. Para tanto, essa Iniciativa
depende, em grande parte, das condicóes objetivas
de trabalho que se tem hoje nas universidades
públicas, reconhecendo-se que há um movlmento
de precarizacáo do trabalho docente, que alinge
prlmelramente a questao salarial, seguida dos
reglmes de trabalho e contratacáo, além da
sobrecarga de atlvldades docentes e administrativas
na graduayao e na pós-qraduacáo, Enflm, o
reconheclmento de um processo alienante nao se
dá descolado das condicoes objetivas que se vive,
ou que se precisa para viver

O que se pode depreender é que as reformas
Instituidas no pals no Inicio da década de noventa, e
realimentadas na l' década do ano 2000, representa
para nos a plataforma política dos Interesses do
grande mercado global que quer tornar consenso a
educacáo superior como um produto negoclável. Os
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reflexos desses interesses recae m sobre o modelo
de unlversldade pública que se foi delineando a partir
de entáo.Recrutar, seleclonar, descartar, racionalizar
sao práticas que se tornaram naturalizadas nos
ambientes de trabalho, especialmente aqueles
envolvldos com a producáo de conheclmento que
podem tornar-se matérla-prlma e ser comercializada.

Pode-se dizer que o trabalho de producáo
científica desenvolvido nas universidades e centros
de pesquisa, e regido pelo modo de producáo
capitalista, passa a pertencer ao movlmento do
capital, que, por sua vez, transforma o trabalho
em um péndulo, que, de um lado, pressupóe
reaíizacáo pessoal, com reconheclmento académico
e status social, e, de outro, legitima um processo de
añenacáo, por melo da captura da subjetividades.
(ALVES,2007).

O sujelto, embora clente das deterrninacóes
mals amplas da socledade, ou mesmo das
exlgénclas difundidas pelas agénclas de pesquisa,
nao se reconhece alienado no processo de producáo
do seu trabalho.

Desse modo, o trabalho dos professores
e alunos pesquisado res, na prcducáo de
conheclmento, cléncla e tecnologla no espaco
universitário, mesmo que indiretamente, sao torcas
que pertencem ao capital e que por isso mesmo sao
moldadas conforme o movlmento pendular que Ihe
é dado, ora como criador de utilidades, ora como
forma de aproprlar-se do mecanismo de mals-valor.

O mais-valor, contudo, elém de
desvendaro mecanismode acumulacáo
de capital, rsto é, a exproprtacáo do
trabalhador, expressa um processo
ainda mais fundamental: mais do que
significar a exploracáo dotrabalho,como
de fato o faz, o mere-valor representa a
objetívacáo, estranhada dos sujettos, do
potencial que possui o trabalha (social)
de reproduzir de forma ampliada as
suas coruhcóes antecedentes. Pode
se compreender melnor o mere-valor
como expressáo do estranhamento da
produtividade do trabalha social quando
se leva em canta que o trabalho, como
categoria especificamente humana,
diferencia o metabolismo da espécie
humana com a natureza. (MARX, 2011,
p.21).

Nesse contexto, a cultura unlversltárla
conforma-se a um tipo de producao que Intensifica,
aliena e torna estranhos os produtos do trabalho dos
sujeltos que desenvolvem pesquisa na unlversldade.
Até entáo, esse caráter produtivista estava
socializado e Internallzado no ambiente da pos
graduayao stricto sensu, mas percebemos que essa
cultura produtlvlsta passa a transmutar-se, de forma
mals evidente a partir de 2005 e se estende também
aos cursos de graduayao, incitando-os, mesmo que
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Indlretamente, a uma acentuada concorréncía por
vagas em projetos de pesquisa ou nos editáis para
concorrer bolsas de Iniciacáo Científica.

4 IMPACTOS NOTRABALHO DE PROFESSORES
ENVOLVIDOS COM PESQUISA

As transformacóes recentes no capitalismo,
ocorrldas, especialmente, a partir da segunda
metade da decada de 1990 no Brasil, refletlram
rnudancas significativas no trabalho do professor, na
unlversldade pública. A prátíca social unlversltárla
do professor pesqulsador mostra-se em constante
contradicáo: de um lado, pressupóe o objetivo de
emancipacáo por melo da producáo e apropriacáo do
conhecimento científico e, de outra, tende a reduzir
essa producáo em produto alienado, cuja producáo
e círculacáo podem servir á mera performance no
processo de valoracáo do capital.

Considerando esse cenario, podemos dlzer
que a natureza do trabalho do professor pesqulsador
é resultante de uma complexa relacáo entre capital,
políticas e instituicoes, que se utiliza de mecanismos
flexlvels para consolidar estrategias de exploracáo
do trabalho humano mediante elementos que, aos
olhos Indlvlduals ou coletlvos, aparentam-nos a
rnaterializacáo das políticas oficiais que ora chegam
para ser executadas nas universidades públicas,
como parte do processo de uma silenciosa reforma
das instituicoes sociais que atendem aos processos
de reestruturacáo mals ampla do capital.

As instituicoes sociais, entre as quais a
unlversldade pública, acaba Incorporando o jogo das
relacóes mercantls, hoje dominantes na educacáo
pública, com a existencia dos contratos de parcerla
entre o setor público e o setor privado. O que se pode
depreender e que as políticas emanadas dessas
relacóes sao aproprladas pelos professores em seu
cotidiano nas ínstituicóes onde desenvolvem suas
atlvldades. Pode-se dlzer que, ao mesmo tempo em
que incorpora as orientacoes das políticas oficiais
no seu cotidiano, o professor também crla formas
de convivencia e producáo de sua existencia com a
cultura produzlda nesse espaco de trabalho.

O professor pesqulsador, em face de tal
contexto, em sua prátíca unlversltárla produz e
reproduz a política e a cultura da ínstituicáo em
que atua. O sujelto transforma-se no protagonista
de uma prátíca social conformada ou engajada
á Ideologla produtlvlsta, pr ópria do movlmento
reformista silencioso que adentrou a universidade
nos últimos anos.

Ao retomarmos os depolmentos que foram
realizados com professores vinculados ao Programa
de lniciacáo Científica na gradua,ao, percebemos,
em vários momentos, casos em que o professor
encontrava-se dlante de situacóes de sofrlmento
ou adoeclmento, cujos motivos, resguardando as
particularidades de cada um, eram sempre adinámica

Intensa de trabalho ou acúmulo de atlvldades que se
relaclonam, geralmente, as atlvldades de pesquisa e
as pressóes por dlvulgá-Ias ou soclalizá-las.

Um professor da área de Ciencias Humanas,
e1ente das razóes geradoras de sofrlmento
na producáo de sua atlvldade laboral, revela
sua Indlgna,ao pelas condicóes de trabalho
precanzadas, que Ihe tomam parte do tempo que
devla ser reservado á famílía; revela também um
sofrlmento Inexpllcável pela situacao que vlveu
recente mente com a perda de um ente querido.

Em janeiro eu tive quarenta processos
para analisar. [...] O que mais me doeu
é que eu fiquei esse tempo analisando
e eu terminei contando que eu poderia
dar uma atencáo para o meu pai que já
estava velhínho. Urna semana depois
meu pal faleceu, eu perdí o meu paj!
Aí eu fiquei muito revoltado com o meu
trabalho por ter me tirado o último más
de vida do meu pa¡ entendeu? (...)
Entáo, eu achoassim, a invasáo que faz
na tua vida, nos teus finais de semana,
na tua convlvéncla famílíar, na tua notte
entendeu? (lnformacáo verbal, grifos
nossos)".

Esse depoimento mostra aquilo que Silva
Júnior e Silva (2010) retratam sobre a categorla
marxlana estranhamento. Numa cultura acacémíca,
orientada pelas pesquisas de resultados, aplicados
para a valoracáo do capital, nao há nem mesmo
atestado de óbito que possa fazer a racionalidade
mercantil do sistema, engendrado nas práticas
universitárias, entenderque o professor pesquisador
e antes de tudo um ser humano e que, portanto, seu
sofrlmento pela morte de algum ente familiar nao
está sendo levado em conta na sua própria prátíca
social.

Para Marx, ao explicar essa socledade
fundada no modo de producáo capitalista, os
produtos do trabalho e o própríoprocesso de trabalho
humano mostram-se como uma atlvldade ou objeto
estranho ao trabalhador. Tem-se a desrealízacáo
do trabalhador. Se a atlvldade de trabalho Ihe é
estranha, os resultados que dela provérn ser-Ihes-á
alheios. 1550 significa que o trabalhador, nesse modo
de producáo, nao reconhece o trabalho como parte
de sua humanízacáo, ao contrarío, ve no trabalho a
sua desumanízacáo. (MARX, 1964).

As características da soclabllldade burguesa
contemporánea, ao desumanlzar o homem por melo
do trabalho, evidenciam que as condicoes objetivas
para o desenvolvlmento do trabalho docente na
unlversldade pública encontram-se atreladas a
processos sociais de valoracao do capital que, ao
Invés de contribuir para a emancoacáo do homem
pela apropriacáoda cultura produzlda hlstorlcamente
através do trabalho, engendram a neqacáo da
essencla humana.
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Tal situacáo está representada pelos
obstáculos sociais, construídos e intensificados
pelo próprío homem no atual contexto. A essencla
humana passa a ser negada pela soclabllldade
posta. Portanto, quando nos referimos ao
estranhamento do professor nas suas atlvldades de
prcducáo científica, na unlversldade ou fora dela,
estamos afirmando que esta prcducáo se encontra
estranha ao sujeito porque ele está imerso em uma
soclabllldade já estranha a ele.

A soclabllldade burguesa estranhada é
uma síntese de relacoes sociais que mobiliza a
reproducáo e a valoracáo do capital. Asslm sendo,
as repercussóes desse movlmento nas atlvldades
docentes e dlscentes tendem a desencadear o
dlstanclamento da sua humanldade por melo
do próprio processo de trabalho que realiza. Ao
tomarmos ciencia de que o capital e uma prcducao
do homem que domina outros homens, vemos que
o aglr dos homens, Independente da esfera ou
posicáo em que estejam na socledade, só pode ser
estranho á sua essencla humana. Trata-se de uma
acáo estranhada dentro do próprio metabolismo do
capital que, por construcáo histórico-humana, já se
mostra alhela.

As consequéncias da desumanldade gerada
pelas condicóes objetivas da sociabilidad e burguesa
colocam em desequilibrio o cotidiano dos Individuos,
levando-os a situacóes desprovldas de humanldade
em relacáo a si mesmos. Os reflexos concretos
desse estranhamento podem, aparentemente, ser
visualizados em simples e pequenas alteracoes
no ambiente de trabalho ou mesmo no corpo do
Individuo, mas, que na realldade, já está dado por
esta soclabllldade que desconsidera a plenltude da
vida humana.

Alnda que seja um processo complexo para
se compreender num cotidiano alienado como é o
da socledade burguesa contemporánea, algumas
rsvelacóes mostram-nos a essencla humana
sendo suprimida dlante da competltlvldade, do
Individualismo e da tentativa de sobrevlvencla
nesse melo. Gontudo, as denúnclas ecoam latentes
nos lábios de quem, diariamente, convive com as
pressóes e resiste, ou pelo menos tenta resistir com
bom humor.

Entáo tantas coisas que a gente
ve, eu, por exemplo, acordo com os
dentes doendo de tanto que eu estou
presstonando. Mas mesmo assím eu já
quebrei tres dentes do início do ano para
cá. Entáo, quer dizer, é uma questáo
de sobrevívéncía senáo daqui a pouco
eu náo tere¡ mara. (...] E se vecé for
ver eu sou uma pessoa que lida muito
bem com o estresse, eu lído multo bem
com Isso. Eu náo deixc atetar o humor,
outra pessoa saina dando cacetadas,
quebrando as coisas. (lntormacáo
verbal, grífos nossos)'.

R. Poi. Púbt., Sao Luis, v.16, n.2, p. 433-442, jul.!dez. 2012

A contradicáo em que vive o professor sob a
pressáo do seu trabalho estampa-se em sua saúde.
Apesarde dlzerque nao "perde o humor', ele carrega
na esfera da vida privada, as pressóes e os valores
que a socledade produz. Tais pressóes o forcarn a
dlzer que leva a vida com bom humor; entretanto, a
objetlvldade presente na fala "eu náo delxo afetar o
humor" nao se póe como sua prática diária, porque
as pressóes exercldas pelas orientacóes da sua
ínstituicáo de trabalho mostram-se um polo latente
a Interferir em sua retina, neste caso, afetando sua
saúde.

Há diversos estudos e pesquisas que se
voltam para o debate na reiacáo entre trabalho e
saúde. Ao longo da história podemos observar que
a orqanizacáo do trabalho passou por diferentes
abordagens, as quais, por sua vez, levaram os
trabalhadores a diferentes formas de respostas.
Situacóes de sofrlmento físico ou psíquico foram
se desenvolvendo paulatinamente, dada a pressác
do modelo de gestáo á qual o trabalhador estavi
submetldo no seu ambiente de trabalho por horas
como no caso de pesquisadores que diariarnent:
levam trabalho para casa.

Uma das questóes que procuramos defende
é que as transformacoes acorridas na gestac
do trabalho docente, nos últimos dez anos, na
unlversldade pública estatal, provocaram uma sérle
de Impactos de toda ordem, especialmente na saúde
e no tempo Ilvre, no qual, prevalece o tempo da
economla e, portanto, o tempo Ilvre no capitalismo
náo passa de um tempo para o revlgoramento das
torcas vltals para continuar a valorizacáo do capital
por melo de processos flexlvels de trabalho.

5 CONCLUsAo

Ao longo da hlstórla do capitalismo, as
prioridades sempre se voltaram para a valorizacáo
de formas cada vez mais intensificadas de
exploracáo do trabalho humano. No século XXI,
com a acentuacao de um modelo de gestáo flexlvel
para o trabalho, os processos laborals foram cada
vez mals avlltados na sua dlmensáo criadora. Para
o trabalhador, essa metamorfose do sentido do
trabalho levou a consequéncias de toda ordem,
uma das quais é a forma como o homem lida com o
tempo Ilvre, ou melhor - como delxou de Ildar com
o tempo Ilvre.

A hegemonla do tempo económico em
detrimento do tempo Ilvre nos parece dlzer que
a dinámica do capitalismo requer a cada dia um
trabalhador orientado pela racionalidad e mercantil e
capaz de Incorporar essa raclonalldade em outros
ambientes de trabalho, privando os trabalhadores,
Inclusive aqueles que desenvolvem o trabalho
Intelectual, de vlvenclar o sentido criador do
trabalho, ou seja, a capacldade de humanizar-se por
melo dessa atlvldade e ter a oportunldade de vlver
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um tempo verdadeiramente livre fora do ambiente
de trabalho.

A análise desenvolvida nesse artigo mostrou
as pressóes que incidem sobre professores
pesquisadores. Buscamos as relacóes dos
processos de producáo na sociedade capitalista,
que aos poucos vem redefinindo o trabalho dos
professores nas universidades públicas conforme
os interesses do setor produtivo empresarial. Nao
nos surpreende que o trabalho dos professores
pesquisadores, assimcomooutras práticas labarais,
seja um campo que acompanha as tendencias de
flexibilizacáo e precarizacáo, próprias desse modelo
social de orqanizacáo do trabalho. Como também
nao nos surpreende que a producáo científica, no
estágio atual da sociedade capitalista, a ciencia aqui
produzida e os produtos derivados dela, estejam
engajados aos interesses de rsproducáo desse
modelo e, por ísso mesmo, adapta os elementos
de competitividade, individualismo, fetichismo,
atíenacáo e produtividade nas práticas sociais
universitárias.

As pesquisas sobretrabalho docente no Brasil,
conquanto revelem as condicoes degradantes e de
intensificacáo do trabalho do professor, parecem
indicar a necessidade de continuar revendo as
investidas insidiosas do capital nesse campo.

A necessidade de ampliar as análises já
empreendidas por outros autores requer que,
antes reconhecarnos que as mudancas no mundo
da producáo vem sofrendo alteracóes, tendo os
fundamentos dessa producáo retacóes com os
processos de reestruturacáo do capital, que, por sua
vez, se utiliza da torca produtiva dos trabalhadores
em educacáo para continuar ampliando seu poder
económico e ideológico por meio de condicóes
precarias de trabalho ou mesmo pelas exigencias
de producao fora da instituicáo em que atuam os
trabalhadores, fazendo com que eles nao tenham
tempo para se organizar e construir urna contra
hegemonia.

Diante de tal contexto, é preciso lancar mao
de urna análise que busque nas transforrnacóes
económicas dos últimos anos, o entendimento de
que é no movimento de reformas que repercutiu
nas instituicoes educativas, entre as quais as
universidades, que se observa um aumento das
queixas em relacáo as condicoes de trabalho.
1550 nao quer dizer que nao existia antes, mas,
sobretudo que, no contexto atual do capitalismo,
as torcas produtivas tendem a levar o trabalhador a
um sofrimento desmesurado para a continuacáo do
projeto de sociabilidade burguesa.
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Notas

Em artigo publicado em 2008 pela HEERA - Revista
de História Económica e Economia Regional Aplicada
(v, 3, nA) o professor Dr. Cezar Honorato explica a
relacáo entre Estado e fundo público, concluindo
que "no caso da América Latina, a montagem do
fundo público ro¡ devida a necessidade de atender a
críse económica e política derivadas da conjuntura
internacional, passando o Estado a desempenhar
papel fundamental na aceleracáo do desenvolvimento
económico e na mudanca das bases produtivas
nacícnais. Ao connéno do ocorrido albures, a América
Latina nao avancou na montagem de um Estado de
Bem-Estar. O que ocorreu de avance na cidadania
latinoamericana ateve-se aos aspectos jurídicos e a
montagem de alguns servtcos socíaís setonzados,
náo inclusivos e de má qualidade. A inexistencia de
um programa de políticas de Inclusáo social fol a
marca da aíuacáo dos estados, mesmo em países que
apresentaram altas taxas de crescimento económico e
de rnodernizacáo como o Brasil, aArgentina, o México
e o Chile" (HONORATO, 2008, p35-36). Disponível
em: http:ltwww.ufjf.br/heera/edicoes-anteriores/

Para Sguissardi e Silva Jr. (2009) "A ínsñtuctonaltzacáo
da dlmensáo estatal/mercantil cnou um espaco para
as relacóes entre o Estado e entidades da sociedade
civil (crqamzacóes nao governamentais, empresas
do tercer-o setor) para a prestacáo de servtcos antes
de natureza estatal pública, por meío de contratos
de qestáo. Passou a permitir a transferencia de
responsabílídades do Estado para a sociedade civil
e para o mercado. As universidades estatais públicas
passaram a executar atividades que antes náo Ihe
eram pertinentes, taís como convenios com empresas
privadas ou com associacóes de moradores para
resolver problemas de violencia, alfabeñzacáo de
jovens e adultos, dentre outras que se poderia
enumerar" . Complementando a anáhse dos autores,
identifica-se nessa institucionalizac;áo da dimensáo
estataVmercantil na sociedade brasileira, o objetivo
de consolidar a sociedade civil (esfera do terceiro
setor) como parceira do Estado na execucáo de seus
servicos sociais.
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Dados retirados da entrevista no ano de 2010 com
PCH 1.

Giovanni Alves (2007, p.188) utiliza a expressáo
"captura" da subjetividade do trabalho para caracterizar
o nexo essencial do modo de orqanízacáo toyotista
do trabalho capitalista. É importante destacar que o
autor coloca "captura" entre aspas para salientar o
caráter problemático da captura, ou seja, a captura
nao ocorre, de fato, como o termo utilizado poderia
supor. Estamos Iidando com um processo social que
nao se desenvolve de modo perene, sem resistencias
e lutas cotidianas. Enfim, o processo de "captura"
da subjetividade do trabalho vivo é um processo
intrinsecamente contraditório, constituido por um jogo
de sirnulacóes, em que se articulam mecanismos
de coercáo e de consentimento, que interagem com
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uma teia de rnanipulacáo que perpassa náo apenas
o local de trabalho, mas também as instancias
da reproducáo social. Além disso, o processo de
"captura" como inovacáo sócio-metabólica do capital
tende a dilacerar/estressar nao apenas a dirnensáo
física da corporalidade viva da forca de trabalho, mas
sua dimensáo psíquica e espiritual, dilaceramento
que se manifesta através de sintomas de doencas
psicossomáticas que atingem o trabalhador.
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Dados retirados da entrevista no ano de 2010 com
PCH 1 na página 6.
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