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1 Introdução 

Em artigo do prof. Márcio Pochman, da Universidade Estadual de 
Campinas, e presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas, publicado na 
Folha de S. Paulo do dia  de março de , intitulado “Riqueza concen-
trada e trabalho em excesso”, podia-se ler sobre as modificações nas formas de 
produção de valor pelas modificações ocorridas e a ocorrer em face da nova 
proporção da renda com origem no trabalho material e no imaterial, bem 
como as suas conseqüências. 

Segundo o economista, para cada “R$  de riqueza gerada no mundo 
a partir do esforço físico do trabalho do homem em , havia R$  de res-
ponsabilidade do trabalho de natureza imaterial.” Sua afirmação considera “a 
composição do Produto Interno Bruto (PIB) acrescido do conjunto de ativos 
financeiros em circulação no planeta, que permite associar o trabalho imate-
rial às atividades terciárias da estrutura de produção de riqueza”. Para ele, por-
tanto, ainda que se considere essa proporção, a produção do valor encontra-se 
no setor industrial, num hibridismo com as muitas formas de exploração do 
trabalho imaterial na acumulação flexível.
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O autor acrescenta que em “[…] , por exemplo, a cada R$  de 
riqueza gerados no mundo, somente R$  provinham do trabalho imaterial 
[…]”, isto é, em um período menor que trinta anos, “[…] a riqueza associa-
da ao trabalho imaterial cresceu quase %, em média, ao ano, enquanto a 
do trabalho material aumentou a metade disso […]”. Disto decorre que há 
profunda mudança no processo de circulação de mercadorias e realização do 
valor, com conseqüências para o trabalho imaterial.

“Nesse sentido, o PIB dos países torna-se mais leve e com elevada 
produtividade, tendo o trabalho imaterial como principal força geradora 
de riqueza no mundo […]”, isto é, contrariamente à época de Marx, o tra-
balho imaterial torna-se mais factível de tornar-se produtivo, “o que exige, 
em contrapartida, amplos e constantes investimentos em infra-estrutura, 
em ciência e em tecnologia aplicada […]”. O que isso significa dito de 
forma mais direta? Que a ciência tecnologia, inovações tecnológicas e pes-
quisas aplicadas (pesquisas de impacto) tornam imprescindíveis no mo-
mento atual para a “[…] potencialidade renovada de fantástica ampliação 
da riqueza a partir da base industrial consolidada pela estrutura produtiva 
existente […]”. 

Isso impõe para o centro das mudanças que assistimos nos últimos  
anos no mundo, e a partir da década de , no Brasil, que a sociabilidade 
deve ser alterada na direção de uma “sociabilidade produtiva”. Para isso, as 
instituições escolares que são o lugar privilegiado da educação básica são cha-
madas para o lugar central nesse processo de construção desta sociabilidade, 
de um lado, de outro, as universidades são postas no centro do processo de 
formação de professores e de produção de ciência, tecnologia e inovação tec-
nológica, por meio de pesquisas aplicadas.

Esse cenário modifica profundamente a natureza da instituição univer-
sitária e do trabalho do professor da educação básica e da educação superior. 
Enfatiza-se também o papel dos órgãos estatais nesse processo de “efetiva” 
reforma universitária (não a que caminha pela via do legislativo, mas a que se 
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faz no cotidiano). A “efetiva” reforma universitária tem como centralidade ins-
titucional a pós-graduação cada vez mais regulada pela Agência Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), cujas pesquisas são 
induzidas pelos financiamentos do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Este, por sua vez, induzido pelas políticas 
econômicas e industriais. Tais fatos levam à internalização do “produtivismo 
acadêmico”, tornando-o uma força ideológica a valorizar, por exemplo, antes 
a quantidade de “produtos” e sua publicação em língua estrangeira e sobre 
temas da moda que a qualidade e a busca de soluções para os efetivos desafios 
da nação. 

É nessa cultura ideologizada do “produtivismo acadêmico” que se esta-
riam formando as gerações de graduados, mestres e doutores de que o desen-
volvimento do país necessita.

Finalmente, uma palavra a mais sobre a tese deste artigo, que consiste 
em afirmar que o núcleo da ideologia do ”produtivismo acadêmico”, como 
política de Estado e de cultura institucional (construída no cotidiano alienado 
na Universidade), tem como sua mais completa tradução, no âmbito filosófi-
co, “o pragmatismo”, e, no âmbito econômico, “a mercadorização da ciência e 
da inovação tecnológica”, o que o torna, com a “pós-graduação”, nos moldes 
atuais, o “pólo gerador de uma reforma da instituição universitária” que tende 
a colocá-la “a reboque do mercado”.

Voltemos ao excelente artigo de Pochman. Em , “a cada dois ocu-
pados no mundo, um encontrava-se relacionado ao trabalho material, en-
quanto em  eram três em cada quatro que trabalhavam.” Como havíamos 
destacado que o fenômeno não se põe apenas para o hemisfério sul, Pochman 
argumenta que, nas “economias capitalistas avançadas, só um a cada três ocu-
pados desenvolve trabalho material.” 

A demanda intensificada do trabalho imaterial constitui uma con-
tradição, dado que pressupõe um real crescimento da economia por meio 
de investimento de capital produtivo, ainda que amalgamado ao capital 
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financeiro, que se põe na condição de macrogestor da economia mundial e 
das mudanças que vêm sofrendo a classe trabalhadora e o trabalho material 
e imaterial.

No entanto, no pólo antitético a este apresentado, surge uma demanda 
reformista posta pela própria substância histórica do capitalismo. No plano 
da economia, a necessidade de contínuo processo de ensino e aprendizagem, 
como se pode observar no centro da Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos, de . Esta data é significativa; um ano após a derrubada do 
Muro de Berlim, cujos fragmentos foram e ainda são vendidos como souvenir
a turistas, mostra, de forma solar, o caráter ideológico daquele evento histó-
rico: a vitória do capitalismo liberal, da democracia e da república burguesa 
com a astúcia e comemoração de Francis Fukuyama que publica o seu famoso 
e polêmico livro O fim da história e o último homem, pragmaticamente, pondo 
o acadêmico no lugar do político e, ao mesmo tempo, buscando legitimar 
cientificamente o evento político.

Por que amplio, ao nível desta mediação, a introdução deste artigo 
cujo objeto goza de precisão que se estampa no título? Esta visada, pois, 
permite articular o específico do trabalho do professor com as modifica-
ções do trabalho imaterial em meio à acumulação flexível. O momento de 
internacionalização do capital, no plano econômico, exige uma nova so-
ciabilidade do ser humano. Lembremos Gramsci em seu primoroso texto 
“Americanismo e fordismo”, quando, na passagem para o fordismo e ins-
pirado em Trotsky, afirma que somente haverá sucesso nas atividades do 
trabalhador no novo paradigma de organização do trabalho, se um novo 
ser humano pensar, sentir e viver em conformidade com as novas relações 
sociais que derivariam das novas formas de relações de produção. O que 
Gramsci nos indica naquela mudança da forma histórica do capitalismo é 
a necessidade da construção de nova sociabilidade para o cidadão europeu, 
em um continente cuja densidade histórica é infinitamente maior que o era 
a dos Estados Unidos da América.
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Isso nos está posto desde há quatro décadas em nível planetário, e 
há três décadas, para o Brasil. Em decorrência desse movimento, tornamo-
nos o país das reformas na década de , com o objetivo de mudança de 
nossa sociabilidade – para a produção de uma “sociabilidade produtiva”. 
Para o que a esfera educacional, a instituição escolar e a universitária, 
mas, sobretudo, o trabalho do professor, encontram-se no centro desse 
processo. 

Pochman, com base em pesquisas de longo prazo sobre emprego e de-
semprego no capitalismo e com uma particular visão da esfera educacional, 
toca em pontos importantes para o entendimento das mudanças nesta esfera 
de formação humana – a educação – e para as profundas alterações que já 
estão a realizar-se no trabalho do professor, também um trabalho imaterial 
e superqualificado. Sem embargo das boas análises feitas, acrescento outros 
traços para compreender as mudanças nas instituições escolares de educação 
básica e nas instituições universitárias no Brasil.

A compreensão das mudanças da identidade da Instituição Escolar, 
lugar da prática da educação básica, da Instituição Universitária e do tra-
balho do professor (cujo trabalho é imaterial e superqualificado) deve ser 
produzida por meio do entendimento de dois grandes eixos, entre outros. O 
primeiro consiste na reforma do Estado posta em movimento em , e em 
curso, até os dias atuais. O segundo realiza-se nas mudanças na produção e 
valoração do capital. 

O primeiro realiza-se por meio das reformas das instituições republi-
canas, da reorganização da sociedade civil e da mudança da sociabilidade do 
ser humano neste momento do capitalismo. O segundo tem como princi-
pais orientações, de um lado, a reestruturação produtiva que teve seu início 
sistematizado no Brasil na primeira metade da década de , de outro, a 
transformação radical no trabalho imaterial superqualificado, ambos no con-
texto da Acumulação Flexível, que condensa as formas “pretéritas” e atuais de 
exploração do trabalho, atualizadas por novas e eficientes formas de controle
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e valorização do capital, o que consiste na grande e mais relevante inovação do 
capitalismo para manter sua produtividade, diminuindo seu custo (o trabalho 
vivo); em conseqüência, promove o desemprego e reorganização do mercado 
de trabalho material e imaterial e a desorganização das formas de representa-
ção da classe trabalhadora. 

Os dois eixos por meio dos quais é possível compreender mudanças da 
identidade da instituição universitária e do trabalho do professor encontram-
se na necessidade de mudança da sociabilidade para a manutenção das mar-
gens de produtividade do capital. Daí decorre o primeiro eixo: a necessidade 
de reformas das instituições republicanas brasileiras cuja matriz é a reforma 
do Estado.

O segundo eixo a que aludimos no primeiro parágrafo articula-se com 
a reforma das instituições republicanas. Esta nova taxonomia institucional 
legalizada pelo novo ordenamento jurídico colocaria em curso no país um ex-
tenso e intenso movimento de reformas, com o objetivo de produzir um novo 
pacto social pragmático e nova sociabilidade, a “sociabilidade produtiva”. A 
ciência, a tecnologia e a inovação tornaram-se meios de produção, mudança 
que produziu a mercantilização das Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFESs) e alterou qualitativamente o trabalho do professor-pesquisador, um 
trabalho imaterial superqualificado. Em acréscimo, o resultado do trabalho 
do professor-pesquisador, de um lado, porá em movimento, por meio das 
reformas da educação básica, a formação de um novo tipo de professor, que 
formará novas gerações segundo o pacto social que pretenda construir; de ou-
tro, a reestruturação produtiva, tendo como paradigma a acumulação flexível 
e, com ela, a emergência dos espaços midiáticos, as células de fabricação e a 
terceirização, que exigem um processo cognitivo do trabalhador cujo trabalho 
está muito mais próximo do imaterial.

Destaca-se ainda o aumento da expectativa de vida do trabalhador, 
a desconcentração de plantas de trabalho e do trabalho domiciliar, e as re-
formas relativas a ele, que diminuem os direitos sociais sobre o trabalho, a 
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necessidade de qualificação continuada pela vida toda, e novamente reforça 
a produção científica pragmática e o aumento do trabalho imaterial e produ-
tivo. Tudo isso modifica a identidade das IFESs, as relações entre Estado e 
as instituições, mas, sobretudo, o trabalho do professor-pesquisador, como se 
pôde observar até agora em nossa pesquisa.

Sobre as transformações no trabalho material ou imaterial no Brasil, 
ver Antunes (). Riqueza e miséria no Brasil (Org.), livro em que o autor 
nos mostra, por meio de pesquisas empíricas na maioria dos setores empresa-
riais, como se verificaram as transformações para a exploração nos dois tipos 
de trabalho e como a acumulação flexível intensificou e precarizou o trabalho 
material e imaterial no País. O aumento da possibilidade da exploração do 
trabalho abstrato na condição de acumulação flexível consiste no “[…] acú-
mulo dos modos de produção servis pré-capitalistas” (LAZZARATO, , 
p.) e leva ao limite sua auto-exploracão o trabalhador orientado por nova 
sociabilidade – a “sociabilidade produtiva”. Esta é a novidade mais profunda 
da acumulação flexível. 

No âmbito objetivo das relações sociais, a mais-valia 

[…] se esconde sob a ilusão de uma sociedade de produtores in-
dependentes de mercadorias, uma sociedade de vendedores de 
trabalho materializado. Uma sociedade sem vendedores de força 
de trabalho, posto que o contrato de compra e venda de força de 
trabalho está metamorfoseado num contrato de fornecimento de 
mercadorias. (LAZZARATO, , p. ).

Em acréscimo, “A exploração do aspecto intelectual do trabalhador, 
no capitalismo contemporâneo, é uma afirmação da existência de uma ‘sub-
jetividade produtiva’, relativamente diferente da ‘subjetividade operária’” 
(LAZZARATO, , ). 

 Gostaria de situar este autor e 
sua contribuição teórica e empí-
rica sobre o trabalho imaterial, 
que se põr com muita visibili-
dade a partir de . O tema 
veio à tona na década de  
no âmbito do debate da socio-
logia do trabalho na França e 
que encontrou eco na Itália no 
que ficou conhecido como ne-
omarxismo e operaísmo. Apesar 
das simetrias que encontro com 
Lazaratto e Negri, esta corrente 
parece manter um diálogo crí-
tico com os autores que tomam 
a materialidade econômica para 
análise da reprodução social tal 
qual entende Giörgy Lukács. A 
reprodução social tem autono-
mia relativa dada à materialida-
de da economia, ainda que esta 
forma de nos formarmos na 
condição social – a reprodução 
social – jamais poderá histo-
ricamente ser reduzida à eco-
nomia. Isto nos é claro e disto 
temos convicção. Mas para tais 
autores, tudo parece indicar 
que com o debate sobre a pro-
dutividade do trabalho ima-
terial a tese marxista, tornada 
muito clara por Lukács em sua 
Ontologia do Ser Social, sobre a 
centralidade da categoria traba-
lho é algo criticável, sugerindo 
certo conservadorismo. Os 
autores desta corrente parecem 
compreender o trabalho imate-
rial embasados no espaço midi-
ático e mediador entre o traba-
lhador e os meios de produção, 
o que faria de grande parte da 
força de trabalho ser imaterial 
e produtiva. Mas não nos atere-
mos aqui sobre este debate que 
nos exigiria muito mais papel e 
reflexão. No entanto, em razão 
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No atual contexto de flexibilização produtiva, os “processos ima-
teriais de produção” tornam-se, no processo de produção em geral, 
a expressão máxima de como as formas de trabalho ‘pretéritas’ e 
mercantis submetem-se aos novos modos de “controle e valorização 
do capital” (COLI, , p. , grifos nossos). 

Sobre o processo que ideológico a tornar velado o fetichismo da mer-
cadoria força de trabalho e a negação da intensificação humana, afirma a 
autora:

No contexto do trabalho imaterial, o contrato trabalhista não 
estabelece uma relação imediata entre “produtividade” e “im-
produtividade”; ao contrário, estabelece novos parâmetros para a 
exploração da força de trabalho vivo, que hoje é redimensionado 
por novas formas de controle do capital, essencialmente a partir 
de sua subjetividade criativa e participativa no processo de pro-
dução. Em dimensão não inédita, no caso do artista em geral [e 
do professor em particular], altamente qualificado, isso se apro-
funda por meio de elementos como a intensificação do trabalho, 
a precarização das relações de produção (carreira, prestação de 
serviço, etc) no interior das instituições às quais prestam serviços. 
Em resumo, um trabalho que já dependia da subjetividade pro-
dutiva [o do professor] do trabalhador resulta, no atual processo 
de estratégias de mudanças no trabalho produtivo, em profunda 
sujeição da subjetividade do artista [professor ] aos meios e con-
troles do capital. (COLI, , p. ).

Talvez resida aí eventual chave de leitura que todos os textos da co-
letânea, por formas diferentes, nos indicam: o fenômeno do “queimar-se 
de dentro para fora”, o burnout, no caso da educação básica e, contradito-

das simetrias em relação a La-
zzarato e de nossa posição mais 
próxima de Lukács, aceitamos 
o argumento do espaço midi-
ático e a exigência de caráter 
mais imaterial, bem como a 
própria desconcentração de 
plantas industriais que contri-
buiriam para a acentuação da 
exploração do trabalho o ma-
terial produtivo no contexto da 
acumulação flexível. Mas, enfa-
tizamos que a existência destes 
tipos de trabalho são uma linha 
de continuidade na economia, 
que é a esfera fundamental da 
reprodução social da vida hu-
mna e das relações sociais de 
produção. Em razão disto, pro-
curamos usar a expressão “so-
ciabilidade produtiva” em vez 
de “subjetividade produtiva”, 
posto que aquela seria constru-
ída pela prática social, na qual 
os valores e alternativas que se 
movimentam num atividade 
humana constroem a subjetivi-
dade em cada prática que o ser 
humano realiza. Portanto não 
há uma subjetividade fixa do 
ser humano, ela é sempre mo-
vimento em cada prática social, 
em cada atividade humana.
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riamente, no caso da educação superior, que os professores em condições 
de se aposentar não o fazem. Outros, quando recebem a comunicação da 
aposentadoria compulsória, sofrem e chegam a adoecer; os professores que 
se aposentam e continuam trabalhando como voluntários, ou em outras 
instituições públicas, ou privadas. Enfim, tendo sido instado pela cole-
tânea, intrigadamente pus-me a ref letir sobre o trabalho do professor no 
momento histórico atual. Por outro lado, Valdemar Sguissardi e eu finali-
zamos extensa e intensa pesquisa sobre a mercantilização da universidade 
estatal pública e a modificação qualitativa no trabalho do professor, que 
me empurrou, de pronto, a novo projeto de pesquisa que indaga sobre 
o sentido do trabalho do professo-pesquisador nas universidades estatais 
públicas. Isso me põe a indagar em pesquisas que busquem uma especi-
ficidade mais profunda no processo de escolar de socialização humana 
e o lugar do trabalhador professor e seu trabalho na instituição escolar. 
Há pouco sobre isso, e somos induzidos a fugir desse campo estruturado 
de pesquisa que articula trabalho e educação, de um lado, e as políticas e 
reformas educacionais, de outro.

A universidade estatal pública brasileira passa por processo de mercan-
tilização de sua identidade institucional. Esse processo de racionalização so-
cial, com origem no Estado reformado, constitui-se na articulação da herança 
do século XX (o século da social-democracia e do estado de bem-estar social) 
com a internacionalização do capitalismo, e foi alvo da naturalização do fundo 
público pelo capital, que resultou em reformas das instituições republicanas 
brasileiras. A universidade, não sem a contraposição de movimentos sociais, 
como a da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior – Sindicato 
Nacional (ANDES-SN), ou de intelectuais que ainda resistem, como os pro-
fessores Francisco de Oliveira, José Luiz Fiori, Maria Cristina Paoli, Cezar 
Benjamin, está sendo transformada em instituição tutelada pelo capital e pelo 
Estado, tendo o mercado como mediador. 
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A racionalidade mercantil tornou-se o núcleo da POLÍTICA (que de-
veria ser a administração pública voltada para o ser humano, e não reduzida 
na direção do crescimento econômico), com conseqüências perversas para o 
governo popular democrático que se distancia de sua origem, para o pensa-
mento intelectual mais crítico, para a esquerda partidária, para a pesquisa 
sobre as políticas públicas de educação superior, mas, sobretudo, para o objeto 
que aqui interessa examinar, para as atividades e a formação do professor/pes-
quisador das universidades estatais públicas em geral.

Ainda que se possa aprender com Theodor Adorno que, em determina-
dos momentos históricos, somente é possível resistir por meio da consciência 
e não por meio do trabalho, da atividade humana e da política, diante da 
objetividade histórica, também não é possível contribuir para o adensamento 
dessa mesma objetividade histórica que se vem produzindo ao longo do perí-
odo de  até a atualidade sob os governos Fernando Henrique Cardoso e 
Luiz Inácio Lula da Silva.

2 O financiamento da instituição universitária pública 
e a composição do fundo público 

Na breve introdução a este pequeno artigo, esboçou-se a construção 
de uma hipótese e a constituição de alguns elementos mediadores para uma 
indagação que poderá ser objeto de uma próxima pesquisa; por essa ra-
zão, lança-se mão de alguns dados que podem ajudar nessa empresa. Entre 
esses elementos, vale destacar o estudo de Pinto () que mostra que, 
enquanto os “encargos financeiros da união” evoluíram de % do Produto 
Interno Bruto (PIB), em , para aproximadamente %, em , com 
manutenção dessa tendência até o ano , a rubrica de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação oscilou em torno de % do PIB, com leve 
tendência de queda no mesmo período. Isso permite inferir muito do que se 
anuncia desde o início deste texto.
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Por outro lado, se a par disso se observa a composição da receita 
da União, fortalece-se ainda mais esse ponto de partida. Ainda, segundo 
Pinto (), de  a  as contribuições sociais, como a Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), agora não mais exis-
tente, saltaram de um patamar de aproximadamente % para próximo de 
% do fundo público nesse mesmo período. Sabendo que apenas um per-
centual dos impostos, parte do fundo público do Estado, é destinado ao 
financiamento da educação, fica claro como estão orientadas as políticas de 
financiamento da educação superior no Brasil, isto é, são parte do processo 
de naturalização do capital.

As verbas destinadas à educação ficam cada vez mais escassas e o Estado 
transfere sua responsabilidade pelo financiamento educacional ao processo, a 
que acima se fez referência, como herança do século XX, isto é, a naturaliza-
ção do fundo público pelo capital. Não é difícil, pois, perceber o outro pólo 
da contradição em que se vai constituindo a hipótese que aqui se quer cons-
truir: as atividades e a formação do professor-pesquisador. 

No plano político, vigora a racionalidade mercantil no âmbito do 
Estado (a regulação do mercado), que, por sua vez, no da educação supe-
rior, apresenta-se como Estado gestor, ao estabelecer instrumentos jurídicos 
para conformação da identidade universitária, e avaliar, regular e controlar 
a liberdade acadêmica, essencial às atividades e à formação do professor-pes-
quisador das universidades estatais públicas. Isso é suficiente para deslocar 
o equilíbrio psíquico e psíquico-somático deste trabalhador, induzindo a 
sua grande maioria ao estresse e às doenças psicossomáticas daí decorrentes, 
como observado nos muitos depoimentos feitos na pesquisa sobre a qual se 
apóia este texto.

Leia-se o excerto de um dos depoimentos de um dos colegas entrevis-
tados para essa pesquisa, no qual ele estabelece relações entre a pós-gradua-
ção, a pesquisa, a publicação, o financiamento e as condições objetivas em 
que isso se faz, segundo o “modelo Capes” de avaliação. Nesse modelo, esta 
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agência estatal, além de financiar e induzir a organização dos programas de 
pós-graduação, também os avalia, criando um sistema de controle e regulação 
de cada um deles e do espaço social que eles compõem no Brasil, e induzindo 
a formação de uma suposta elite de intelectuais gestores que, entre outras 
decorrências, perpetuam-se em associações e órgãos semelhantes do governo 
relacionados à pesquisa e à pós-graduação, fato que torna cada vez mais cons-
tritor o contexto institucional da pós-graduação, o que, segundo o depoente, 
levaria a um alto nível de estresse. Ao comentar a diferença entre a graduação 
e a pós-graduação, analisa:

[…] eu digo o seguinte: na pós-graduação o trabalho é muito mais 
pesado que na graduação […] Por quê? Na hora que você admite 
um pós-graduando, você está celebrando com ele praticamente um 
contrato de que, se não houver sucesso, o fracasso é dos dois. Então, 
a orientação implica nessa responsabilidade […]. O aluno de pós-
graduação, ele também é um agoniado e isso ele transmite para o 
orientador. […]você tá fazendo um contrato de convivência mútua 
e muita responsabilidade na condução de um processo complexo 
por  anos. A questão do financiamento: você realmente trabalha 
apertado […], você é pressionado pelas agências, pressionado pelo 
aluno, e pressionado por você mesmo, porque cada aluno em geral 
é sua responsabilidade.

Cabe observar, neste ponto do depoimento, a forma do modelo 
de avaliação da Capes já mencionado (Cf. Sguissardi, Valdemar. Sessão 
Especial proposta pelo GT de Políticas de Educação Superior, ª Reunião 
da ANPEd, Caxambu-MG, ). Outro ponto relevante refere-se à na-
tureza exógena da avaliação imposta à organização do programa que é 
avaliado, que, diante do resultado dessa avaliação, terá ou não financia-
mento. Por outro lado, as notas atribuídas aos programas instituem uma 
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concorrência pelos recursos financeiros, instaurando verdadeira competi-
ção entre os pesquisadores de uma mesma área e acirrando a pressão sobre 
eles, seus orientandos no doutorado, no mestrado e na iniciação científica 
(afetando aí os alunos da graduação que pretendem seguir eventualmente 
a carreira acadêmica) e sobre a própria coordenação, além de propiciarem 
uma verdadeira caça às bruxas internamente aos programas. Novamente 
aqui o depoente, de outra forma, mostra a pseudo-formação do professor-
pesquisador, do graduando de iniciação científica, do mestrando ou dou-
torando, envoltos no ardil em que se tornou o produtivismo acadêmico 
induzido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da 
Educação, especialmente na figura da Capes, por financiamentos estatais-
mercantis, nas formas das parcerias público-privadas, fundos setoriais, lei 
de inovação etc. 

Observem-se os jovens que se doutoraram depois da entrada em vigên-
cia do atual sistema de avaliação da Capes implantado a partir de . Hoje 
parecem muito adaptados ao produtivismo acadêmico, à competitividade e, 
além de estarem sendo induzidos pela suposta elite de “intelectuais gestores”, 
parecem continuar a sua formação de pós-graduando, isto é, o “aluno de pós-
graduação, ele também é um agoniado”. É perceptível a expansão do número 
de doutores desta geração com esse perfil, processo que acentua a formação 
do professor-pesquisador, “produtor de resultados” de estudos e pesquisas efê-
meros – interessa sua posição dentro da área de investigação que é medida de 
forma quantitativa.

O mesmo colega continua seu relato, acentuando o “Modelo Capes de 
Avaliação”, avaliando que não seriam as atividades de ensino que os preocu-
pariam, mas, sim, a pressão realizada por esse modelo.

Nós temos  professores que preferiram sair, e tinha uma colega 
minha que falou assim: “eu mantenho disciplina”. Ela dá  disci-
plinas na pós-graduação. “Mas eu quero ser colaboradora porque 
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não quero mais orientar”. Porque ela não agüenta o estresse e a 
pressão, parece sofrer muito. Então, eu tenho  professores na pós-
graduação que chegaram a esse acordo de manter as disciplinas. 
“Não tem problema nenhum, vou lá, dou as minhas aulas”. Aliás, 
são excelentes professores de pós-graduação, mas não querem mais 
orientar […]

O prazer da docência na pós-graduação é um fator a ser destacado e, 
eventualmente, por meio da docência, o sentimento de pertença a um pro-
grama de pós-graduação fornece elementos de certo posicionamento aca-
dêmico dentro da área, num contexto de competitividade e concorrência. 
“Mas eu quero ser colaboradora […] [mas] não quero mais orientar”. Por um 
lado, o não querer orientar sugere não se expor aos perversos mecanismos de 
regulação e controle da Capes, à competitividade na área, “porque ela não 
agüenta o estresse e a pressão, [e] parece sofrer muito”. Por outro lado, quer 
esposar-se do que há de positivo no programa de pós-graduação: a docência 
em seu campo específico de pesquisa, a própria pesquisa (sem financiamen-
to ou com financiamento privado) e publicações sem a espada de Dâmocles 
do “Instrumento Anual Coleta Capes”, e, sobretudo, ao final do triênio, a 
avaliação do programa. Trata-se de uma defesa consciente de si em relação 
aos mecanismos citados.

No entanto, não se deve creditar toda essa negatividade ao demiurgo 
“Modelo Capes de Avaliação”, a cultura dos programas alterou-se e as dispu-
tas políticas dentro dos programas de pós-graduação acentuaram-se. A luta 
na esfera da microfísica do poder articulada (esta esfera) com uma espécie 
de “Síndrome do Poder Pequeno” tem realizado destruições de pacto insti-
tucionais e de pessoas, levando-as ao divã do psicanalista ou às drogas lícitas 
e ilícitas. É interessante, a propósito do que se está a analisar, citar o debate 
sobre o uso de estimulantes e narcolépicos por pesquisadores e colegas da 
Universidade de Cambridge, segundo o Jornal da Ciência, número , de 
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 de março de , da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC). Neste boletim informativo, pode-se ler:

Num recente comentário na revista Nature, dois pesquisadores da 
Universidade de Cambridge relataram que cerca de uma dezena 
de seus colegas admitiram o uso regular de drogas como Adderall, 
um estimulante, e Provigil, que promove o estado de vigília, para 
melhorar seu desempenho acadêmico. 

Outro depoente, dos muitos colegas que gentilmente se dispuseram a 
conosco colaborar correndo o risco, de, se identificados, serem estigmatiza-
dos na academia, traço cultural dissimulado, mas ainda presente na cultura 
acadêmica, teve sua trajetória toda na mesma instituição onde até hoje se 
encontra e mostra a consciência sobre a intensificação e a precarização de seu 
trabalho, bem como das perversas conseqüências dessa instituição universitá-
ria reformada. Relata ele, depois que expusemos nossos principais objetivos 
da investigação:

Fui credenciado, acredito, que em , primeiro para o mestrado e 
só em  para o doutorado, e agora exerço todas as atividades: 
graduação, pós-graduação, atividades de pesquisa, atividades ad-
ministrativas porque eu faço parte de vários conselhos: conselho 
do departamento, conselho da pós-graduação aqui da CPG [de 
sua área de conhecimento], sou vice-presidente da comissão per-
manente de pessoal docente, e tenho agora  alunos de pós-gra-
duação e graduação. Então, com tudo isso que vocês falaram eu 
concordo plenamente, a gente só vai acumulando atividades.

Antes de tudo, é necessário demarcar que o ano em que o depoente 
entra para a pós-graduação coincide com a implantação do atual “Modelo 
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Capes de Avaliação”. Por outro lado, (SGUISSARDI; SILVA JR; HAYASHI, 
, p. ), em trabalho desenvolvido para o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), observam que

O ano de , segundo o censo da educação superior no perí-
odo de  a , é o momento em que há uma inf lexão no 
número de instituições, de cursos, de vagas, mas também, o de 
uma relativa redução das funções docentes, de funcionários téc-
nicos administrativos, destacadamente no setor público. Um 
fato na esfera educacional é, sem dúvida a promulgação da Lei 
./, em dezembro, que se tornou um guarda-chuva jurídi-
co à sombra do qual Poder Executivo pôde fazer a re-configu-
ração da educação superior no Brasil. No entanto, isto somente 
dar-se-á, em razão da presumível vitória de Fernando Henrique 
Cardoso em  e com isso, a continuidade das mudanças 
institucionais que se vinha fazendo, marcadamente a partir de 
, quando se institucionaliza a reforma do Estado brasileiro, 
e, com isto, garantir-se-ia a forma hiperpresidencial, que conti-
nuaria até pelo menos o primeiro mandato do Governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

E acrescentam à página , de maneira enfática, que

Em outras palavras, enquanto ao crescimento do total de matrí-
culas na educação superior privada correspondeu um aumento 
bastante próximo do total de funções docentes, na educação su-
perior pública, o crescimento do total de funções docentes foi 
inexpressivo ou ínfimo (%) para um aumento significativo das 
matrículas (%, ou  vezes maior)”. Isto implica dizer um real 
adensamento da carga de trabalho dos docentes da IES, contro-

 Esta análise tem como objeto 
predominante o nível de gra-
duação, não sendo analisados, 
portanto, de forma direta a 
pós-graduação e o impacto que 
sua expansão teve no período 
estudado quanto a aumento 
de cursos, matrículas, vagas, 
funções docentes, regime de 
trabalho e funções técnico-ad-
ministrativas.
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lado pelos mecanismos da avaliação institucional, com base no 
Planejamento de Desenvolvimento Institucional e no Projeto 
Pedagógico. Isto acentua-se, quando se considera a considerável 
expansão da pós-graduação havida nos últimos dez anos pós-
LDB, posto que os dados sobre os quais trabalhamos são predo-
minantemente relativos ao educação superior na esfera da gradu-
ação. (grifos nossos).

São significativas essas duas conclusões sobre a mudança estru-
tural da educação superior, pois nos ajudam a compreender a situação 
dos docentes em geral, mais, especificamente na esfera estatal pública e 
na educação superior. Pode-se indicar que, a partir de , o trabalho 
do professor depoente para nossa pesquisa foi paulatinamente se inten-
sificando no âmbito acadêmico e administrativo. No plano acadêmico, 
o docente é credenciado para o mestrado e, em seguida, para o douto-
rado, num processo de veloz expansão da pós-graduação no país. Nesse 
período, teve seu trabalho qualitativamente modificado, posto que: ) 
a organização do programa de pós-graduação modifica-se em razão da 
avaliação; ) a cultura do programa também se modifica como já apon-
tamos acima. Por outro lado, a própria instituição universitária pública 
se reestrutura. No plano administrativo, o docente entrevistado afirma 
que àquela época () exercia todas as atividades: “graduação, pós-gra-
duação, atividades de pesquisa, atividades administrativas” e detalhava, 
“porque eu faço parte de vários conselhos: conselho do departamento, 
conselho da pós-graduação aqui da CPG [de sua área de conhecimen-
to], sou vice-presidente da comissão permanente de pessoal docente, e 
tenho agora  alunos de pós-graduação e graduação”. Destaco, aqui, 
que a formação dos graduandos em iniciação científica bem como a dos 
pós-graduandos no mestrado e no doutorado sob responsabilidade do 
docente, ainda que com a consciência que ele afirma ter das mudan-
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ças institucionais, está-se fazendo segundo a racionalidade que se im-
pôs desde a reforma do Estado em  à toda instituição republicana. 
Tendo consciência do processo, sentindo as mudanças e suas conseqü-
ências, contraditoriamente o docente quer fazer seu trabalho e continua 
formando, segundo essa racionalidade, a próxima geração nos três ní-
veis citados. Não de se espantar que encontremos alunos da graduação 
que necessitam de ansiolíticos para ir à universidade, e de narcolépticos, 
para dormir. Evento ainda raro, mas que já existe. Volto ao trabalho de 
(SGUISSARDI; SILVA JR; HAYASHI, , p.), lugar em que fazem 
a síntese de sua análise sobre a Educação Superior do Estado de São 
Paulo, mas observando que, ainda que com algumas especificidades, 
essa era a tendência na região Sudeste e no Brasil. Afirma que

Os quatorze pontos aqui elencados para realizar a síntese como 
indicado inicialmente permitem afirmações bem arrazoadas de 
que houve um largo processo de expansão, ao lado de extenso e 
intenso processo de mercantilização da educação superior che-
gando a ponto de reconfigurar toda esfera deste nível de ensino, 
especialmente no setor privado cuja inferência que se pode tirar é 
a do esgotamento de seus fundamentos organizativos. Quanto à 
esfera pública, existe uma acentuação das funções docentes e em 
vez de expansão do número de IES públicas, levantamos a hipó-
tese de aumento de vagas por meio da educação a distância. Em 
acréscimo, a existência de uma exploração do trabalho docente 
como resultado de políticas públicas para a educação superior 
quanto à carreira docente e à avaliação, com graves conseqüên-
cias para a própria saúde mental dos trabalhadores na educação 
superior, incluindo aí, como foi visto, os funcionários técnico-
administrativos. Se as razões de tal quadro, no qual não se pode 
concluir sobre democratização, podem ser creditadas às políticas 
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do Governo Lula, mais acentuada deve ser a crítica ao governo 
FHC. Outrossim, tal qual se busca mostrar no texto, há uma cul-
tura pragmática e profissionalizante [e caritativa] que originada 
no início do século XX se faz presente nos dias atuais e orientam 
as reformas institucionais em geral e as mudanças na educação 
superior no período de  a .

Essas mudanças observadas por meio dos indicadores financeiros e no 
cotidiano das universidades, por meio dos depoimentos de nossos colegas, 
mostram situação de profunda ansiedade e inegável sofrimento do professor-
pesquisador diante das imposições colocadas sobre nossas cabeças de bus-
carmos pesquisas e contatos com pesquisadores de outros países, fazendo do 
financiamento o grande indutor da intensificação do trabalho desse professor 
e estimulando o autofinanciamento das universidades – uma lógica muito 
perversa. Esses são mecanismos do controle do indivíduo, de sua formação 
humana pelo Estado: um Estado que deveria regular o processo econômico 
global, e que, de fato, realiza o inverso – a racionalidade mercantil regula as 
atividades políticas desse Estado num processo mediado e contraditório. A 
Tabela  da Universidade Federal de Minas Gerais, é relevante e exemplifica 
a situação do quadro docente das IFESs em geral.

No espaço deste texto, trazemos, a título de ilustração de nossa constru-
ção da hipótese indicada em epígrafe, a rubrica do financiamento das IFESs. 
Esses recursos destinados às instituições federais de ensino superior (IFESs) 
no Brasil no período de  (início da reforma do Estado) a , com ênfa-
se para as sete IFESs que formaram a amostra da pesquisa já referida.

A Tabela  mostra a involução do financiamento estatal para cada 
uma das sete IFESs que constituem a amostra da pesquisa, em compara-
ção com o total dos recursos financeiros destinados a essas sete IFESs da 
Região Sudeste e ao conjunto de IFESs do país. Ao se observar a carac-
terística das séries numéricas representativas do financiamento nos três 
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Tabela : Evolução do corpo docente permanente – Titulação – -
 – UFMG (º semestre, excluídos os docentes de º e º graus e 
“especialistas”)

Corpo docente permanente
Titulação

Anos Grad. % Mestr. % Dout. % Total ∆ %

  ,  ,   .

  ,  ,  , .

  ,  , . , .

  ,   . , .

  ,  , . , .

  ,  , . , .

  ,  , . , .

  ,  , . , .

  ,  , . , .

  ,  , . , .

  ,  , . , .

/ ∆% - - - -    –

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento / Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Banco de Dados 

Funcionais (APF).
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Tabela : Evolução dos recursos totais de todas as IFESs e de sete 
IFESs da Região Sudeste (amostra da pesquisa) – todas as fontes 
– - – Valores a preços de janeiro de , corrigidos pelo 
IGP-DI da FGV, em R$ milhões

Anos Ufes UFF UFJF UFMG Unifesp UniRio UFU Total 
 Ifes

Total 
Ifes

        . .

        . .

        . .

        . .

        . .

        . .

        . .

        . .

        . .

        . .

        . .

/ 
 ∆% -, - - - - - - - -

Fonte: AMARAL, Nelson C. -: Execução Orçamentária do Governo Federal, 
<www.camara.gov.br>.
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níveis (a amostra, o universo e o país), vê-se que é nítida a semelhança 
entre as tendências, o que revela a significativa diminuição dos recursos 
do Tesouro Nacional alocados para a manutenção do Sistema Federal de 
Educação Superior. Há uma redução de % (em ordem de grandeza) 
do financiamento estatal para as instituições da amostra, com exceção 
da UFJF e da Unirio, cuja ordem de grandeza da diminuição oscilou em 
torno de %. Não é difícil inferir desses dados a situação que decorre 
dessa redução de financiamento: a necessidade de busca, pelos gestores 
da IFESs, de formas alternativas de financiamento, entre as quais talvez a 
primeira consista na mudança e/ou intensificação do trabalho do profes-
sor dessas universidades por meio da prestação de serviços, das Parcerias 
Público-Privadas, dos fundos setoriais, da inovação tecnológica, de um 
lado, e, de outro, programas sociais, de caráter compensatório, como o 
Universidade Aberta, O Programa Universidade para Todos (ProUni) –
agora associado ao FIES, O Programa de Expansão e Reestruturação das 
Universidades Federais (Reuni, inspirado no Processo de Bologna e im-
posto de forma persuasiva e por pressão financeira somente às Instituições 
Federais de Educação Superior em , que, entre outros dispositivos, 
dobra o número de vagas nas IFESs), a Escola de Gestores e os Programas 
de Educação a Distância. 

É necessário informar que tais inferências se devem também a outros 
dados e análises, que não se apresentam neste texto, mas fazem parte de ou-
tros estudos e pesquisas dos autores Silva Jr. e Sguissardi (SILVA JÚNIOR; 
SGUISSARDI, ), publicados no livro editado pela Cortez Editora e 
resultado da pesquisa “As Novas Faces da Educação Superior no Brasil – re-
forma do Estado e mudança na produção” (financiada pela FAPESP e pelo 
CNPq), que demonstrava a existência de uma reforma da educação superior 
a conta-gotas, desde , em cujo centro se encontrava, entre outras ten-
dências, a redução do papel do Estado brasileiro no financiamento das insti-
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tuições de educação superior, ao lado de um incentivo velado à privatização 
e internacionalização desse nível educacional.

Outros elementos que podem ilustrar nossa hipótese em construção 
referem-se aos “gastos com pessoal e encargos sociais de todas as IFESs 
brasileiras e das sete IFESs da Região Sudeste” (Amostra da Pesquisa), 
excluindo-se os recursos próprios (incluindo inativos, pensionistas e pre-
catórios), no período - (com valores a preços de janeiro de , 
corrigidos pelo IGP-DI, da FGV) que mostram a mesma tendência apre-
sentada em relação ao financiamento total (Tabela ). Há uma redução 
de % nesta rubrica das IFESs no período de  a . Quando 
é considerada a amostra da pesquisa com as IFESs do Sudeste, a ten-
dência se repete, porém com uma redução, em média, superior a % 
(SGUISSARDI; SILVA JR, ). 

Esses dados revelam a tendência ao fortalecimento da mercantili-
zação e do empresariamento da educação superior no contexto de natu-
ralização do fundo público do Estado pelo capital. Revela, ainda, que o 
professor-pesquisador, para viver na condição de tempo integral e dedi-
cação exclusiva, vê-se compelido a sujeitar-se às “novas faces da educação 
superior” no Brasil. Isso permite inferir que se está vivendo um radical 
processo de mudança do ser social professor-pesquisador. Ele deve, nesse 
contexto, adaptar-se à nova instituição universitária e ao novo pacto so-
cial, que se inspira grandemente no pragmatismo que se vem construindo 
desde os governos de Fernando Henrique Cardoso, com fiel continuidade 
nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Continuando com exemplos que podem ilustrar o impacto causado 
no trabalho dos professores e na sua formação humana em geral, mas em 
particular no dos professores-pesquisadores, cito a questão salarial. Segundo 
o SRH/MPOG, disponível no sítio www.servidor.gov.br, em  de fevereiro 
de  (em valores corrigidos pelo IGP-DI da FGV, a preços de janeiro 
de ), o salário do professor titular doutor, em regime de dedicação 
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exclusiva, reduziu-se de R$ .,, em , para R$ .,, em . 
Houve, no período em questão, um decréscimo de aproximadamente % 
dos proventos do professor. Poderíamos, inicialmente, tomar como pequena 
a diminuição salarial, pois em nossa cultura os valores inflacionários foram, 
em geral, muito altos, especialmente em nossa história recente: quando o 
presidente Sarney desceu a rampa do Palácio do Planalto pela última vez, a 
inflação passava de .% ao ano. Esses altos níveis inflacionários foram 
o resultado de políticas econômicas que necessitavam da alta inflacionária 
para compor o fundo público do Estado, sempre sob um impacto profundo 
de comprometimento da dívida interna no país e de espoliamento do poder 
aquisitivo do trabalhador.

No entanto, de  a , vivemos uma época em que, também à 
custa da dívida interna, tivemos uma inflação que oscilou em torno de ,%, 
o que implica dizer que % resultam do furto do professor-pesquisador das 
IFESs, tendência que se fez presente também nas universidades estatais pú-
blicas em geral.

Considerando-se que as condições mercantis de trabalho e o que apre-
sentamos sobre o financiamento e as mudanças jurídico-institucionais indica-
das constituem o horizonte de possibilidades institucionais para a realização 
do trabalho cotidiano e da formação do professor-pesquisador na universi-
dade estatal pública, a tendência de sua formação em geral direciona-se para 
uma reprodução institucional mercantil e pragmática que nega a liberdade 
acadêmica, a autonomia universitária e, conseqüentemente, a identidade da 
Instituição Universitária, que consiste na contradição. Por um lado, contribui 
para a consolidação do Pacto Social e para o crescimento econômico do país; 
por outro, exerce a função social de crítica institucional de seu tempo histó-
rico e, sobretudo, de seus próprios objetivos. O processo de mercantilização 
tende a enfraquecer o equilíbrio histórico liberal dessa contradição, fortale-
cendo o primeiro de seus pólos, enquanto debilita o segundo. Daí dizer-se 
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que a dimensão ontológica do ser social professor-pesquisador na direção do 
humano é, aí, negada. 

No entanto, se é negada por mercantilizar o trabalho do professor-pes-
quisador, com isso tornando, em muitos casos, o produto de sua pesquisa 
uma mercadoria, por exemplo, uma patente ou um uma metodologia para 
construção de projetos político-pedagógicos para escolas da educação básica, 
essas “quase mercadorias” põem em movimento relações sociais por meio do 
valor de troca, mas somente o fazem tendo como materialidade o valor útil 
do trabalho mercantilizado. A formação humana do professor-pesquisador é 
contraditória. Por um lado, o valor útil de seu trabalho imaterial e intelectual 
é historicamente humano e o leva a uma dimensão humana mais intensa; por 
outro, o valor de troca de seu trabalho acadêmico, sendo o guia do processo 
de sua socialização, traz consigo, nesse movimento, a potência ontológica da 
formação humana mais intensa. Isso pode ser visto nos itinerários dos depoi-
mentos de nossos colegas. 

No início, eles nos pareciam empolgados e orgulhosos de seus tra-
balhos orientados pelo produtivismo acadêmico; no entanto, quando con-
tinuávamos as indagações forçando o pólo no qual os professores tocavam 
conscientemente ou não, a tomada de consciência parecia se fazer presente. 
No plano empírico, esse movimento fica mais claro. Ainda que tomando 
consciência da contradição, pretendem continuar seu trabalho. Apesar de 
verem suas famílias desfeitas, de prejudicarem sua saúde por meio do uso 
de ansiolítico, antidepressivos, nacolépticos, sacrificam seu tempo livre, tra-
balhando nos fins de semana, não saem um mês completo em férias, não 
fazem uso de licenças-prêmio ou sabáticas, por entenderem que não teriam 
o que fazer. Querem, contraditoriamente, continuar fazendo o trabalho do 
mesmo jeito. Aqui, põe-se a alienação, mas não somente ela; põe-se tam-
bém, mesmo que de forma não consciente, a possibilidade de resolução da 
contradição na direção da formação humana mais intensa. Um dos colegas, 
quando indagado sobre suas licenças-prêmio, respondeu: “Eu nunca tirei 
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uma licença, nunca!, licença-prêmio, licença sabática, qualquer coisa que 
você pensar, eu nunca tirei uma licença. […] Porque o que eu vou fazer 
em casa durante uma licença-prêmio? O que é que eu vou fazer? Licença 
sabática […] Sim, mas viajar pra onde?” Acrescentou, finalizando, “e grana 
também não tenho”. Outro colega nos mostra a intensificação do trabalho 
e o desenvolvimento de uma “sociabilidade produtiva” por naturalizarmos 
em nosso cotidiano os valores que já constituem a cultura institucional mer-
cantilizada e internacionalizada.

Ah, sim! Eu acho que depois… Eu já tive por causa do trabalho, 
do estresse do trabalho, eu tive uma gastrite hemorrágica e uma 
pneumonia junto, e só fiquei afastada  dias e foi por estresse, e 
foi exatamente por essa loucura. E a partir daí a única coisa que eu 
faço é que eu tiro, pelo menos, meia hora pra sair pra almoçar, isso 
eu faço! Tiro meia hora,  minutos. É aqui próximo, e eu saio pra 
almoçar, porque antes teve uma época que eu já nem almoçava, 
entendeu? Eu fazia, comia um lanche aqui e ia direto. Tem mui-
tos professores, eu não sou a exceção, tem vários professores que 
seguem essa daqui, e tem gente aqui do andar que, por exemplo, 
chega mais cedo do que eu, porque eu chego às h, ou seja, chego 
tarde. Mas geralmente eu tenho reunião às h, então nesses dias 
que eu tenho reunião às h como a da CPG, da pós-graduação, eu 
chego aqui antes das h.

O trabalho imaterial, de maneira geral, tem um limite pouco sensí-
vel para o trabalhador e isso é sensível quando se trata de trabalho imate-
rial superqualificado e que nos dá prazer. Torna-se verdadeira droga lícita 
e legítima às nossas consciências prenhes dos traços da cultura mercantil 
e internacionalizada. Em razão do enfraquecimento dos sindicatos e das 
associações científicas em nossa defesa, não temos discernimento de até que 
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ponto nosso trabalho contribui para nossa formação humana e, quando 
avançamos esse ponto, nossas atividades se voltam contra nós. Nossa falta 
de consciência e a ausência de coletivos para que possamos ter um senti-
mento de pertença e condições de nos defender desse mal invisível fazem 
com que nós mesmos nos levemos ao máximo de nossos esforços humanos 
– o único modo de resistência (resistência que foi verbalizada e negada, 
mostrando a naturalização da “sociabilidade produtiva”) torna-se a doença 
mental ou somatizada. 

O salário, por sua vez, é a mediação do professor-pesquisador com o 
mundo. O salário pode ser a medida do tamanho de sua capacidade de aces-
so à cultura necessária à sua formação como ser humano e como professor-
pesquisador, dimensões indissociáveis. Mostra também a potência institucio-
nalmente criada para a adaptação do professor-pesquisador às mudanças na 
“universidade reformada, a universidade caritativa e neoprofissional”, assim 
constituída e transformada pelos programas que é impelida a desempenhar. 
O trabalho do professor-pesquisador e suas atividades mercantilizadas, ar-
ticuladas com seu salário, serão analisados quando da abordagem de uma 
eventual chave explicativa sobre o “sentido do trabalho do professor na insti-
tucionalização mercantil das universidades estatais públicas”.

O fundo público e o aumento das instituições

O aumento das instituições de educação superior públicas no período 
de  a  é considerável, como se pode observar no Gráfico , o que nos 
faria supor o aumento de professores em tempo integral para manter o mí-
nimo da produção de pesquisas, publicações tão exigidas pelo Estado e pelo 
mercado, bem como a formação de profissionais nos cursos de graduação e 
pós-graduação. 
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Por outro lado, quando se observa o Gráfico , que mostra, se não a 
involução, pelo menos uma ínfima oscilação com tendência à estagnação 
das vagas dos funcionários técnico-administrativos dos setores público e 
privado, dá-se o retorno do pessimismo. Se houve um aumento nas ins-
tituições em idêntica ordem de grandeza, deveria ter havido o aumento 
dos técnico-administrativos, posto que as funções da competência dessa 
categoria devem ser realizadas. Ainda que no gráfico não estejam discri-
minados os dois setores, a curva indica a mesma tendência. Uma hipótese 
imediata é a de que os mesmos funcionários tenham seu trabalho intensi-
ficado. Outra suposição consiste na mudança do perfil desse funcionário, 
dadas as novas tecnologias inseridas nas novas formas de gestão das uni-
versidades estatais públicas. Os novos sistemas administrativos servidos 
por espaços tecnológicos midiáticos operam novas relações dos técnico-
administrativos com os professores. Muitas funções de competência da-
quela categoria são repassadas para o professor, com ênfase no professor-

Gráfico : Evolução das taxas de crescimento das IESs públicas 
– Brasil e Sudeste -
Fonte: MEC/Inep/Deaes.
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pesquisador. Três exemplos, entre muitos que se poderia citar: ) os muitos 
pareceres emitidos são feitos diretamente, via eletrônica, com agências de 
fomento ou com revistas, dispensando o trabalho dos funcionários técni-
co-administrativos; ) o preenchimento on-line de planilhas de notas de 
avaliação de alunos, e ) a apresentação do programa da disciplina on-line, 
por meio de formulários eletrônicos que “obrigam” o professor a apresen-
tar com rigor seu objetivo e estratégias para o curso que ministrará.

Para dar um pouco mais de consistência ao que se propôs no início 
deste texto, ousadamente, já no seu primeiro parágrafo, é importante mostrar 
a evolução dos professores em tempo integral. Tomando como fonte o MEC-
Inep-Deaes, construiu-se o Gráfico  que ilustra bem o que se pretendeu com 
o título deste texto.

Apenas um comentário quanto ao mostrado pelo Gráfico . No 
período de  a , o número de professores em regime de tempo 
integral (curva em amarelo), regime em que se encontram todos ou qua-

Gráfico : Evolução do número de Funcionários Técnico-
Administrativos – Brasil e Região Sudeste – -
Fonte: MEC/Inep/Deaes.
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se todos os professores-pesquisadores das universidades estatais públicas, 
teve um levíssimo aumento de cerca de . professores para aproxima-
damente ..

No primeiro parágrafo, adiantou-se a hipótese de que as mudanças 
na identidade institucional da universidade estatal pública se inseriam 
num processo de racionalização social específico, datado e localizado. No 
entanto, o processo racional a que se aludiu consiste no processo de ra-
cionalização social do capitalismo, que é movido a reformas institucionais 
com origem no Estado. Dessa forma, para um entendimento mais consis-
tente do que acontece, não basta a simples apresentação dos dados, mas, 
em face do espaço deste texto, é necessária a produção de visada analítica 
desses processos de racionalização no capitalismo por meio dos clássicos 
que bem apreenderam os tempos longos desse modo de produção. Com 
isso, poder-se-á entender melhor as mudanças de identidades institucio-

Gráfico : Evolução do número de docentes no período  à  
em Regime de Trabalho de Tempo Integral - Universidades Públicas 
e Privadas - Região Sudeste
Fonte: MEC/Inep/Deaes.
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nais e a formação de novos seres sociais a cada processo de racionalização 
social exigido pelo capitalismo, sempre com graves conseqüências para o 
novo ser social.

No século XVIII, Adam Smith, analisando o capitalismo, mostra em A
riqueza das nações que o Estado capitalista, para além de representar o capital 
mediante uma autonomia política relativa, sempre teve um papel econômico, 
sem o qual o capital jamais se reproduziria plenamente de forma privada, isto 
é, pela “mão invisível do mercado”.

Smith mostra o papel político, mas também o econômico e o belicoso 
do Estado moderno, antevendo o século da social-democracia e dos presen-
tes diagnósticos e soluções neoliberais, ao mesmo tempo que oferece a chave 
para desvendar o período do liberalismo clássico, isto é, a contradição entre a 
igualdade, a liberdade e a propriedade privada. Segundo Smith, a primeira das 
despesas do Estado moderno é com a “Defesa”; em seguida, com a “Justiça”, 
para a garantia da propriedade privada, o que resulta na desigualdade social 
entre os homens e no aflorar dessa contradição, isto é, sua teoria econômica 
somente se sustenta se existir um Estado com tais funções. Aqui se põe o 
embrião da mercantilização da política no capitalismo. Diante da inevitável 
desigualdade social dessa condição, afirma a necessidade inarredável do orde-
namento jurídico burguês, dando forma burocrática à política e à dimensão 
ideológica do capitalismo.

O terceiro aspecto a que Smith faz referência é a despesa do Estado 
com serviços ou mesmo instituições que possam interessar a uma ou várias 
unidades de capital: “[…] a criação e a manutenção dos serviços públicos 
que facilitam o comércio de qualquer país, […] boas estradas, pontes, ca-
nais navegáveis etc., exigirão variadíssimos níveis de despesas nos diferentes 
períodos da sociedade” (SMITH, , p. ). A educação é também, para 
Smith, parte de tais despesas: um serviço público. Trata-se de Estado que, 
em sua origem, submete a dimensão pública à esfera privada em benefício 
desta última, no âmbito do próprio Estado Republicano. Smith desvela no 
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âmbito da economia o fetiche do Estado liberal e torna clara a contradi-
ção entre o público e o privado presente nas relações econômicas e sociais. 
Mostra, assim, a tendência histórica de intensificação da dimensão estatal 
mercantil que faz com que o Estado dirija suas políticas públicas para o pólo 
privado da contradição, dada a materialidade da economia. Ao examinar-se 
essa obra, tendo em vista a análise do momento atual, vê-se que existe uma 
linha de continuidade: as mudanças na forma de Estado estão tendencial-
mente sempre a serviço do capital. 

Marx deixa clara, no seu As lutas de classe na França (MARX, ) e no 
18 Brumário de Luiz Bonaparte (MARX, ), entre outras obras, sua con-
cepção de Estado, quando analisa a última fase da revolução: O Bonapartismo.
Realiza seu intento, mostrando a tomada de consciência de classe quando da 
“Constituição Republicana”, texto do ordenamento jurídico que torna explí-
cito para os trabalhadores que não se tratava da mudança do regime, mas da 
transformação do modo de produção. Em seguida, no período da “República 
burguesa”, elucida as contradições entre os segmentos da burguesia, que bus-
cavam ter, sob seu poder, o político e o econômico. Isso possibilitou o golpe 
de Luís Bonaparte (coup de main) e, com ele, a produção de uma autonomia 
relativa do Estado, com destaque para o poder Executivo. Abriram-se aqui 
esses parênteses para mostrar o embrião das relações entre a economia, a so-
ciedade e o Estado.

Por sua vez, na Itália do início do século XX, num momento his-
tórico em que se concretiza a existência de partidos bem organizados, de 
fortes sindicatos, do sufrágio universal, da grande imprensa e da operária, 
o pensador Antonio Gramsci, inspirado em Lênin, vislumbra, diferente-
mente de Marx, diante de uma diferente forma histórica, uma nova esfera: 
a sociedade civil, que é constituída de contradições entre capital e traba-
lho, entre público e privado e expande a noção de Estado tal qual pro-
posto, com base na filosofia da práxis. Nos Cadernos do cárcere, Antonio 
Gramsci elabora uma “concepção ampliada de Estado”, na qual este é 
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explicitado como espaço de luta política em razão de conter elementos do 
Estado restrito bem como da sociedade civil e de representantes do capital 
e do trabalho em ambas as esferas.

No entanto, diante da hipótese apresentada e para tratar do tema 
problematizado neste artigo, é necessário que se procure conhecer a lógica 
que orientou o processo de racionalização atual e, para isso, como indicado, 
faz-se necessário conhecer, ainda que de forma analítica, as características 
essenciais do século XX e como tal lógica se atualiza, quando do fim da 
prática do “consenso de classes” e regulação econômico-social promovidos 
pelo estado de bem-estar social.

Voltando a Marx, as modificações das esferas pública e privada man-
têm relações entre si, influenciadas, com mediações, pela realização do valor 
na esfera da circulação de mercadorias. O valor produzido no âmbito da pro-
dução é potência, podendo realizar-se ou não na esfera da circulação de mer-
cadorias, o que teria levado Marx a dizer que a burguesia necessita revolucio-
nar-se sempre para se manter. Há, portanto, uma defasagem entre a produção 
e a realização do valor. Por outro lado, a demanda do capital é diferente da 
demanda da classe trabalhadora. O foco daquele são os meios de produção; 
o desta são os produtos necessários para sua própria reprodução, mediante 
seu trabalho alienado, a reprodução do capital, bem como a reprodução das 
contradições da sociedade capitalista. Isso, segundo Marx, provocaria crises 
cíclicas de superprodução de capital nas suas diversas formas (matéria-prima, 
força de trabalho, produto acabado, capital financeiro etc.), o que significa, 
no médio prazo, queda da produção, dívida interna, inflação e desemprego, 
além de alta tributação.

A base econômica das teses da social-democracia e do estado de 
bem-estar social, de acordo com a Teoria Geral de Keynes, inicia seu de-
clínio na década de . As teses sociais-democratas transformam-se em 
face do esfacelamento econômico, como se pode observar nos governos 
Margaret Thatcher, na Inglaterra, e François Mitterrand, na França, tendo 
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o segundo anunciado, em , uma série de medidas em benefício dos 
trabalhadores, característica das políticas de bem-estar social, mas termi-
nou aderindo à privatização, pois não havia mais recursos para o financia-
mento dessas políticas.

O consenso produzido com base nas terias keynesianas reproduziam 
o capital e a força de trabalho por meio do fundo público. Em razão disso, 
as políticas colocavam o Estado no lugar da classe trabalhadora, na condi-
ção de consumidor dos bens da classe operária. Por outro lado, em maior 
magnitude punha o fundo público a serviço do capital. Essa é a chave de 
leitura para compreender o início do processo que tornou o capital indus-
trial produtivo e o financeiro uma massa amalgamada sob hegemonia do 
último. Diante da necessidade de aumento da produtividade em face de 
crise iminente, pesquisas têm seu foco voltado para as inovações sobre o 
trabalho, e ganham grande espaço no âmbito do Estado aquelas voltadas 
para o trabalho, tendo-se escrito muito sobre esse movimento que resultou 
na reestruturação produtiva. No entanto, o que até agora pouco se tem 
explorado desse nó górdio é o resultado ideológico deixado pelo estado de 
bem-estar social. 

O pólo antitético da reestruturação produtiva é a naturalização do fun-
do público por parte do capital, que movimentou todos os seus representantes 
na direção de reformas do Estado pelo mundo todo, pondo essa instituição 
reformada a seu serviço, isto é, alterando de forma radical o fundo público na 
direção de seu benefício. Isso demandou uma reforma de todas as instituições 
republicanas, especialmente a instituição universitária, e a educação de for-
ma geral em face da necessidade de alterar todo o processo de racionalização 
social quando os governos social-democratas faliram literalmente e se viram 
obrigados a aderir aos fundamentos econômicos de Hayek, que atualizaram 
o que Smith já havia escrito no século XVIII. A reforma do Estado brasileiro 
e da educação superior que está em processo desde , cuja perversa forma 
fenomênica foi aqui mostrada, ganha consistência de análise nesses funda-
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mentos. Neles também se encontram elementos para compreender as radicais 
e profundas mudanças no trabalho do professor-pesquisador da universidade 
estatal pública e suas conseqüências para o ser humano que é, antes de ser, o 
concreto professor.

As políticas públicas passam, no país e no exterior, por um processo de 
mercantilização ancorado na privatização/mercantilização do espaço público 
(processo que já se punha de forma embrionária desde os primórdios do capi-
talismo) e sob o impacto de teorias gerenciais próprias das empresas capitalis-
tas imersas na suposta autonomia ou real heteronomia do mercado, hoje coor-
denado por organismos multilaterais a agirem em toda a extensão do planeta. 
Quando titular do Ministério da Reforma do Estado e da Administração 
Federal (Mare), Bresser Pereira assim argumentava sobre a necessidade de 
uma “nova administração pública”:

A abordagem gerencial, também conhecida como “nova admi-
nistração pública”, parte do reconhecimento de que os Estados 
democráticos contemporâneos não são simples instrumentos para 
garantir a propriedade e os contratos, mas formulam e implemen-
tam políticas públicas estratégicas para suas respectivas socieda-
des, tanto na área social quanto na área científica e tecnológica. 
E para isso é necessário que o Estado utilize práticas gerenciais 
modernas, sem perder de vista sua função eminentemente públi-
ca. (PEREIRA, , p. ).

O ex-Ministro estabelece aí a matriz teórica, política e ideológica da 
reforma do Estado e das instituições republicanas, buscando produzir, por 
meio das políticas públicas e das instituições, um “Pacto Social” pragmá-
tico. É com base nessa análise da realidade que contextualiza as políticas 
públicas recentes, em especial as políticas sociais, e na reflexão exigida pela 
materialidade histórica que envolve tanto a contradição público-privado 
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quanto a dimensão central e mercantil do Estado Moderno, que se pode 
compreender melhor a racionalidade político-administrativa dos governos 
FHC e dos de Lula. Esse processo realizou-se nas esferas federal e munici-
pal, no primeiro caso pelos governos FHC e, no segundo, pelos governos 
do PT. Hoje, apresenta sua horrenda nudez sem mediação alguma, como se 
pôde observar no âmbito da educação superior no fato de tornar-se natura-
lizada pelo capital em meio às diferentes formas de fundo público e alterar 
o trabalho imaterial e intelectual, provocando a alienação dos professores, 
concretizada especialmente por doenças psicossomáticas, entre outras for-
mas, mesmo que os professores, contraditoriamente, pareçam orgulhar-se 
de seus trabalhos, fato que aparece com freqüência em conversas com co-
legas e na maioria dos depoimentos colhidos durante a pesquisa de campo 
referida, que produziu relevante questão para ser investigada, o que leva a 
indagar sobre o “Sentido do trabalho do professor-pesquisador das univer-
sidades estatais públicas”.
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