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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar os impactos da 
organização temporal no trabalho dos professores da UFC que ocupam cargos de 
gestão. Para isso delimitamos nosso universo de pesquisa aos professores-gestores 
que ocupam cargos de diretoria e coordenação e seus vices no Campus de Sobral, 
com pelo menos seis meses na função. A pesquisa se desenvolveu em quatro 
etapas: revisão integrativa de literatura nos portais SciELO e CAPES; entrevistas de 
levantamento do campo; levantamento budget time, e entrevistas semi estruturadas 
com análise de conteúdo. Na primeira etapa retornaram apenas vinte textos que 
atendiam aos critérios de inclusão/exclusão, nela ficou exposto que há uma pequena 
produção nacional sobre o tema, uma produção pequena e concentrada no sudeste 
sobre temporalidade e trabalho docente de nível superior. Da segunda etapa 
construímos as categorias de análise: atividade invisível; atividade naturalizada; 
precarização e flexibilização; intensificação do tempo de trabalho; colonização do 
tempo de trabalho e; solvência social pelo tempo de trabalho. Na terceira etapa foi 
aplicado um instrumento quantitativo de budget time, nele ficou evidenciado uma alta 
carga horária dos professores gestores; a naturalização de algumas atividades; a 
priorização das atividades de ensino, gestão, orientação e pesquisa e; a repetição 
dos mesmos professores nos cargos de gestão. A última etapa da pesquisa de 
campo revelou um processo de precarização e flexibilização do trabalho; uma 
grande intensificação; a invisibilidade de algumas atividades desses docentes; a 
naturalização das atividades menos significativas para eles; uma colonização do 
tempo de trabalho sobre os outros tempos sociais e; um esgarçamento das relações 
sociais em decorrência do tempo de trabalho; e a priorização das atividades: de 
ensino por conta do desejo desses docentes, a gestão por uma imposição do cargo 
e a pesquisa por conta de suas carreiras. Conclui-se que os professores gestores 
estão submetidos a altas cargas de trabalho; divididos entres atividades que 
solicitam saberes e critérios de avaliação diferentes; com trabalhos intensificados 
que acabam ocupando outros tempos sociais que deveriam ser destinados a outras 
atividades, e; que esse quadro desgasta as relações sociais incluindo as das suas 
famílias, resultando em possível restrição dos seus círculos sociais e agravos à 
saúde. 
Palavras-chave: Tempo de trabalho; Gestão; Universidades Federais; Colonização 
dos tempos sociais; Solvência social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 

This thesis has as main objective to investigate the impacts of the organization of 
working time of UFC professors who hold management positions. With this purpose, 
we delimit our universe of research to the professors-managers who occupy 
positions of directors, coordination and their vices for at least six months in the 
function in the Campus of Sobral. The research was developed in four stages: 
integrative review of literature in the portals SciELO and CAPES; field survey 
interviews; budget time survey, and semi-structured interviews with content analysis. 
In the first stage only twenty texts that met the inclusion / exclusion criteria returned, 
it was exposed that there is a small national production on the subject, as well as an 
inferior and concentrated production in the southeast of the country on temporality 
and higher level teaching work. In the second stage we constructed the categories of 
analysis: invisible activity; naturalized activity; precariousness and flexibility; 
intensification of working time; colonization of working time and social solvency by 
working time. In the third stage, a quantitative budget time instrument was applied, in 
which a high workload of  professors-managers was evidenced; the naturalization of 
some activities; prioritization of teaching, management, guidance and research 
activities and the recurrence of the same professors in the management positions. 
The last stage of field research revealed a process of precariousness and flexibility of 
work; intensification of work; the invisibility of some activities of the teachers 
searched; the naturalization of activities less significant to them; the colonization of 
working time over other social times, and a breakdown of social relations as a result 
of working time and the prioritization of activities: teaching because of the desire of 
these teachers, management by imposition of position and research in the reason for 
their careers.It is concluded that the teacher-managers are submitted to high 
workloads; divided into activities that require different knowledge and evaluation 
criteria; with intensified works that result from occupying other social times that could 
be destined to other activities; that this framework erodes social relations including 
those of their families, causing the possible restriction of their social circles and 
health problems. 
Keywords: Working time; Management; Federal Universities; Colonization of social 
times; Social Solvency. 
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1 DO TEMA, DO NOME, DA NARRATIVA 

 

 

Antes de a ciência ser criada e se transformar no discurso social 

predominante, o mundo era explicado pela religião, mito ou filosofia; esses discursos 

abriam espaço para explicações que não estavam atreladas a uma comprovação 

sistemática e, por que não dizer, permitiam interpretações mais criativas da 

natureza. 

A cultura grega não foi diferente nesse aspecto, pois nela todos aqueles 

que queriam inspiração rogavam às musas que os banhassem em suas 

capacidades. Até mesmo Camões em sua maior obra, Os Lusíadas, roga às musas 

que o inspirem a escrever um texto digno de suas capacidades sobre-humanas. 

Filhas de Minemosis (ou Minemósine), a Memória, e de Zeus, as Musas 

eram nove filhas que se tornaram patronas de um campo específico do 

conhecimento ou arte. Entre elas estava Clio (ou Kleio, Κλειώ em grego), a 

Proclamadora, aquela à qual a história e a criatividade estão sob tutela (HESÍODO, 

2012). 

Clio é aquela que celebra, divulga e propaga as realizações dos homens 

e dos deuses, é aquela que registra a história e confere a criatividade; é sob seu 

registro que os feitos são imortalizados e que os homens podem se tornar heróis e 

galgar espaço nos céus, entre as estrelas, na forma de constelações. 

Se, por um lado, Clio determina os registros, estes só podem existir 

mediante uma temporalidade, ou, mais precisamente, uma sucessão de 

acontecimentos que levem um depois a se tornar um agora, e sucessivamente um 

antes. Sem o tempo, a história não pode se fazer, pois ela é o acontecido que deve 

ser relembrado, logo, um passado. 

O tempo, peça fundamental do escopo de Clio, tinha duas representações 

na Grécia antiga: Cronos e Kairós. 

No início de tudo existia Caos (χάος), a queda eterna no nada. Nele 

apareceu Gaia (Γαία), a terra, o chão. Com ela a queda termina e existe a primeira 

referência, estabilidade primordial. Dos grotões de Gaia, surge Tártaro (Τάρταρος), 

depois Eros (Έρως), o princípio vital, e, por fim, Urano (Ουρανό), aquele que cobre. 
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Urano cobria Gaia, no sentido de revestir, e de coito também, e gerava 

filhos de modo ininterrupto. Esses, não tendo para onde nascer, nasciam para 

dentro de Gaia. Esse processo doloroso para mãe e filhos teve fim quando o mais 

novo deles, Cronos (Χρόνος), o tempo, castra o pai que, em dor, levanta e se 

acomoda onde está até hoje: acima de Gaia; e assim se forma o firmamento. 

Uma vez que Urano se transforma no céu, passa a existir um espaço 

entre ele e Gaia que permite a todos os seres sobreviverem. E é com a derrota de 

seu pai que Cronos funda o tempo e o espaço, como conhecemos hoje, e dá início à 

Titanomaquia, a Era dos Titãs. 

Essa Era é interrompida quando os deuses do Olímpo se levantam e 

tomam o poder dos Titãs, o último filho de Cronos, Zeus (Ζεύς); por via de um 

artifício de sua mãe, é livrado do trágico destino de ser devorado por seu pai e, 

quando se torna adulto, liberta seus irmãos e mata Cronos, decretando o fim da 

Titanomaquia. Nasce, então, a Era de Ouro dos Deuses Olímpicos (HESÍODO, 

2012). 

O último filho de Zeus é Kairós (Καιρός), o tempo subjetivo, a 

oportunidade, o tempo pessoal, o tempo vivido, sendo um contraponto ao seu avô, o 

tempo exato e mensurável. Assim, a objetividade do tempo cronológico era 

relativizada no modo como se vivia essa passagem, o tempo kairológico se 

convertia, então, em como esse tempo era percebido e vivido, dando-lhe uma 

conotação subjetiva. 

A história passa a ter nesse momento todos os contornos que lhe são 

necessários: uma sucessão de antes, agora e depois, onde podemos nos localizar e 

contar uma sequência de fatos. Se acaso isso não existisse, o ato de contar se 

tornaria impossível, ou seja, é preciso uma sucessão para que exista uma 

quantidade. Além disso, passa a existir vivência única nessa sucessão, uma 

qualidade dada a esse tempo por força daquele que o vive, condição sem a qual 

poderia existir a possibilidade de falar desse tempo, mas não existiria uma 

diferenciação, pois é o interesse subjetivo que cria o motivo pelo qual se reportar a 

esse tempo quantitativo. Sem uma subjetividade que vive e experiência sua 

passagem, o tempo se torna uma massa indiferenciada e sem sentido. 
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Esta pesquisa funda-se nessa dúplice esteira: o dito, como relato de uma 

sucessão de fatos, e o vivido, feito marcas que essa sucessão deixa naquele que a 

experimenta. 

Elemento de análise fundamental nos mais diversos âmbitos o tempo é 

também matéria privilegiada na sua intercessão com o trabalho, sendo uma 

preocupação constante no campo da Sociologia e da Psicologia. Além de ser 

categoria fundamental do pensamento, como afirmava Kant (2016) em Crítica da 

razão pura, o tempo é pedra angular no sistema capitalista; e é sua apropriação 

como elemento mediador do trabalho que faz cindir duas categorias básicas na 

sociedade como nos apontaram Marx (2004), Veblen (2004), Lafargue (2003) e 

Russell (2001), entre outros: aqueles que pagam pelo tempo de outrem e, portanto, 

dispõem de tempo para si, e os que têm que vender seu tempo, submetendo-se a 

uma produção que lhe é heterocondicionada. 

O mundo do trabalho passa por inúmeras modificações ao longo da 

história da humanidade, entretanto essas mudanças se aceleram de maneira 

exponencial desde a saída da Idade Média e o surgimento do capitalismo. Nesse 

contexto temos desde uma imposição de jornadas e condições de trabalho 

degradantes, no nascimento da indústria, até os estudos e pesquisas que foram 

paulatinamente criando modalidades de se fazer o trabalho, gerir o trabalho e utilizar 

o tempo de trabalho. 

Mesmo atividades tradicionais, como a docência, foram objeto de grandes 

modificações, quando o modelo de produção e acúmulo de riqueza foi modificado. 

Somam-se a isso o emprego de novas tecnologias e uma crescente nas horas 

trabalhadas. 

Esse é o mote desta pesquisa: o relato da vivência temporal no trabalho. 

A delimitação desse tema se dá no objeto da pesquisa: professores 

universitários. 

A atividade de docência é reconhecidamente uma das molas da 

sociedade, pois delimita as bases de conhecimento e convívio daqueles que, ainda 

crianças, se tornaram cidadãos de pleno direito. Ao lado disso, a docência 

universitária cria a condição de profissionalização que será exercida por esses 

cidadãos, o que em uma sociedade pautada no trabalho é, certamente, uma função 

primária para o desenvolvimento social. 
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Adita-se a esse fato que o modelo universitário brasileiro e a maneira de 

elaboração do conhecimento científico no País se dão prioritariamente, por meio das 

pesquisas realizadas nas universidades. Nesse âmbito temos de sublinhar que a 

atividade docente é prioritariamente trespassada por elementos que fazem o 

professor trabalhar fora do seu espaço comum e tradicional de atividade. 

Com efeito, pesquisar o professor universitário e as influências que as 

novas configurações de trabalho têm sobre ele é produzir conhecimento sobre não 

só aquele que prepara e qualifica a mão de obra em uma sociedade do trabalho, 

mas também o pesquisador/cientista que germina e desenvolve mais 

conhecimentos, criando a ponta de revolução da inovação nas mais diversas áreas 

da sociedade e, assim, sua melhoria. 

A literatura disponível sobre o trabalho docente dá conta, principalmente, 

das condições de saúde que derivam de uma carga excessiva de trabalho ou de 

condições adversas para o desempenho de suas funções. Além disso, a maioria 

desses textos está voltada para os professores de Ensino Básico e Médio. Segundo 

pesquisa que realizei no portal de Periódicos CAPES e na base de dados SciELO, 

as maiores bases de dados do País, textos relacionados à temporalidade laboral de 

professores universitários, são pouquíssimos. Quando muito, esse tema é tocado 

indiretamente, e, em relação a professores-gestores, são literalmente inexistentes 

até o momento e no contexto pesquisado. 

De maneira pessoal, o interesse no tema surgiu da minha experiência e 

do meu orientador como professores federais, em particular, como ocupantes de 

cargos na gestão universitária (cinco anos, no meu caso, e quinze anos meu 

orientador). Nesse período, identificamos, não só em nossa prática, mas também 

nos discursos de outros gestores que participaram dos seminários da gestão da 

universidade, dificuldades em conciliar a gestão e a docência. 

A função do professor, hoje, vai além da sala de aula e se constitui, no 

mínimo, uma tríplice tarefa: ensinar, pesquisar e realizar extensão universitária. 

Existem, entretanto, outras funções agregadas a essas, e a gestão universitária é 

uma das quais o professor, cedo ou tarde, deve ocupar. 

Considerando a natureza do trabalho docente e sua multiplicidade de 

tarefas, um questionamento se sobressaiu, transformando-se em pergunta capital 
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desta pesquisa: quais os impactos da organização temporal de trabalho de 

professores-gestores na Universidade Federal do Ceará? 

Com efeito, temos como objetivo geral desta pesquisa: investigar os 

impactos da organização temporal no trabalho dos professores da UFC que 

ocupam cargos na gestão universitária. 

Dela se desdobram os objetivos específicos que são: conhecer a 

organização temporal desse profissional; identificar se uma ou mais atividade 

é privilegiada em termos temporais para esses professores-gestores; entender 

o critério de eleição dessa atividade; analisar se existem atividades 

naturalizadas por esse trabalhador; e, conhecer os impactos dessa 

organização temporal nos outros tempos sociais do professor-gestor. 

Nesse ponto, tenciono explicar alguns aspectos que, no contexto 

acadêmico, fará esta Tese parecer, no primeiro momento, um texto pouco ortodoxo, 

para talvez não dizer estranho, aos moldes já estabelecidos e consagrados do fazer 

nesse espaço. 

É-nos transmitida a ideia de que a feitura do texto científico deve ser 

sempre impessoal, de preferência, e com estrutura determinada em: introdução, 

capítulos teóricos, percurso metodológico, análises e considerações finais (para nos 

ater aos elementos textuais, apenas). Pois bem: resolvi subverter essas ordens, não 

sozinho, pois isso já vem sendo empregado em outras Teses. Este texto será escrito 

prioritariamente na primeira pessoa (a não ser quando se tratar da fala de outrem 

que não o próprio autor), e não seguirá a ordem padrão da pesquisa. 

Obviamente existe um motivo para que isso seja admitido; o tema que 

resolvi pesquisar tem enorme carência de produção escrita (como veremos adiante 

no Capítulo 3). Assim, o caminho a seguir, inclusive teórico, é relativamente novo e 

deve ser criado à medida que o percurso for se desenvolvendo. Digo isso porque 

uma das estratégias metodológicas adotadas (que também serão explicadas 

adiante) foi ir a campo primeiro e sentir em que o fenômeno pretendido poderia 

sensibilizar o pesquisador. De posse dos dados que o campo poderia mostrar, 

buscaria as teorias que pudessem respaldar na leitura do fenômeno, ao passo em 

que os dados fossem apresentados. 

Essa abordagem parece-me adequada, pois rompe com a cisão 

enganosa de teoria e empiria, como se prática e teoria fossem coisas distintas e 
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separadas, e não faces de uma mesma moeda, coisas que se separadas deixam de 

ser elas mesmas. Portanto, mesmo que a Tese apresente um capítulo teórico e 

outro metodológico que é anterior, na apresentação, ao capítulo de dados, os dois 

primeiros capítulos (teórico e metodológico) foram pensados a partir do campo, e 

não de forma anterior a ele; esse percurso tem bases metodológicas já 

experimentadas e consolidadas, entre elas a Teoria Fundamentada, a aproximação 

com essa teoria será explicada de forma detalhada no Capítulo 3 (onde explico o 

percurso metodológico). 

Outra razão, e a essa sou particularmente simpático, é que, tecendo a 

escrita nesse molde, posso conduzir o leitor que se interessar pelo tema a caminhar 

trilhando os passos que segui, na mesma sequência em que eles aconteceram, e 

que farão (assim espero) trazê-lo para mais próximo do texto. Com efeito, essa Tese 

seria quase como um grande diário de campo. 

É claro que, para aquele não inserido no âmbito universitário federal, 

poderia se perguntar quais atividades o professor deve desenvolver, e porque isso 

recrutaria tanto tempo. 

Por esse motivo, a divisão deste texto está delimitada com um capítulo 

teórico, onde serão delineados estudos oriundos da primeira e segunda partes da 

pesquisa e a teoria que se desdobrou nas categorias de análise na Tese. Essas 

categorias emergiram do campo e não como uma elaboração prévia a essa 

inserção. Um capítulo metodológico, onde indicarei o percurso que segui na feitura 

deste texto passo a passo, que está dividido em quatro momentos, a saber: revisão 

integrativa de literatura, entrevistas preliminares, aplicação de instrumento 

quantitativo e entrevistas de aprofundamento; também serão discutidas as razões 

para essas escolhas. 

Um capítulo é dedicado à análise dos dados coletados em cada fase da 

pesquisa e, por fim, as considerações finais. 

 

 

 



 

2 O HERMES CONTEMPORÂNEO 

 

 

Como antecipei na Introdução, esta pesquisa foi iniciada pela parte de 

campo para só depois ser pensada a teoria que poderia suportar as categorias que 

se externassem desde a primeira etapa. 

Tendo como premissa esse fato, dividi o capítulo de modo a contemplar 

cada uma das categorias de análise que apareceram nas duas primeiras partes da 

pesquisa (revisão integrativa de literatura e entrevistas preliminares). Foi com base 

nos relatos dos professores-gestores que pude perceber quais constructos teóricos 

seriam necessários para analisar cada uma das falas dos entrevistados, e, mediante 

a revisão integrativa, pude aprender a situação na qual suas atividades profissionais 

se encontram, pelo menos no âmbito da atividade docente. 

Antes mesmo de iniciar a delimitação das categorias, entretanto, é 

necessário que eu esclareça algumas teorias de base para que exista maior solidez 

nas análises. Pensando nisso é importante que eu delimite a base teórica de onde 

partirei. Para tanto, definir trabalho, caracterizando seu estatuto nos dias de hoje, é 

fundamental. 

Escapando da tarefa repetitiva de fazer um longo histórico sobre o 

trabalho, percorrendo cada etapa da humanidade, optei por outro caminho: delimitar 

o conceito de trabalho que usarei na Tese, definir seu status ontológico e apontar as 

principais mudanças, até que ele se revestisse da configuração como o temos hoje, 

destacando os caminhos pelos quais ele, inclusive, fomenta a ideologia externada 

na contemporaneidade. 

As transformações no mundo do trabalho se intensificaram por diversos 

fatores, dentro de uma lógica econômica que preza não pelo trabalho em si, mas 

pelo lucro e não pelo produto, mas pelo consumo da mercadoria, relegando o 

trabalho como um meio, não como um fim (discutirei isso a seguir). 

Nem sempre, ele teve esse contorno, Engels (2017, originalmente 

publicado em 1876) aponta com clareza sobre o fato de que o trabalho é uma 

atividade vital para o ser humano. Na verdade, o autor delimita o trabalho como a 

atividade que distingue o homem do animal e que o torna próprio do gênero 

humano. A distinção radical dos ancestrais símios se deu pelo e com o trabalho em 
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sua condição de atividade coletiva e interrelacional. Marx (2004) destaca que o 

trabalho é a mediação necessária do homem com a natureza, a fim de transformá-la 

em produto da cultura sob o signo de um produto. Para esse autor, o trabalho é 

antes de tudo uma condição criativa, livre e intencional. 

Assim, a um só tempo, se delimita o trabalho e se promulga a ele um 

caráter ontológico, uma vez que ele é o meio material de mediação com a natureza, 

assim como a linguagem é o meio simbólico. Nesse sentido, trabalho e linguagem 

são também indissociáveis, pertencendo ao campo daquilo que nos torna humanos, 

uma vez que, como aponta Vygotsky (2007), o trabalho é a subjetivação do objeto e 

a objetificação da subjetividade. 

Por fim, sublinho a ideia de que a divisão das categorias que aponto a 

seguir é meramente um artifício de pesquisa. Na realidade, elas convergem e por 

vezes chegam a se misturar quando se exprimem na realidade. Por esse motivo, é 

muito difícil falar de uma sem tocar na outra (como flexibilização e precarização) ou 

mesmo de algumas características ou categorias correlatas (como intensificação e 

ritmo), mas, se acaso desejasse abarcar todas essas possibilidades teóricas, meu 

caminho inevitavelmente me levaria para um ponto diferente de onde o próprio 

campo me situou. Assim, as categorias que indico a seguir e o modo que as abordo 

não foram uma escolha minha, mas quase uma imposição do campo, um reflexo das 

falas dos professores-gestores. 

 

 

2.1 Transformações do mundo do trabalho 

 

 

Como vimos, o estatuto ontológico do trabalho não é assunto novo, 

considerar essa atividade privilegiada como um dos fatores de humanização é 

comum a diversos campos do conhecimento. O trabalho, entretanto, assim como 

todos os outros componentes da cultura, vem se modificando no curso da história e 

hoje guarda alguns componentes daquilo que foi na origem, como uma espécie de 

traço “evolutivo natural”1, como que um darwinismo do mundo do trabalho. 

                                                           
1
 Entre aspas porque não podemos considerar nem como uma evolução nem como natural. 
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É importante ressaltar, para que fiquem claros os motivos pelos quais 

temos o modelo de trabalho que hoje se apresenta a nós, que a própria concepção 

de trabalho vem sendo alterada no curso da história. 

No início, o trabalho sequer era visto como atividade distinta das outras 

atividades do dia a dia. Donkin (2003) destaca o fato de que para os povos primitivos 

as atividades que hoje poderiam ser consideradas como trabalho não tinham 

qualquer distinção das outras atividades corriqueiras desses grupamentos ancestrais 

(por exemplo, a obtenção de alimentos para consumo, seja pela caça ou coleta). 

Nesse aspecto, a posição antropológica do trabalho se expressava em sua 

configuração mais crua, pois era elemento de transmissão da cultura e do modo de 

vida sem intermediários. 

Mesmo quando o homem deixou de ser nômade e se fixou em um 

determinado território, e passando a plantar, colher, pescar, caçar, cuidar das 

crianças, manufaturar objetos, estocar e preparar comida, dentre outros, o trabalho 

se mostrava pulverizado e indistinto como um fim na (e da) própria atividade, 

atuando como um transmissor da cultura daquele grupo social. O trabalho era uma 

atividade vital plena e, como tal, imbricada ao sujeito por força de sua necessária 

mediação com o mundo (MARX, 2004; ENGELS, 2017; ANTUNES, 2005). 

Com a criação da propriedade privada, o passo lógico seguinte seria a 

divisão do trabalho em moldes semelhantes ao que conhecemos hoje. De fato, essa 

divisão marcou a condição de surgimento de um estatuto de nobreza entre os 

sujeitos e as atividades a eles destinadas, uma vez que a propriedade privada 

justificava em última análise uma divisão da sociedade por classes ou castas 

(DONKIN, 2003). 

O trabalho deixa de ser atividade coletiva para assumir, ou expressar, 

uma condição social específica, que, de um modo ou de outro, independente do 

momento histórico, é determinada pelo nascimento2; antes do capitalismo por 

sistema rígido de estratificação social que se baseava no direito divino de 

                                                           
2
 Apesar de existir a crença de que, depois do advento do capitalismo, a mobilidade social é uma 

realidade acessível a todos, diferente das épocas anteriores, as estatísticas provam que mudou o 
sistema, mas não a rigidez social. O número daqueles que conseguem alguma ascensão social é 
mínimo, ou seja, se na teoria é possível, a prática contradiz essa crença, uma vez que, como sublinha 
a ONU (2016), a extrema pobreza e a pobreza ainda estão longe de ser erradicadas e os ganhos se 
dão muito mais em termos de barateamento de itens básicos do que propriamente por uma 
mobilidade estrutural do sistema, como pode ser confirmado pela produção de comida quando 
comparada a fome e desnutrição crônica no mundo (ONU, 2014). 
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nascimento e, depois dele, pela condição econômica implicada nas condições gerais 

de vida (acesso a educação, oportunidade de empregabilidade, acesso a cultura, 

saneamento básico, alimentação etc.). 

Está então pavimentado o caminho por onde o trabalho, e o próprio 

sujeito, passam a ser objetificados, computados, escalonados, medidos e 

quantificados, a fim de tornarem-se coisa da qual se pode apropriar o outro (MARX, 

2004; FREUD, 1980; ANTUNES, 1998, 2005, 2013). 

Apenas com a divisão do trabalho é possível se pensar em uma distinção 

entre trabalhos nobres e trabalhos subalternos, seguindo a lógica também de que 

um é mais apropriável e gera mais riqueza do que o outro, onde certas atividades 

tivessem a qualidade de reduzir a condição humana, incluindo, por vezes, uma 

diferenciação da palavra que as designava; essa diferença quase sempre colocava 

as atividades de ordem física em detrimento das intelectuais, como ressaltam 

diversos autores, entre eles, Arendt (2003), Sennet (2012) e Salis (2003). 

O trabalho segue longos anos nessa dualidade, até que passa a ser 

positivado em sua totalidade de maneira tardia com a Reforma Protestante. Se antes 

existia uma conotação de atividade animalizada para certos trabalhos, e até de 

expiação dos pecados, é com o pensamento de Lutero e Calvino que o trabalho 

ganha status de atividade nobre, independentemente de sua natureza (WEBER, 

2003). 

Ao associar o discurso protestante a uma ética do trabalho, baseado em 

passagens bíblicas, Lutero e Calvino abrem caminho para um enlace significante, 

absolutamente essencial para o desenvolvimento do capitalismo (WEBER, 2003): 

 

O bem é Deus, logo, Deus não pratica o mal 

Deus não pratica o mal e trabalhou, logo, o trabalho é bom 

O trabalho é bom e a riqueza vem do trabalho, logo, a riqueza é boa 

 

Essa pequena equação simbólica é de suma importância para entender a 

mudança que se segue e o caminho que trilhamos para atingir o ponto onde 

estamos. Por ora temos que sublinhar que essa operação garante um estatuto 

moral para o trabalho e uma positivação dessa atividade, independentemente 

se sua natureza é física ou intelectual. 
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Utilizarei o conceito geral de Marx (2004) para definir o capitalismo sem a 

preocupação de um eventual conflito teórico, visto que a definição ora expressa é 

aceita por diversos autores nos mais variados campos. Grosso modo o sistema 

capitalista de produção pode ser definido como um sistema onde os meios de 

produção, essencialmente, são privados e que visam ao lucro por meio de um 

sistema de troca de mercadoria. 

É demasiadamente óbvio o fato de que um sistema baseado no lucro 

oriundo da negociação da produção necessita basicamente de um mercado 

consumidor que possa pagar por esse produto. A resultante desse quadro é uma 

dupla necessidade do trabalho, pois 

1 Apenas o trabalho gera riqueza. 

A tese defendida por Smith (1996) não pode ainda ser derrubada, a 

riqueza das nações reside, em última análise, no trabalho, mesmo 

considerando que o capitalismo hoje possa, em parte, ser chamado 

de capitalismo rentista, como aponta (WOOD, 2003); o rentismo 

ainda tem como peça angular o trabalho. 

Mesmo considerando o pensamento de que existe uma classe que 

não trabalha e vive do ócio, ainda assim, é o trabalho que sustenta 

essa regalia particular, como aponta Veblen (2004). 

 

2 A mercadoria a ser consumida só pode existir mediante trabalho 

É impossível se pensar (pelo menos até a atualidade) a produção 

de mercadoria a ser negociada sem que nela esteja empregada 

substancial força de trabalho. Nesse tocante, mesmo quando 

imaginamos a elevada taxa de automação dos dias de hoje não 

podemos desconsiderar a irredutibilidade do trabalho vivo, como 

descrito por Marx (2004). Isso se dá por três motivos, a saber: a 

máquina é incapaz de se criar, de se manter e de se supervisionar. 

Em última análise, a máquina é criada pelo homem, ela não 

consegue decidir quando e como precisa de manutenção ou 

supervisão em todas as situações. Logo, não existe uma máquina 

que funcione sem a interferência humana. 
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Como assinala Weber (2003) se o trabalho e a riqueza continuassem a 

ser valor negativo o próprio capitalismo não poderia ter vingado. Assim, a 

positivação desse binômio era necessária e é nele que a ética protestante se 

encaixa mediante a ideologia puritana. É importante destacar, entretanto, que a 

riqueza aqui é um subproduto do trabalho, que, em sua essência protestante, é um 

bem em si mesmo, a realização da obra de Deus, ou, no mínimo, a estrada para 

atingir o reino dos céus. 

O trabalho é peça angular, por criar mercadoria e gerar riqueza, e essa, 

por sua vez, é seu corolário, pois é por seu intermédio que o lucro se concretiza. 

Desse modo, consumo e lucro formam uma díade indissociável. 

O curso do sistema, entretanto, o fez se modificar paulatinamente, como 

são características do capitalismo a mutabilidade e a adaptabilidade, e, na 

contemporaneidade, percebemos que o ethos do trabalho, tão bem descrito por 

Weber (2003), deu lugar a uma estética do consumo, como apontam Bauman 

(1999), e Lipovestsky (2005) ou uma ética do capital calcada no consumo segundo 

Harvey (2016) e Wood (2003), dentre outros. 

Da mesma forma que a riqueza se tornou um bem sendo associada ao 

trabalho, quando este estava associado à religião, o consumo se tornou algo 

almejado por se associar à riqueza, que por sua vez estava ligada ao trabalho e a 

religião. Vejamos: 

O trabalho gera riqueza, logo, a riqueza é boa. 

A riqueza possibilita o consumo, logo, consumo é bom. 

 

Assim temos, por fim, o seguinte deslizamento significante: 

 

Bem 
X 

Deus 
= Trabalho é bom.  

Deus Trabalho 
 

Trabalho 
X 

Riqueza 
= Riqueza é bom.  

Bom Trabalho 
 

Riqueza 
X 

Consumo 
= Consumo é bom.  

Bom Riqueza 
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É essa ética do consumo e o imperativo do lucro que sustentam 

conceitos, estratégias e ideologias, como, por exemplo, a obsolescência 

programada, a obsolescência percebida, a produtividade, a redução de pessoal, a 

baixa de custos com o consequente aumento nas margens de lucro etc. Importante 

é perceber que esse quadro vai desembocar nos conceitos que analisaremos a 

seguir, entretanto, por ora, é importante perceber como se saiu de um ethos do 

trabalho para uma ética do consumo e que nesse meio-termo o trabalho, como 

acontece com todos os deslocamentos significantes, deixou de ser um fim em si 

mesmo e passou a mero coadjuvante, ou meio, para o consumo. 

Refutando a tese de que o trabalho deixaria sua centralidade, Antunes 

(1998) destaca a sua condição ainda central, e, mesmo que pensemos em uma 

classe que não viva do trabalho ou uma classe ociosa, essa, inevitavelmente, estaria 

descrita como o fez Veblen (2004), onde deixou inequívoca a tese de que, para uma 

classe que viva no ócio existir, é necessário alguém que trabalhe para mantê-la. 

Assim, o trabalho continua a ser atividade central na contemporaneidade, 

não mais por ser, ele próprio, apenas uma atividade vital nos moldes descritos por 

Marx (2004), mas por ser uma condição do consumo, que, em si, assume o 

destaque no mundo de hoje. O estatuto ontológico do trabalho se mantém mesmo 

nessa perspectiva, e seu caráter de formulador e atualizador de uma mediação com 

o mundo e formador da subjetividade, como apontaram Engles (2017), Vygotsky 

(2007) e Nardi (2006) continua inalterado, principalmente por ser pelo trabalho e 

pela linguagem que o homem medeia sua relação com o mundo e com o outro. 

Na sequência, vou construir, sobre esse marco teórico que delimitei até o 

momento, as categorias que irão nortear esta pesquisa, para então delinear as 

condições gerais de trabalho dos docentes universitários, constituindo assim, a base 

para a análise dos dados no Capítulo 4. 

 

 

2.1.1 Capitalismo, liberalismo, neoliberalismo e o trabalho hoje 

 

 

Como expresso anteriormente, aqui estabelecerei as categorias de 

análise que serviram de lente para analisar as falas dos professores-gestores na 



26 
 

 
 

última fase da pesquisa. Essas categorias surgiram das entrevistas preliminares que 

realizei a fim de conhecer o campo a ser estudado, uma vez que a literatura não 

dispunha de material voltado para a atividade de professores-gestores. 

Aqui, pretendo discutir rapidamente o capitalismo sob a óptica do 

liberalismo e do neoliberalismo, e, deste ponto adentrar fatos contingentes dessa 

organização econômica no mundo do trabalho que culminam nas categorias de 

análise para este texto. As categorias a serem analisadas são: Precarização e 

Flexibilização; Intensificação do trabalho; Trabalho invisível; Naturalização do 

trabalho; Colonização do tempo de trabalho; e Solvência social pelo tempo de 

trabalho. 

Para chegar ao entendimento dessas categorias, é necessário fazer antes 

um breve apanhado do que constituem o liberalismo e o neoliberalismo em termos 

de modelo econômico e social e seus desdobramentos. Essa discussão é 

necessária, porque, depois da queda da chamada cortina de ferro e da derrubada do 

Muro de Berlin, que marcaram o fim da guerra fria, com a vitória capitalista, as 

experiências socialistas tiveram que conviver intimamente com o modelo capitalista 

de produção. 

E os países, mesmo quando adotam políticas sociais amplas, baseadas 

em modelos mais à esquerda ou com forte influência keynesiana, ainda sobrevivem 

sob a tutela de um regime econômico capitalista, ora mais liberal, ora menos liberal. 

Assim, é impossível se compreender as mudanças e as configurações do trabalho, 

sem antes entender, mesmo que de maneira rápida, o modelo que sustenta sua 

estrutura.  

Comumente associado a uma tendência política de direita, o capitalismo e 

o liberalismo não podem ser confundidos com essa tendência, verdadeiramente 

capitalismo, liberalismo e direita são três conceitos diferentes, que podem, ou não, 

estar associados. 

Autores como Rothbard (2016) defendem o argumento de que a distinção 

direita-esquerda não faz sentido quando submetida à história fora da Revolução 

Francesa, menos ainda nos dias atuais. Parece, entretanto, mais acertada a posição 

de Bobbio (2011) que não só postula a existência dessa oposição de 

posicionamento político, como define as duas tendências. 
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Segundo esse autor, pode-se definir que, genericamente, as ideologias e 

pressupostos estão divididos assim: a esquerda é uma orientação política 

caracterizada por lutas e pautas coletivas, visando a causas que atinjam a totalidade 

dos cidadãos como uma equidade social parcial ou total e que tende a submeter a 

tradição a um contexto histórico; a direita, a seu turno, é um posicionamento que 

defende a manutenção das tradições e que não tem em sua pauta a preocupação 

em dirimir as diferenças sociais. Como podemos perceber em Smith (1996), 

Friedman (2014) e Hayek (2009), a equidade não é um fim, e, caso aconteça, é 

como um possível efeito colateral da prosperidade, nunca seu objetivo. 

Uma vez tendo distinguido brevemente direita e esquerda devemos 

separar liberalismo, de neoliberalismo e de capitalismo. 

O liberalismo é uma corrente filosófica do século XVII-XVIII e tem como 

um de seus grandes expoentes e fundador John Locke. É importante aqui considerar 

o momento histórico em que se vivia, pois o filósofo inglês vivia sob regime 

monárquico forte e isso influenciou de maneira significativa seus escritos. 

Segundo ele, o direito ao governo não poderia ser definido por uma ideia 

de sucessão de direito divino, como acontecia na monarquia, e que o Estado teria 

por obrigação manter os direitos considerados pelo autor como naturais, o direito à 

liberdade e à propriedade privada (LOCKE, 2006). Evidenciam-se a ideia de declínio 

da monarquia e a do surgimento de governos democráticos que se estabelecessem, 

não por um direito divino, mas por um contrato social amplo pelo qual a igualdade de 

direitos fundamentais estaria assegurada. 

Com base no pensamento de Locke, surge o que se convencionou 

chamar de liberalismo econômico, nascido com Adam Smith, tomava como ponto de 

partida aquilo que Locke havia deixado pavimentado como uma sociedade liberal e 

que aplica esse conceito à Economia. Defensor de um estado minimarquista3, Smith 

(1996) postula a noção de que o Estado deve interferir na vida dos cidadãos o 

mínimo possível, garantindo-lhes seus direitos (como havia proposto Locke), e, na 

Economia, deveria se ater a pequenos nichos que, segundo ele, seriam estratégicos 

para o Estado (segurança e justiça) ou aqueles sem interesse para a iniciativa 

                                                           
3
 Esse termo faz referência a um Estado mínimo, enxuto ao máximo (sem que deixe de existir 

Estado). Mesmo não tendo sido cunhado por Adam Smith o pensamento de um Estado muito 
reduzido já está presente em sua obra A riqueza das nações. 
Alguns autores como Moraes (2001) na obra Neoliberalismo: de onde vem para onde vai chamam 
a corrente anarcocapitalista de minimarquista, mas esses termos não são sinônimos. 
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privada, mas de grande importância para a população (SMITH, 1996). Para o autor, 

o mercado não precisa de uma regulação estatal, pois ele próprio iria se gerir e se 

regular, mediante leis internas do próprio mercado. 

Em linhas gerais o capitalismo pode ser definido como o sistema 

econômico caracterizado pela expropriação dos meios de produção através da 

propriedade privada, onde prevalece o comércio com o principal objetivo de 

obtenção de lucro, ou modo de produção em que o capital é o principal meio de 

produção (MARX, 2004). 

Uma vez que já delimitei o conceito de capitalismo, direita e esquerda, há, 

então, o liberalismo e o liberalismo econômico, que, apesar de concomitantes, são 

correntes distintas, tanto teoricamente como na prática. 

É perfeitamente possível um governo ser liberal economicamente, mas 

não o ser em termos sociais (aplicabilidade do liberalismo filosófico), como é o 

exemplo de Singapura, que, em 2016, foi considerada a segunda economia mais 

liberal do mundo, segundo a Index of Economic Freedom (THE HERITAGE 

FOUNDATION, 2016; FRASER INSTITUTE, 2017), mas possui uma estrutura 

poilítico-social fechada não sendo considerada sequer uma democracia (PEOPLE’S 

ACTION PARTY, 2017). De igual modo, podemos dizer que governos de direita 

podem ou não ser capitalistas e liberais. Como exemplo, podemos citar o fascismo, 

ideologia de direita, como descrita por Mussolini (2017), mas antiliberal e 

anticapitalista. 

Se o Estado pensado pelos liberais tinha um modelo mínimo, John 

Maynard Keynes se opôs a esse pensamento, teorizando um Estado mais 

intervencionista e que interviesse na economia e no mercado, a fim de garantir 

estabilidade durante os problemas nos ciclos econômicos e garantir direitos mínimos 

à população, objetivos que, segundo ele, o livre mercado não garantiria por si, como 

o pleno emprego, o que ficou evidente com a crise de 29 (KEYNES, 1996). Foi essa 

crise que abriu espaço para a teoria keynesiana. 

Temos aqui uma pedra angular do entendimento do campo do trabalho, 

com a ascensão das ideias de Keynes e a rápida expansão da escola keynesiana. 

Duas preocupações fundamentais dessa escola passam a figurar com proeminência 

nas agendas governamentais: as questões sociais e o pleno emprego, que 
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caracterizavam um modelo de Bem-estar Social (DRAIBE, 1989; ESPING-

ANDERSEN, 1991). 

Para nós, o pleno emprego é uma importante chave de compreensão, 

pois é sobre o símbolo do pleno emprego e todas as garantias sociais a ele 

vinculadas, tais como salário, aposentadoria, décimo terceiro, férias, ou seja, uma 

seguridade social atrelada, que se institui uma visão até então sui generis de 

inserção no mercado. Essa inserção passa a ser emparelhada a uma série de 

garantias sociais respaldadas pelo Estado e garantidas como uma extensão do 

simples ganho pecuniário por um serviço, revertendo longa tendência histórica 

instituída na Revolução Industrial (a garantia única do salário em troca do trabalho) e 

amplamente combatida por décadas de movimentos sindicais. 

Essa ótica de inserção no mercado de trabalho, ainda hoje, é percebida, 

quando constatamos uma confusão generalizada entre trabalho e emprego, como 

assinala Antunes (1998, 2005). Se o primeiro está associado ao conceito 

anteriormente dado, de uma atividade eminentemente humana e que medeia sua 

relação com a natureza, criando produtos da cultura, o segundo diz respeito a uma 

atividade não só remunerada, mas também calcada em garantias sociais, como as 

descritas no parágrafo anterior (ANTUNES, 1998; SENNETT, 2012); e é justamente 

essas garantias e intervenções, amplamente difundidas pelas teorias 

desenvolvimentistas de Keynes, que o neoliberalismo se opõe. 

O neoliberalismo pode ser considerado contraproposta (ou um contra 

ataque liberal) ao modelo keynesianismo, e teve espaço para ganhar posterior 

aceitação em larga escala depois do que foi considerado o fracasso das políticas 

econômicas desenvolvimentistas que não responderam, como esperado, aos 

sucessivos problemas dos anos de 1970, como a crise do petróleo. 

Uma vez que o neoliberalismo eclodiu com significativa força nos anos de 

1970-1980, podemos considerá-lo a reatualização do capitalismo laissez-faire 

(liberalismo clássico) dentro de uma perspectiva onde a globalização e a 

reestruturação produtiva são uma realidade. Tendo como grandes expoentes 

Friedrich August von Hayek e Milton Friedman, essa corrente de pensamento 

econômica difere do antigo liberalismo na intervenção estatal dentro da economia. 

Segundo Hayek (2009) e Friedman (1951; 2014), deve existir um controle 

do Estado para evitar abusos do mercado e campo do trabalho que possam abalar a 
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economia – o monopólio é um exemplo. Leis e fiscalização para coibir esse tipo de 

prática preservam a livre concorrência e mantêm a sanidade da economia. 

Divergindo estruturalmente do keynesianismo principalmente em relação 

ao tamanho do Estado, as responsabilidades de gastos públicos e a sua intervenção 

na regulação do câmbio e da economia, os neoliberais também se afastam um 

pouco do liberalismo clássico, ao admitirem uma intervenção estatal mais profunda 

do que os poucos itens elencados por Smith (1996) na regulação social. Muito além 

da “mão invisível”, Friedman (2014) chega a defender um programa de imposto de 

renda negativo, com o objetivo de combate à pobreza; do mesmo modo que Hayek 

(2009) postula uma renda de proteção mínima para os mais necessitados. 

Ora, uma intervenção estatal, a fim de dotar uma renda aos que não 

conseguem gerar uma para si mesmo por meio do trabalho, é algo impensável 

dentro do liberalismo clássico. 

No campo do trabalho, entretanto, o receituário neoliberal não se 

distancia tanto das ideias laissez-faire: redução de gastos, enxugamento da máquina 

produtiva, aumento das margens de lucro, privatização e livre negociação, 

constituem ideias comuns aos dois estilos econômicos e, mesmo por isso, culmina 

no quadro exposto hoje no mundo do trabalho. 

Com a crise no modelo de produção fordista-taylorista, nova modalidade 

surge para criar um ambiente novamente saudável para o capitalismo, esta foi 

chamada de toyotismo; atuando em um mundo globalizado, esse novo modelo 

produtivo (importante não confundir com o modelo econômico) rompe as barreiras 

geográficas, implementando a acumulação flexível e focando em conceitos como os 

funcionários multitarefas, no intuito de maximizar a massificação da produção, mas 

deslocando a condição de trabalho para um patamar de desequilíbrio em termos de 

estabilidade, afetando drasticamente a relação com tempo e espaço (ANTUNES, 

1998; 2005; AQUINO, 2003a; 2003b; BORSOI, 2011; CASTEL, 2003; SENNETT, 

2012, HARVEY, 1996). 

Numa realidade onde a barreira geográfica já não é mais empecilho de 

produção, quando um produto pode ter suas partes produzidas em diversos locais, 

nos quais ofereçam menor preço de mão de obra e trabalhadores mais abundantes, 

onde a escalada da automação vai criando uma massa de trabalhadores 

desempregados, e a condição sine qua non da produção é a capacidade de cumprir 
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vários tipos de tarefas (ao contrário do modelo fordista superespecializado) tornando 

o trabalhador, o trabalho e o tempo flexíveis; com essa estrutura está montado um 

modelo que tende ainda mais agudamente a substituição de trabalho vivo por 

trabalho morto. Esse fato cria um panorama que vai, de modo mais ou menos 

intenso, desembocar em um desemprego estrutural. 

Essa cronificação do desemprego tem consequência lógica – um aumento 

maciço de mão de obra fora do mercado de trabalho, que, na falta de condições 

materiais para subsistir, não pode se qualificar. Uma vez que o trabalho passa a ser 

cada vez mais competitivo, generalista e automatizado, a qualificação torna-se cada 

vez mais uma condição de empregabilidade. O trabalhador, empurrado para a 

margem do emprego, não consegue se qualificar por não possuir uma renda, e não 

tem renda por não se qualificar, estabelecido, assim, um círculo vicioso, onde o 

emprego passa a ser um atributo de uma quantidade cada vez menor de pessoas. 

Segundo Lima, Sabóia e Aquino (2008), a realidade que se mostra nesse 

ponto é o de uma confusão entre o emprego e o trabalho, em que o pleno emprego 

é uma aspiração geral, mas uma realidade não acessível a todos; o que temos, de 

maneira geral, é a ideologia do emprego, mas a realidade de uma 

desregulamentação do mundo do trabalho em nome de: 1) a produtividade, e 2) a 

possibilidade de não criar uma massa ociosa, improdutiva, que não poderia sequer 

manter-se minimamente em termos materiais, aquilo que Castel (2003) chamou de 

inúteis para o mundo. 

Essa desregulamentação, que vem na modalidade de perdas de garantias 

e flexibilização, vai ganhando espaço sob o pretexto de incluir no campo produtivo, 

mas fora do pleno emprego, aqueles trabalhadores que não conseguem mais 

alocação no mercado formal de trabalho. É nesse espaço que são criados e 

regularizados precariamente os subempregos, os trabalhos de tempo parcial, os 

trabalhos temporários, os free lancers, os PJ4, terceirizados, prestadores de serviço, 

trabalhadores informais e outros. 

Os mecanismos encontrados pelo mercado para abarcar essa condição 

coincidem com a precarização e a flexibilização do trabalho que, com a pequena 

                                                           
4
PJ é a sigla para Pessoa Jurídica. Muitas empresas não contratam certos tipos de trabalhadores, 

como representantes comerciais, por exemplo. Eles pedem que esses representantes abram uma 
empresa (Pessoa Jurídica), da qual apenas o trabalhador faz parte, e a empresa do trabalhador 
presta serviço para a empresa contratante, que, por sua vez, não tem encargos ou qualquer 
responsabilidade jurídica sobre esse trabalhador. 
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oferta de postos de trabalho e o avanço da tecnologia, têm na intensificação do 

trabalho um meio de aumentar a produção, gerando muitas vezes um trabalho 

invisível que pode ser naturalizado pelo trabalhador e que inevitavelmente vai 

colonizando os outros tempos sociais dentro da sua organização temporal, criando 

em diversos casos uma solvência social pelo tempo de trabalho. Todos esses 

conceitos serão discutidos pormenorizadamente nos tópicos a seguir, fazendo a 

ressalva de que a separação entre eles é complexa (se não impossível), pois são 

fenômenos imbricados. A separação feita a seguir é meramente didática e para 

facilitar a visualização das categorias teóricas, mas, por vezes, os temas parecerão 

repetir certos argumentos. 

 

 

2.1.2 Precarização e flexibilização 

 

 

Partindo do ponto deixado no tópico anterior, temos como pressuposto 

um modelo econômico caracterizado pela privatização dos meios de produção e 

pelo lucro, baseado em um sistema de trocas de mercadorias. 

Marx (2004) aponta precisamente a influência que a expropriação dos 

meios de produção produz no trabalhador, e essa é, a meu ver, a peça angular de 

todo entendimento do sistema capitalista, uma vez que é pela expropriação dos 

meios de produção (propriedade privada dos meios de produção) que se desdobram 

as consequências do sistema para o trabalhador. 

Quando o autor se refere aos meios de produção, engloba a matéria-

prima da qual o produto é feito, mas também as condições materiais de sua feitura, 

ou seja, as ferramentas a ela necessárias. Fora desse escopo está apenas a mão de 

obra, considerado insumo à parte dos meios de produção na cadeia produtiva. 

Uma vez que os trabalhadores não detêm sozinhos os meios materiais de 

produzir resta-lhes apenas a possibilidade de vender sua força de trabalho, que, de 

modo mais geral, se converte em tempo de trabalho. Assim, o sujeito da atividade e 

seu tempo, tornam-se matéria quantificada e remunerada para emprestar sua força 

e disponibilidade na transformação da matéria em produto vendável. Marx (2004) 

assinala que é exatamente por esse motivo que o trabalhador, e seu tempo, tornam-
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se mercadoria, estando no mercado para serem negociados e submetidos às 

mesmas leis que qualquer outra mercadoria; ou como acentuava Freud (1980), essa 

é uma das vias pela qual o homem pode se tornar objeto do próprio homem, como 

meio de riqueza, na medida em que um faz uso da força de trabalho do outro. 

Destaca-se nessa condição o fato de que existe relação estruturalmente 

desigual de forças. Tendo os meios de produção, o capitalista pode ditar as regras a 

que o trabalho estará submetido, respaldado ainda por uma massa de pessoas que 

não têm como extrair a subsistência que não seja pelo trabalho. O dono dos meios 

de produção tem larga vantagem na negociação com o trabalhador, realidade ainda 

mais vigorante hoje no Brasil com a aprovação da nova lei trabalhista que, entre 

outros itens, sobrepõe o negociado ao legislado (PLENÁRIO DO SENADO 

FEDERAL, 2017; BRASIL, 2017). Não é à toa que, com o capitalismo, se massifica 

uma modalidade de produção heterocondicionada, sob a qual o trabalhador outorga 

ao empregador como e quando trabalhará, ficando privado da decisão de realização 

da atividade laboral. 

Nessa esteira, Engels (1985) denuncia as péssimas condições de 

trabalho no início do capitalismo industrial; fábricas sujas, atividades perigosas, 

locais impróprios por higiene ou risco de lesão, jornadas excessivas – exemplos de 

condições que o sujeito tinha de aceitar, caso desejasse manter-se em atividade e, 

consequentemente, conseguindo ganhar o mínimo para sobreviver. Essa afirmação 

está baseada nos baixos ganhos dos trabalhadores (o que aumenta o ganho do 

empregador) sendo exatamente esse excedente de ganho (de tempo, nesse caso) 

que Marx (2004) chama de mais-valia, ou seja, o trabalho vale mais, e esse “a mais” 

encorpa significativamente o lucro do capitalista, que tem basicamente duas 

estratégias nesse campo: aumentar a jornada ou intensificar a produção dentro do 

mesmo espaço de tempo (mais-valia absoluta e relativa). 

Segundo Borsoi (2011), essas péssimas condições de trabalho 

começaram a ser revertidas com as lutas coletivas por meio dos sindicatos que 

conseguiram ganhos significativos para os trabalhadores em termos de qualidade de 

ambiente de trabalho e redução de jornada. Naquela época como apontam 

Hobsbawm (2016a), Thompson (2012a), Brandel (2009a) e Engels (1985) eram 

comuns jornadas de trabalho de dez horas podendo chegar a 12, 14 ou até mesmo 

16 horas por dia, quando eram empregados, indiscriminadamente, homens, 
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mulheres e crianças. Nota-se intensa desregulamentação do trabalho ao que um 

interlocutor poderia afirmar se tratar apenas de uma fase inicial do capitalismo e da 

industrialização. A história, entretanto, comprovou que esses fatos, na verdade, 

retornam, como demonstra Borsoi (2011), citando que no início da industrialização 

de São Paulo, as condições de trabalho eram análogas aos da época acima citada. 

Borsoi (2011) aponta, ainda, que os cuidados com a condição de trabalho 

não constituem máxima do sistema capitalista. Pelo contrário, segundo a autora, 

péssimas condições de trabalho foram registradas no início do capitalismo industrial, 

e apenas pela luta sindical esse quadro viria a mudar, voltando a uma 

desregulamentação posterior, que parece se agravar na contemporaneidade. 

Como apontei no tópico anterior, o crescimento do capitalismo, a 

Revolução Industrial e o avanço tecnológico possibilitam emprego cada vez maior de 

máquinas. Dentro da produção essas máquinas, por sua vez, substituem a mão de 

obra humana. Assim, o trabalho morto vai substituindo gradativamente o trabalho 

vivo. Sem ter condições de retornar ao mercado de trabalho, esses sujeitos que 

perderam seus postos de trabalho para a máquina formam uma grande massa de 

desempregados. Esse é um dos principais problemas que o modelo de produção 

fordista taylorista teve que enfrentar. 

O modelo de produção fordista, responsável por um dos grandes 

crescimentos da produção, já na Modernidade, tinha como uma de suas 

características a linha de montagem, a produção em série e a alta especialização 

dos trabalhadores em partes mínimas do processo produtivo. Desnecessário é 

exprimir que esse modelo de produção criava grandes estoques, uma vez que é 

maximizada a produção das fábricas. Tal modelo e uma crise mundial foram dois 

dos motivos para o afundamento desse modelo de produção. 

Em resposta ao fordismo o toyotismo cria outra maneira de pensar a 

indústria, trabalhando com o conceito de estoque mínimo e de acumulação flexível. 

Esse modelo produtivo prioriza a demanda do mercado e a produção praticamente 

sob encomenda, utilizando-se de trabalhadores e máquinas multitarefa, no objetivo 

de, com o mínimo de recursos, dar conta de um máximo de demanda. 

O conceito de flexibilização vai sendo inserido no cotidiano do mundo do 

trabalho sob os signos da produtividade e da competitividade. Criar máquinas que 

pudessem atender vários tipos de demanda, trabalhadores que pudessem exercer 
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diversos tipos de tarefa, destruir as barreiras geográficas fabricando partes da 

mercadoria em locais diferentes do mundo foram situações que, uma vez 

incorporadas, criaram um ambiente onde flexibilizar era sinônimo de um bom 

trabalho. 

Esse pensamento vai se alargando em um momento histórico no qual 

diversas conquistas já haviam avançado. Garantias legais – como direito a 

indenização por acidente de trabalho, férias remuneradas, redução de jornada de 

trabalho, manutenção de higiene nos locais de trabalho – são algumas delas. Como 

citei no tópico anterior, essas mudanças casam historicamente com um declínio do 

Estado de Bem-Estar Social pregado pelo projeto desenvolvimentista keynesiano e o 

surgimento do neoliberalismo. 

Não é à toa que uma bandeira do neoliberalismo é a diminuição do 

Estado e certa desregulamentação no âmbito do trabalho sob o discurso de geração 

de emprego, crescimento econômico e desenvolvimento nacional com a 

modernização das leis e das relações de trabalho, o que, na verdade, traveste um 

discurso que desonera o empregador (que continua a receber benefícios fiscais, por 

exemplo), mas onera o que não pode mais se amparar na lei, sendo esse ideal 

contrário ao projeto keynesiano. 

Segundo autores como Harvey (2016), o capitalismo padece de crises 

cíclicas. Para enfrentar essas crises sistêmicas, ensejar postos de trabalho e 

avançar com o desenvolvimento econômico nacional, a proposta é colocar em 

prática soluções que possam incorporar ao mercado aqueles que estão a sua 

margem, aplicando um discurso de modernização da produção e das relações que 

navegam na ideologia do empreendedor individual e de que cada sujeito é 

responsável por si. A solução para isso passa por caminhos que não podem ser 

separados, senão para meros fins didáticos: a flexibilização e a precarização. 

Vimos anteriormente que uma das características do Estado de Bem-

Estar pregado por Keynes objetivava o pleno emprego, de modo que os significantes 

trabalho e emprego são, muitas vezes, tomados como sinônimos. Como afirmei, 

entretanto, o emprego diz respeito a uma série de elementos de seguridade social 

ligada a uma condição regular e regulamentada de trabalho, que, por sua vez, é algo 

bem mais amplo, uma atividade vital que sequer precisa ser remunerada para ser 

classificada como tal. 
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A precarização, a título de uma rápida explicação sem no entanto esgotar 

o conceito, é o fenômeno de esfacelamento, ou desagregação, dessas garantias 

sociais ligadas ao trabalho. As perdas de direitos já conquistados em nome de uma 

suposta empregabilidade fazem parte desse rol de ações que visam diminuir os 

encargos e as responsabilidades do empregador perante o empregado, assim como 

dizem respeito também às condições gerais de trabalho, ou seja, ambientes 

impróprios, sem segurança, atividades degradantes, insalubres, com ausência de 

materiais e meios próprios para a execução da atividade laboral também são 

chamados de precários. 

Ora, temos até aqui o fato de que o trabalho se constitui como 

subsistência para aqueles que não podem retirar rendimento de nada que não seja a 

própria força de trabalho. Como diziam Smith (1996) e Veblen (2004), o rico é 

aquele que pode pagar para outro fazer aquilo que ele mesmo não deseja fazer. 

Essa relação com o trabalho se dá em função de estar o trabalhador, desapropriado 

dos meios de produção, logo aquele que tem condições materiais pode pagar por 

uma atividade que não tenciona realizar, ou mesmo não trabalhar. Aquele, 

entretanto, que dispõe apenas de sua força de trabalho, aceita a condição que lhe é 

imposta e acaso tenha poucas opções de sustento, pode inclusive se ver na 

situação de aceitar condições perigosas, insalubres, humilhantes, dentre outras que 

muitas vezes não garantem o mínimo para a sobrevivência. 

Essa relação de trabalho que se estabelece tem forças desiguais, uma 

vez que o empregador tem mais condições de negociação por: 1) ter à sua 

disposição uma massa de desempregados que tensionam trabalhar, em função do 

desemprego causado pelo próprio sistema, e 2) não ter a urgência do trabalhador, 

pois este precisa do trabalho para sobreviver. A regulamentação legal prevê essas 

forças desiguais e busca equilibrar a balança com medidas protetivas aos 

trabalhadores. Exemplo disso foi citado anteriormente, no início da Revolução 

Industrial e as péssimas condições de trabalho. 

Dada essa realidade, é necessário destacar o fato de que após a 

introdução de um novo modelo produtivo, diferente do modelo taylorista-fordista para 

o modelo toyotista de produção e a aplicação da agenda neoliberal, o pleno 

emprego encolhe cada vez mais, tornando-se artigo de luxo por encontrar-se em 

extinção (ANTUNES, 1998). Esse fenômeno está intimamente ligado à série de 
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desregulamentações nesse campo. Para efeitos desta Tese, é de suma importância 

sublinhar a noção de que essa realidade se torna uma violência subjetiva, uma vez 

que vivemos em um hiato, um limbo simbólico, da idealização e ânsia do pleno 

emprego contra uma realidade do trabalho precarizado (FORRESTER, 1997). 

Aquino (2005) destaca que existe uma diferença entre precariedade e 

precarização. Enquanto a primeira diz respeito às condições de trabalho e a 

deterioração das condições gerais de trabalho, seja como direitos, condições de 

trabalho ou de tempo de trabalho, a segunda fala de um processo que se estende ao 

longo do tempo e cria condições para que a primeira se efetue e/ou denota uma 

progressão dessa deterioração ao longo de determinado período. 

Com efeito, podemos dizer que um trabalho é precarizado analisando 

apenas a atividade e suas condições. É uma aferição por si, entretanto, a 

precarização, enquanto processo, só pode ser determinada quando se compara a 

atividade em seu percurso histórico tendo como critério ao longo dos anos a sua 

deterioração ou não. 

Já delimitei que a maneira como a precarização se propaga é por meio do 

desemprego, dos discursos de modernização e da crença que, com menos 

regulamentação, o nível de empregabilidade aumenta. Falta determinar, entretanto, 

como esta se efetiva (quais seus mecanismos) e possíveis consequências. 

Se a precarização se propaga por meio do aprofundamento de uma 

impossibilidade de negociação, ou diminuição dessa, entre trabalhador e 

empregador, esse mecanismo cria uma pressão para que o trabalhador passe a 

aceitar qualquer condição de trabalho, e, nessa circunstância um dos mecanismos 

mais eficientes é a exclusão da luta coletiva, já que negociadores isolados têm um 

poder de barganha ainda menor. 

O ataque às leis e regulamentações trabalhistas é outro aspecto de 

funcionamento dessa lógica. Sob o discurso de tornar os encargos trabalhistas mais 

leves e criar mais oportunidades de trabalho, as leis e seguranças do trabalhador 

vão sendo dilapidadas, sem que isso venha a ser convertido necessariamente em 

benefícios financeiros ou de execução de trabalho. Exemplo dessa realidade é a 

aprovação da nova lei trabalhista e do projeto de lei que reforma a regulamentação 

do trabalho rural. O que está em procedimento é mais uma desregulamentação da 

mediação entre trabalhador e empregador (BRASIL, 2017). 
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A China é um claro exemplo de que a retirada de uma regulamentação de 

trabalho não enseja benefícios para o trabalhador. Adotando o conceito de 

acumulação flexível, a Apple tem suas fábricas no país asiático por baratear a 

produção, entretanto, diversas denúncias jornalísticas têm dado conta das condições 

desumanas de trabalho, condições essas que têm se convertido em suicídios 

recorrentes nas fábricas daquele país (RASMUSSEN, 2011; GUGELMIN, 2012; 

FARINACCIO, 2017). 

Estão entre os mecanismos de efetivação da precarização a perda de 

férias remuneradas, os subempregos, as contratações temporárias, o não limite de 

jornada de trabalho, o banco de horas, trabalhos terceirizados, trabalhos informais 

(como ambulantes e catadores de material reciclável), contratos temporários, 

jornadas parciais com ganhos parciais, perda do descanso semanal remunerado. 

Esse é um ponto interessante, uma vez que o trabalhador só recebe por hora 

trabalhada, seu descanso é um prejuízo para ele mesmo, mas, como acentua 

Munnè (1990), o descanso é um tempo de trabalho, considerando que seu objetivo é 

repor as energias para o retorno à atividade laboral, ou seja, na lógica mais 

agressiva da precarização, todo o tempo morto é eliminado, incluindo aí o descanso 

que garante a volta ao trabalho. 

Em alguns casos, a condição específica de trabalho não é precarizada, 

mas a categoria laboral se vê dentro de uma situação de precariedade no mercado 

de trabalho. Um caso específico que posso citar é o dos Auxiliares de Enfermagem, 

pois, mesmo que trabalhem em hospitais que lhes garantam todas as condições 

dentro da sua atividade, a categoria profissional Auxiliar de Enfermagem enfrenta 

grave problema de remuneração. Isso os obriga a ter diversos vínculos de trabalho 

e, por fim, cumprir extensas jornadas, a fim de garantir um rendimento mínimo. Para 

esses profissionais não é rara uma sequência de plantões seguidos (LIMA, 2008). 

Nesse caso não se trata de um trabalho precarizado, mas de uma condição 

precarizada junto ao mercado como um todo. 

Borsoi (2011) destaca que, além de perder em condições materiais e de 

trabalho, essa condição afeta sobremaneira, também, a saúde do trabalhador. 

Acidentes de trabalho por falta de equipamento de proteção ou excesso de jornada, 

LER, DORT, depressão e síndrome de burnout são alguns exemplos do 

agravamento à saúde que a precarização pode gerar. 



39 
 

 
 

Lemos (2011), concordando com Thebaud-Mony e Druck (2007), define 

precarização como um processo social que se faz na amplificação e 

institucionalização da instabilidade e da insegurança, que se mostra nas novas 

configurações de trabalho e na diminuição do papel do Estado como mediador da 

relação do mercado de trabalho com a proteção social. 

Apoiado Lemos (2011), delimitarei como precarização: o processo de 

vulnerabilização e perdas dos direitos e condições de trabalho e a 

impossibilidade de defesa do trabalhador ante a esse processo. 

Uma vez que já delimitei a precarização, falta, para completar esse tópico, 

estremar a flexibilização. Como afirmei no início desta seção é impossível a 

separação real entre flexibilização e precarização, sendo essa distinção meramente 

didática. Isso se deve ao fato de que não só os dois processos acontecem juntos e 

pelos mesmos motivos, mas, principalmente, pelo fato de que eles se 

complementam e retroalimentam. 

Toda a parte inicial sobre as condições de existência da precarização se 

aplicam integralmente à flexibilização, da mesma maneira que a distinção entre 

trabalho flexível (ou flexibilidade) e flexibilização segue a lógica da diferença entre 

precariedade e precarização. 

Segundo Dal Rosso (2017) a flexibilidade de tempo do trabalho foi 

inventada pelos próprios trabalhadores, o autor afirma que a flexibilidade seria um 

estado mais natural e bruto do trabalho uma vez que o homem, em essência, ditava 

os horários, os ritmos, os locais e os fazeres de sua atividade. É a heteronomia do 

trabalho que cria a escravidão ao assalariamento; é esse processo que retira das 

mãos do trabalhador a potência de decisão e outorga ao outro como, onde e quando 

fazer. Em suma, é quando Kairós se submete a Cronos, o que era de domínio do 

sujeito passa a uma norma externa, e a própria história desse trabalhador deixa de 

se inscrever nele mesmo e se inscreve (e escreve em termo de poder contar sua 

história) em um outro. 

Ainda segundo Dal Rosso (2017) a criação de jornadas padronizadas 

adotadas depois da apropriação do trabalho fez surgir um movimento inicial de 

regulação dessas jornadas, para que elas não fossem tão longas e exaustivas. 

Posteriormente aconteceu uma nova transformação pela flexibilização das jornadas, 
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mas nesse ponto sob a tutela dos donos dos meios de produção e orientado para o 

ganho de lucro. 

A flexibilização se baseia no princípio de tornar fluida a atividade, a 

condição de trabalho e a sua temporalidade; como apontam Borsoi (2011) e Aquino 

(2005), enquanto se flexibilizam as leis de trabalho e as condições de inserção no 

mercado, o trabalho vai se precarizando, e, por sua vez, ao se tornar precário, exige 

maior flexibilização a fim de abarcar essas novas modalidades. 

A lógica toyotista de um trabalhador multitarefa, flexível na execução dos 

desafios que lhe são impostos, que atende as demandas dentro de um tempo 

exíguo e que aceita jornadas não regulares, é o típico exemplo de trabalhador 

flexibilizado. 

Como exemplo dessa prática, temos os bancos de horas, as jornadas 

parciais, o trabalho remoto que dentro de uma lógica de inserção da tecnologia, vê 

avançar sobre o tempo de não trabalho tarefas cada vez mais urgentes, como 

relatórios e planilhas, que devem ser finalizadas em casa, jantares de negócio, 

almoços corporativos, vídeoconferências, e-mails e mensagens nos finais de 

semana. Outros pontos que podemos citar é a flexibilização legal para conseguir 

enquadrar um número crescente de pessoas alocadas em subempregos, do mesmo 

modo que uma fluidez legal para atender aos vínculos precários de trabalho. 

Cardoso (2013) destaca o fato de que a flexibilização é empregada sob a 

única orientação da demanda de produção e nunca sob os auspícios da 

necessidade do trabalhador. Se o discurso se baseia, entre outras coisas, na 

liberdade que o trabalhador hipoteticamente teria em função das jornadas flexíveis 

de trabalho, a prática aponta na verdade para que eles sejam ágeis em relação à 

demanda, estejam abertos às mudanças em curto prazo, assumam risco sem 

garantias e dependam sempre menos de leis que os regulamente. 

Com efeito, podemos delimitar flexibilização como: o processo de fluidez 

(tornar menos rígido) dos direitos, condições e temporalidade de trabalho. 
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2.1.3 Intensificação do tempo de trabalho 

 

 

O leitor mais acostumado com o tema questionaria o motivo pelo qual 

sublinhar que é uma intensificação no tempo de trabalho, uma vez que toda 

intensificação é um dado, antes de tudo, temporal. Dal Rosso (2008) aponta que a 

intensificação é sempre um dado de comparação entre dois momentos distintos e a 

intensidade de trabalho nesses dois momentos, onde dizemos que existe a 

intensificação caso o momento dois venha a ser mais intenso que o momento um. 

Logo a intensificação é sempre um processo temporal; entretanto essa 

intensificação pode se dar no âmbito da tarefa em si (aumento do esforço) ou na 

diminuição dos tempos mortos o que seria uma mais-valia relativa, ou um aumento 

do tempo total de trabalho, o que significaria uma mais-valia absoluta. O que 

pretendo como foco não é necessariamente a intensificação do esforço físico, 

mental e emocional, como propõe Dal Rosso (2008); mas a intensificação das 

temporalidades desse trabalho, venha a ser por uma diminuição da pausa ou pelo 

distendimento do tempo total, mesmo sabendo que o aumento do esforço e as 

exigências temporais estão intimamente ligadas. 

Cardoso (2013), ao se reportar à intensificação do tempo de trabalho, 

adverte que, antes de tudo, devemos ter uma grande clareza de que esse conceito 

ainda está em construção, em virtude da sua grande complexidade; as várias 

maneiras em que se apresenta e suas múltiplas causas. Isso se dá, principalmente, 

pela imaterialidade e dificuldade de quantificação da grandeza intensidade. A 

duração ou a distribuição do tempo de trabalho é facilmente quantificável pela 

materialidade do tempo objetivo, fato à revelia da intensidade de um mesmo período 

(esse pode ser intensificado pelo fator ritmo, que não necessariamente faz variar o 

tempo total de trabalho). 

Para entender esse conceito, é necessário lembrar que ocorreu uma forte 

reestruturação na maneira como se concebe a produção depois das crises a que o 

capitalismo passa e que foram discutidas no tópico sobre liberalismo e 

neoliberalismo. Essa mudança no paradigma de produção da mercadoria resultou 

em uma forma de organização do trabalho que flexibilizou as regras do trabalho, o 



42 
 

 
 

tempo do trabalho, a produção e as exigências ao trabalhador, como foi discutido no 

tópico sobre precarização e flexibilização. 

Segundo Cardoso (2013), uma das chaves para entender o aumento da 

intensidade do trabalho está relacionada à maneira como o tempo de trabalho está 

distribuído, o quão flexível ele é e quem tem o poder de determinar sua flexibilidade. 

Como expus anteriormente, Dal Rosso (2017) lembra que a flexibilidade sempre 

existiu, desde o início da civilização, bem verdade que o trabalho flexível é a forma 

original de atividade humana, entretanto devemos sublinhar que após a cooptação 

do tempo de trabalho pelo capitalismo e sua heterocondicionalidade, ou seja um 

outro que determina quando e como eu devo trabalhar, a flexibilidade passou a ser 

também heteroconcionada. 

Desta forma ela não age em favor de quem trabalha, mas dos donos dos 

meios de produção, como forma de multiplicar a produtividade, diminuir os custos e 

gerar mais lucros. 

Essas noções são absolutamente imprescindíveis para que possamos 

pensar em um trabalho intensificado sob as mais diversas perspectivas. 

Um dos resultantes da reestruturação produtiva é o enxugamento de 

todos os recursos envolvidos na produção, de tal sorte, a empresa tem que ser 

enxuta não apenas nos recursos que consome, pois, tem que desperdiçar o mínimo 

possível, ter o menor número de funcionários possíveis, ser mais precisa e mais 

rápida. Os recursos são custos e o tempo, por fim, nada mais é do que mais um 

recurso. 

Reduzir o número de trabalhadores é, a priori, um caminho oposto ao 

crescimento da produtividade, uma vez que temos de admitir que é o trabalhador, 

em última análise, que produz a mercadoria. Esse aparente paradoxo, no entanto, 

da diminuição de pessoal e incremento da produção, é superado por algumas 

estratégias, como o aumento da automação e novas maneiras da gestão que 

possibilitam menos trabalhadores produzirem mais trabalho. 

Produzir mais com menores recursos significa, em diversos casos, 

pressionar o trabalhador por um número menor de erros com um ritmo mais intenso 

de produção que também é um ritmo produtivo mais tenso. Essa tensão é 

absolutamente necessária para a manutenção desse tipo de lógica que se apoia, 
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entre outras coisas, em ganhos variáveis de acordo com os resultados para 

incentivar a aceleração. 

Como Cardoso (2013) destaca, no atual processo produtivo, a velocidade 

de produção é tão importante quanto a diminuição da porosidade com a redução dos 

tempos mortos, vivenciados pelos trabalhadores. Segundo a autora, como tempos 

de descanso e recuperação, nesse caso, a reorganização dos processos de trabalho 

busca recuperar de uma atividade enquanto se executa outra ou fazer trabalhar 

várias partes do corpo em atividades distintas. 

Silva (1986) define como tempo funcional aquele em que o trabalhador 

deve permanecer à disposição da empresa, ou seja, a jornada de trabalho. Dentro 

desse tempo, temos o tempo negligenciado, que é o tempo de interrupção da 

produção de responsabilidade do trabalhador (ir ao banheiro e hidratar-se estão 

nessa categoria) e o tempo morto, sendo as interrupções de responsabilidade da 

empresa (tempo entre a execução de uma tarefa e outra). Destaca, nesse contexto, 

que, embora a empresa não intente, o trabalhador incorpora períodos de 

improdutividade (tempo negligenciado e tempo morto) no correr da sua jornada de 

trabalho. Os novos processos de trabalho, segundo Cardoso (2013), se estabelecem 

justamente para reduzir ou eliminar esse tempo morto, já que, se considerarmos a 

definição da administração apresentada por Silva (1986), o tempo negligenciado não 

pode ser eliminado sob nenhuma circunstância, mesmo que em alguns casos exista 

rígido controle. 

O que está em questão é certa tensão constante. 

Mesmo em trabalhos com alta taxa de controle da atividade, como no 

caso do telemarketing, por exemplo, as pausas são inevitáveis. O que pode ocorrer 

é um alto controle dessas interrupções por meio de supervisões ou de 

monitoramento da alternância trabalho-pausa por via da tecnologia, mas elas não 

podem ser totalmente eliminadas, por menores que sejam. Nesse caso a inovação 

tecnológica auxilia mais uma vez para que o trabalho se intensifique. Monitorar o 

desempenho e o tempo do trabalho por intermédio de programas é uma realidade 

hoje, do ponto eletrônico aos programas que registram o login do usuário, as pausas 

que ele dá no sistema e a quantidade de trabalho produzido. O trabalhador se vê 

cada vez mais cooptado em um sistema que restringe e controla seu tempo em 

nome da produção, em que cada instante deve estar plenamente ocupado. 
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Outra estratégia associada são as metas coletivas que estabelecem um 

padrão que ultrapassa o sujeito, coletivizando a tensão de trabalho. A 

responsabilização pelo coletivo passa a ser outro fator que colabora para o 

incremento da produtividade, sem que seja necessário o aumento da mão de obra. 

Alves (2011) chega a destacar que a pressão coletiva dentro do grupo de trabalho 

enseja uma exploração do trabalhador por outro trabalhador, e a lógica de uma 

autocobrança retira das mãos de uma possível supervisão o papel fiscalizador, que 

passa a ser por um lado da própria equipe e por outro do próprio sujeito, que 

internaliza o discurso da produtividade e se torna outro instrumento de pressão 

sobre si mesmo. 

Outro ponto que a tecnologia auxiliou nesse contexto foram as maneiras 

rápidas e constantes de acesso à informação e ao sujeito. Os celulares e 

computadores pessoais, a difusão da internet e o acesso instantâneo via 

smartphone criaram um ambiente perfeito de controle total desse trabalhador. O uso 

de telefone pessoal possibilita que ele possa ser acessado todos os dias e a 

qualquer momento como que em um estado permanente de plantão para o trabalho. 

O computador pessoal possibilita que as demandas não concluídas do trabalho 

possam ser realizadas fora dele em diversos casos. Quanto menos físico é o 

trabalho, tanto maior a possibilidade de essa realidade acontecer. 

Essas características que o trabalho assume pouco a pouco, depois da 

reestruturação produtiva, assumem uma roupagem nova na era da tecnologia. Não 

apenas a automatização do trabalho manual influi sobremaneira no trabalhador. 

Essa mudança cria outros polos que vão se somando aos já apresentados. Maior 

automação significa redução do trabalho prioritariamente físico, mas também indica 

mudança para o trabalho intelectual. Não é à toa que a Revolução Industrial que 

vivemos hoje é uma revolução da informação, das capacidades cognitivas. Os 

trabalhos passam a exigir mais capacidade intelectual e essa capacidade é 

justamente a que não pode ser simplesmente desligada ou abandonada depois que 

o relógio de ponto supostamente determina o fim da jornada. 

Esse componente imaterial do trabalho, que muitas vezes caracteriza 

certos tipos de atividade, cria toda uma nova gama de trabalhadores, com um rol de 

habilidades e predicados diferentes daqueles do fordismo. O trabalho que não tem 
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um produto físico passou a ser o grande diferencial, quando a tecnologia ganhou 

maior ênfase. A criatividade e a capacidade de gerenciamento são exemplos disso. 

Sintetizando o pensamento de Gorz (2005), Amorim (2014) define 

brevemente o trabalho imaterial como aquele que cria bens imateriais, sem 

substância física; ora, se ele não tem uma substância física, acompanha o 

trabalhador a todo lugar, a qualquer hora; é essa a denúncia que Cardoso (2013) faz 

ao dizer que a pressão por soluções criativas para o trabalho está no rol da 

intensificação. Bessi (2007) complementa, exprimindo que esse trabalho imaterial 

possibilita que não exista mais um fora do trabalho, o fim da jornada parece nunca 

acontecer, pois as atividades a ela vinculadas podem se estender indefinidamente 

sendo exercidas a qualquer hora, em qualquer lugar, uma vez que se trata de algo a 

ele inerente. 

A jornada de trabalho não se estende por uma questão simples de uma 

formalidade jurídica registrada no ponto, mas ela acompanha o sujeito em casa ou 

no lazer. Se por um lado a tecnologia intensifica o trabalho o fazendo acontecer de 

modo mais rápido em um espaço de tempo mais curto, como vimos no início desse 

tópico, o trabalho imaterial e as novas tecnologias perseguem o trabalhador com 

suas tarefas laborais. Nesse sentido, a mais-valia absoluta e relativa descrita por 

Marx (2004) passa a ganhar mais uma atualização, como apontado por Dal Rosso 

(2008). 

Finalmente adotarei como conceito de intensidade do tempo de trabalho 

aquele expresso por Cardoso (2013) e Dal Rosso (2008) que o definem como: o 

esforço físico, psíquico e mental dos trabalhadores, para responder às 

exigências do posto, durante o tempo de trabalho. 

Por consequência, a intensificação é o processo pelo qual a 

intensidade do trabalho se agrava dentro de uma mesma ocupação ao longo 

do tempo. Com isso estou afirmando que a intensificação sempre é um processo 

histórico e não é uma grandeza em si mesma, mas uma referência de comparação 

de uma mesma atividade ou ocupação que passa por uma transformação na 

intensidade (esta uma grandeza em si) ao longo do tempo (DAL ROSSO, 2008). 

 

 

 



46 
 

 
 

2.1.4 Atividade invisível 

 

 

O conceito de trabalho invisível não é necessariamente um consenso. 

Mesmo percebendo que apontam para um campo em comum e tendo ali uma 

espécie de radical em comum esse conceito pode adotar basicamente três 

modalidades, ou concepções, de trabalho que se entrelaçam, mas que efetivamente 

não dizem a mesma coisa. 

Nesta seção, vou explorar cada um desses conceitos e fazer a 

aproximação necessária deles que sirva de base para os discursos dos professores-

gestores entrevistados. Para chegar a essa síntese, entretanto, é necessário 

repassar alguns pontos que devem estar claros, e que já foram discutidos. 

Para que possamos pensar nos matizes que o trabalho invisível assume, 

temos que pensar nas seguintes características do trabalho: seu caráter moral e 

como meio de sobrevivência, as novas modalidades como ele se apresenta na 

contemporaneidade, certa hierarquia de tipos de atividades (algumas são 

socialmente mais valorizadas que outras, tomando um status de atividade superior 

frente a outras), a intensificação do trabalho e as temporalidades a ele associadas. 

Como vimos anteriormente, existe um componente moral no ato de 

trabalhar, o não trabalho está associado a uma vadiagem, a uma não pertença 

social ligado a uma colaboração produtiva com o todo da sociedade. Isso se dá 

principalmente depois de uma associação íntima entre trabalho e religião e uma 

positivação da atividade laboral, por demais importante para o surgimento e 

manutenção do capitalismo. 

Se pensarmos nesse ponto que o trabalho na sociedade industrial estava 

fortemente ligado ao emprego e suas diversas regulamentações e que com os anos 

esse modelo caiu dando lugar a um mundo pós-industrial, onde as garantias do 

emprego já não são mais a regra, e que o trabalhador, de modo geral, deve se 

alocar em um mercado altamente competitivo e com parcas possibilidades de 

inserção via emprego, temos um contingente de trabalhadores que: precisam do 

trabalho para sua subsistência, e desejam trabalhar por uma questão moral ligada 

ao trabalho. 
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De modo mais usual, o trabalho invisível é definido como aquele que não 

é percebido pelos outros membros da sociedade. Comumente associado a trabalhos 

precarizados e subempregos o trabalho invisível, nesse caso, se converte em algo 

como uma subespécie de trabalho, atividade que as pessoas, se perguntadas, 

identificam como uma atividade laboral, mas não se lembram dela ou sequer 

percebem que ela existe. 

Schwartz (2011), Abreu e Sorj (1993), Ackermann (2007) e Nunes (2007) 

destacam esse conceito que não deve ser confundido com um não reconhecimento 

da atividade como trabalho. Dentro desse conceito de trabalho invisível, a atividade, 

caso perguntado sobre, é reconhecida como trabalho, mas ela, como atividade, e 

aquele que a executa, tornam-se invisíveis por uma pouca importância social 

atribuída a esse trabalho. Carvalho e Menegon (2015) complementam o quadro, ao 

afirmarem que trabalhadores de ofícios de manutenção costumam vivenciar essa 

invisibilidade de suas tarefas, que só são lembradas, segundo os autores, quando 

elas falham. 

Como sinalizam claramente Ackermann (2007), Nunes (2007) e Carvalho 

e Menegon (2015), essa situação está estritamente vinculada a uma condição de 

precarização do trabalho e de vulnerabilidade social ligada a atividade laboral. 

Nesse tocante, existe uma qualificação estratificada de reconhecimento social dada 

à natureza da atividade, e é essa classificação que vai, em última análise, 

determinar a visibilidade ou não do trabalho, ou, como destaca Nunes (2007), a 

visibilidade ou não do trabalho extrapola o conceito simples de trabalho formal ou 

informal. As novas configurações do trabalho, hoje, desregulam certas atividades 

consideradas, lato sensu, formais, igualando-as, em termos significantes, àquelas 

que não o são. 

Esse conceito está intimamente ligado a uma invisibilidade social, 

fenômeno destacado por Costa (2002), que, em sua dissertação de mestrado, 

passou anos trabalhando como gari na instituição onde estudava. Durante esse 

período, relata, em uma imersão antropológica por meio de uma pesquisa 

etnográfica utilizando a observação participante, que as pessoas, mesmo as que o 

conheciam e conviviam com ele diariamente e lhe eram solicitas e atenciosas 

enquanto ele estava no papel de estudante, ignoravam sua presença quando ele 

estava vestido e trabalhando como gari. 
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O autor destaca que a posição social do sujeito, ligada também ao 

trabalho, determina certa visibilidade ou invisibilidade. Logo, aqueles que não estão 

bem colocados no mundo do trabalho não recebem destaque, chegando mesmo a 

se tornarem espectros dentro da sociedade ou alguém totalmente invisível. 

O trabalho segue o mesmo percurso descrito por Costa (2002): existem 

certas atividades laborais, que, mesmo sendo consideradas trabalho, são 

sumariamente ignoradas pelos agentes sociais. O caso da pesquisa de Costa (2002) 

é um deles: os trabalhadores não são visíveis justamente porque o seu fazer laboral 

não o é. Obviamente, ninguém diria que a função de gari não se constitui como um 

trabalho, entretanto ela é de tal modo considerada uma subatividade que aqueles 

que a exercem se tornam invisíveis, também. 

Recentemente, um caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. 

Alunos de um colégio do Rio Grande do Sul fizeram um intervalo temático com o 

mote: se nada der certo (O POVO, 2017). A intenção era ir fantasiado de 

profissionais que elas se tornariam, caso nada tivesse dado certo na vida da pessoa, 

não por acaso, as profissões escolhidas como “as que deram errado” são 

justamente aquelas consideradas invisíveis, ou seja, as ocupações consideradas 

subalternas e sem reconhecimento social, o que se vincula diretamente à dualidade 

de trabalho bom e trabalho ruim vivido na Antiguidade grega. 

Temos, portanto, a primeira concepção de trabalho invisível: aqueles que 

não são percebidos pelos outros atores sociais, mesmo essas atividades sendo 

consideradas trabalho. 

A segunda classificação de trabalho invisível, aparentemente derivada da 

primeira e também recorrente na literatura, reúne aquelas atividades que sequer são 

consideradas como trabalho. Classificadas como ocupação ou outro tipo de 

designação, a atividade, nesse caso, não tem vinculação direta com o trabalho, 

mesmo que em alguns casos existam atividades remuneradas correlatas a elas que 

sejam classificadas como trabalho. 

Exemplo típico dessa categoria é o trabalho doméstico, chamado também 

de dona de casa, Schwartz (2011) e Abreu e Sorj (1993) chamam atenção para o 

componente claramente sexista onde essa atividade é geralmente pareada com o 

sexo feminino, tendo como esteio a imagem do homem provedor. Como expresso no 

parágrafo anterior, mesmo que existam profissionais que se dedicam à atividade de 
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empregados domésticos, e que esses sejam reconhecidos como trabalhadores, as 

donas de casa, apesar de exercerem exatamente a mesma função, não gozam do 

status de trabalhadores e permanecem, assim, na invisibilidade. 

Abreu e Sorj (1993) garantem que é importante destacar algumas 

repercussões que esse fato tem sobre a realidade dessas mulheres. A primeira 

delas é uma jornada longa e ininterrupta, uma vez que esse trabalho enseja suporte 

familiar para os outros membros da família. A jornada tende a iniciar antes da 

jornada de trabalho dos outros e termina depois deles, de maneira sistemática. Além 

desse fato, por sua natureza, tende a não ter férias e descansos semanais. Por 

outro lado, as mulheres (já que em sua maioria são elas que desempenham essas 

tarefas) que exercem essa função em seus lares e associam isso a uma atividade 

remunerada, acumulam uma jornada extra, esta necessária a organizar os afazeres 

domésticos, que obviamente devem ser efetivados em casa e fora da jornada de 

trabalho e, mesmo por isso, imputam uma jornada extra, pós-expediente, agora em 

casa. 

Essa sobrecarga, muitas vezes vivida por uma dupla imposição, em que 

se tem uma cobrança pela realização e sucesso profissional, de um lado, e, de 

outro, a formação de uma família e o cumprimento de um papel social de cuidadora 

da família em um cenário onde nem sempre existe a possibilidade de um ganho 

financeiro suficiente para a contratação de pessoas que cumpram esse papel de 

cuidado do lar e uma jornada (considerando da saída de casa ao seu retorno) de 

dez horas diárias sobrecarregam esses trabalhadores de tal maneira que os 

agravamentos à saúde podem piorar, principalmente quando vinculados à saúde 

mental. 

O terceiro conceito, trazido por Schwartz (2011) sobre o trabalho invisível, 

está ligado à ergonomia. Segundo o autor esse conceito deveria ser ampliado para 

abarcar outro tipo de atividade invisível ligada ao trabalho: o trabalho realizado, mas 

não prescrito pela norma. 

Segundo ele, existe um hiato natural entre a norma e a realidade do 

trabalho. As prescrições e os manuais, por mais detalhados que possam ser, não 

podem dar conta de tudo o que se passa no desempenho da atividade de um 

trabalhador, que, de modo invariável, deve empregar algo de seu, de pessoal, no 

cumprimento das atividades que lhe são atribuídas. Esse espaço em branco, essa 
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lacuna entre o real da atividade e aquilo que foi idealizado e preconizado para ela 

Schwartz (2011) denomina de trabalho invisível. 

A ideia de um espaço a ser preenchido pelo trabalhador entre o que lhe é 

pedido e o que ele efetivamente realiza não é algo novo. Clot (2007) já desenvolve 

esse princípio (baseado na ergonomia francesa de Wisner, Leplat, dentre outros) há 

muito tempo e o faz inclusive como uma das pedras angulares da sua teoria. O que 

na verdade existe de novo na proposição de Schwartz (2011) é considerar isso 

como trabalho invisível. 

Segundo o autor, utilizar esse conceito da maneira como propõe traz um 

plus ao entendimento do trabalho, uma vez que para ele a categoria trabalho se 

localiza entre três impasses para o estudo de um historiador: 

1 o marco de nascimento do trabalho, ou seja, quando ele deixou de 

ser efetivamente uma atividade animal e passou a ser uma 

expressão prevalentemente humana, que o diferencia da natureza 

imanente dos outros seres no mundo; 

2 o segundo impasse seria a impossível simplificação do trabalho, a 

alocação das várias formas de atividade existentes na história da 

humanidade e aquelas que atravessam as eras e, de uma forma ou 

de outra, sobrevivem ou como rudimento ou como ancestralidade 

às sofisticadas atividades que desempenhamos hoje; e 

3 por fim, o que chamou de “ilusões”5 da divisão do trabalho, essa 

dimensão diz respeito a uma vinculação da divisão do trabalho a 

uma compreensão dos processos sociais, nesse caso o autor 

defende que mal se vê uma compreensão histórica desvinculada 

dessa dimensão que se acopla a uma historicidade sociológica 

muito mais que uma compreensão do trabalho em si nos seus 

fundamentos históricos. 

 

Efetivamente para ele, a dimensão trabalho está em um contexto mais 

amplo do qual o trabalho invisível seria um conjunto de atividades atreladas a todos 

os tipos de trabalho, destruindo, assim, certas oposições a um trabalho mercantil e 

                                                           
5
 Aspas utilizadas pelo autor. 
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não mercantil que designaria em parte ou no todo o trabalho ser ou não invisível, 

como no caso das donas de casa (citado anteriormente). 

Para efeitos desta Tese, não utilizarei integralmente nenhum dos três 

conceitos até aqui citados, que foram apresentados como esteio teórico. Em todo 

caso, os dois primeiros me servirão de guia para formular o conceito preciso com o 

qual vou trabalhar para fazer a leitura da realidade dos discursos dos professores-

gestores entrevistados e suas organizações temporais ante a demanda de um 

trabalho que se divide entre a docência e a gestão. Isso me leva inevitavelmente a 

me afastar do trabalho invisível segundo o proposto por Schwartz (2011), mas busco 

nele a inspiração de um ponto crucial: pode existir no trabalho uma porção que é 

invisível, independentemente do trabalho realizado. 

Como expus anteriormente, o trabalho pode ser considerado invisível se 

ele não goza de certo status social ou se ele não é reconhecido como trabalho. A 

grande questão que se desdobra nesses dois conceitos e, que para alcançar os 

objetivos desta Tese se tornam um problema, é o fato de que para essa questão o 

trabalho invisível é um conceito absoluto vinculado à natureza da atividade. 

O que exatamente pretendo ao afirmar isso? 

Quando os autores delimitam que o trabalho invisível é aquele que detém 

pouco status social e, por esse motivo, permanece quase à margem da sociedade, 

sofrendo de uma espécie de subqualificação, estão classificando uma gama de 

atividades laborais que detém essa característica, ou seja, aquela atividade que 

contempla esses critérios é alocada, imediatamente, como invisível. 

O mesmo ocorre para as ocupações não consideradas como trabalho, 

seguindo o mesmo raciocínio, ou são trabalhos invisíveis, por atenderem ao critério 

de não serem consideradas trabalho, ou não o são. Assim, a classificação se torna 

absoluta para aquele tipo específico de trabalho. A dona de casa exerce um trabalho 

invisível, e não há, nesse caso, uma dona de casa que desempenhe um trabalho 

visível, o que está claramente expresso na resposta comum à pergunta: “você 

trabalha?”, que no caso é: “não, apenas cuido de casa”. 

Busco aqui é escapar a esse conceito absoluto, mas me utilizando de sua 

lógica intrínseca. 

A ideia intrínseca é que aquilo não percebido pelo outro é invisível. A 

invisibilidade não está naquilo que o sujeito faz, per se, mas no olhar do outro, no 
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reconhecimento social que o outro outorga ao fazer desse trabalhador. O gari sabe 

que trabalha, sabe que existe, pode inclusive localizar precisamente a importância 

de seu ofício para o todo social, se incluindo, mesmo que de modo irreflexivo na 

solidariedade orgânica delimitada por Durkheim (1978a). 

Ademais, a invisibilidade não é um atributo de certa espécie de trabalho 

em si, pois é muito mais aquilo que é designado por um outro que necessariamente 

não exerce aquele ofício. Um trabalho hoje invisível pode, em dado momento 

histórico, não o ser. 

Assim, o conceito trabalhado por Schwartz (2011) me aponta para o fato 

de que todo trabalho resguarda em si uma parte invisível de fazer (ou pode 

apresentar essa parte). A elaboração metodológica aqui vai centrar-se nesse fato 

específico. 

Nesse caso, quanto maior é a parte invisível do trabalho, mais ele se 

aproxima dos dois primeiros conceitos aqui expressos; ou seja, um trabalho que tem 

a esmagadora parte das suas atividades ignoradas pela comunidade em geral se 

torna um trabalho invisível. 

Chego, então, ao conceito com o qual trabalharei durante esta Tese, 

quando me referir à atividade invisível. 

Para não criar uma confusão com a expressão já cunhada e estabelecida 

na Psicologia do Trabalho, não utilizarei trabalho invisível, mas chamarei de 

atividade invisível aquela parte do trabalho que permanece oculta para a 

sociedade em geral, seja por não conhecer a atividade ou por deliberadamente 

ignorar que ela exista, por não associar aquela atividade específica ao trabalho em 

foco. 

Com isso, escapo da armadilha de criar uma confusão proposital com um 

conceito que já existe e é amplamente difundido e, ao mesmo tempo, amplio o 

espectro de entendimento do fenômeno, dando a ele um matiz particularizado não 

do trabalho como uma categoria de ofício, mas nas atividades específicas que 

compõem esse trabalho. Assim, o trabalho pode ser visível, mas comportar em si 

uma parte invisível. O que aqui é determinante, além do conceito em si, é perceber 

duas características absolutamente importantes: a primeira é de que a invisibilidade 

é um dado iminentemente social, pois depende do outro; o segundo ponto é 

entender que essa é uma categoria também temporal, pois mesmo aquilo que é 
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invisível no trabalho, demanda um tempo, e sob o qual o trabalhador deve 

responder, a fim de dar conta da totalidade de suas tarefas. 

 

 

2.1.5 Atividade naturalizada  

 

 

O termo naturalização é um vocábulo um tanto controverso em matéria de 

categorização, como são todas as palavras englobadas em diversas áreas do 

conhecimento; é óbvio que, por vezes, esses conceitos se encontram ou se 

complementam, mas, não raro podem apontar para conceitos totalmente distintos 

entre si. 

Recorrendo ao dicionário (MICHAELIS, 2017), temos como definição que 

naturalização é: 1) ato ou efeito de naturalizar(-se); 2) ato pelo qual se conferem a 

estrangeiros direitos reconhecidos aos cidadãos de um país; 3) aclimação de uma 

espécie em outro local, sem a intervenção humana; 4) introdução de vocábulos ou 

locuções estrangeiras numa língua. Nota-se, claramente, que a primeira é uma 

definição geral, a segunda é um conceito jurídico, a terceira um conceito ligado às 

ciências biológicas e a quarta um conceito oriundo da Linguística. 

Desses o que mais se aproxima daquilo que quero trabalhar é o de ordem 

geral em si. Apesar de o vocábulo jurídico ser bem difundido, inclusive fora da 

academia e dentro do senso comum, partirei da ideia geral de que naturalização é 

o ato de naturalizar. A esse ponto, decerto, definir o termo naturalizar torna-se 

inevitável, ao que a resposta mais simples é: ato de tornar natural; o que me lança 

ao problema de definir o que seria, nesse caso, natural. 

Mais uma vez, recorrendo ao dicionário Michaelis (2017), encontro que 

natural é: 1) relativo ou pertencente à natureza; 2) gerado pela natureza, conforme 

suas leis; 3) que segue a ordem regular das coisas; 4) feito de forma espontânea; 5) 

típico do instinto; 6) sem interferência do homem; 7) vindo de nascença; 8) que é 

inerente; 9) que é presumível; originário de um dado lugar; 10 diz-se de qualquer 

alimento orgânico, sem agrotóxico; 11) diz-se de tonalidade, acorde, escala ou frase 

musical não modificados por acidente; 12) indivíduo originário de uma terra, de um 

país; nativo; 13) quem pertence a uma determinada localidade; 14) o que está em 
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conformidade com as leis da natureza; 15) propensão inata; 16) o que é original; 17) 

tudo o que supostamente está determinado e sobre o qual não há controle, destino; 

18) lugar de nascimento. 

Dentro do que o dicionário define como natural, destaco: tudo o que 

supostamente está determinado e sobre o que não há controle, que é 

presumível e que segue a ordem regular das coisas. 

Essa é uma perspectiva importante para que eu possa traçar o que quero 

definir. A perspectiva mais lógica quando pensamos nesse sentido de natural é que 

não existe o que ser mudado, pois está determinado e fora do controle e da ação do 

sujeito. O dado natural, imanente, é sempre aquele irredutível e com o qual 

passamos a aceitar com certa tranquilidade, se não banalizá-lo, por ser ele algo que 

deve ser, por ser presumível e por seguir a ordem regular e quase inevitável das 

coisas. 

É claro que esse sentimento de conformidade está associado ao fato de 

que um evento que não pode ser modificado ou ser alvo de interferência só pode ser 

aceito, pois caso não o seja ocorre da mesma maneira, em igual sentido, e com 

semelhante frequência. Ou seja, os eventos naturais são pouco (ou não são) 

suscetíveis a mudanças e interferências, a impossibilidade de agir sobre esses 

fenômenos cria um sentimento de conformidade ou de inevitabilidade.  

Finalmente, para entender o que é a naturalização dentro das Ciências 

Sociais, é preciso retornar ao pensamento de Lukács (1989). O autor estabeleceu o 

conceito de reificação, baseado na teoria da alienação e do fetiche da mercadoria, 

de Marx (2004). 

Esse conceito diz respeito a um processo que o autor determina como a 

prevalência do objeto sobre o sujeito; é a identificação com o objeto, a fixação ao 

contrário do dinamismo, a ideia transformada em coisa inanimada, não como 

produto, mas coisa fixa, como se a ideia fosse um objeto. 

Com esse conceito, seguirei a linha de definição de naturalização 

apresentada por autores como Resende (2012) e Thompson (2011), quando 

delimitam que a naturalização é uma elaboração simbólica que, ligada a uma atitude 

de reificação, toma como acontecimento natural as criações/representações sociais, 

identifica-as como fatos da natureza e não como das relações sociais. 
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Naturalizar, nesse caso, é essencialmente dar um valor de algo que está 

fora da capacidade de interferência do sujeito, pois a coisa é ela por si mesma, com 

ou sem a interferência do homem. O sentido que se dá à coisa é, então, esvaziado 

em uma postura de inevitabilidade, assim como é o objeto. 

Quando se aponta a naturalização da desigualdade social ou da situação 

de rua, o que se denuncia é uma atitude de tornar esse fato social um 

acontecimento da natureza, sobre o qual não se tem poder de mudança, algo fora 

da gerência do sujeito. Logo, essa situação, vai se tornando como uma paisagem 

com a qual se convive e não um fato com raízes sociais que podem e devem ser 

combatidas. Não à toa as situações naturalizadas são aquelas invisíveis, pois 

assumem um fluxo de normalidade. 

Esse é o ponto onde quero chegar – se a Atividade invisível é uma 

categoria que passa necessariamente por uma questão social para ser classificada 

como tal, a Atividade naturalizada é uma categoria pessoal, diferente da anterior. 

Chamarei de atividade naturalizada aquela atividade no trabalho que foi 

tornada natural, isto é, foi automatizada de tal modo que já não é mais percebida 

pelo sujeito que a realiza, pois passou a ser parte da paisagem do ato laboral, o 

fluxo da coisa como deve ser, sem reflexão e quase sem percepção. Esse tipo de 

atividade é comumente percebida nas descrições de cargo, em que o trabalhador 

inquirido sobre o que realiza deixa de enumerar diversas tarefas e operações que 

faz cotidianamente. 

Esse é um detalhe importante a ressaltar – a atividade naturalizada não é 

algo que se realiza esporadicamente, de modo que esquecer dela não seria um fato 

difícil ou pouco razoável, pela baixa frequência com que é realizado. Pelo contrário, 

essa atividade deve, antes de tudo, ser uma atividade rotineira, e, por isso mesmo, 

fácil de ser lembrada; se não o é, não se trata de uma falta de memória, mas 

justamente de tê-la como uma ação tão rotineira que sequer é percebida, quanto 

menos lembrada. 

A delimitação e nomeação de Atividade naturalizada é proposital e tem 

como objetivo diferenciar, assim como o fiz com um trabalho invisível, de um 

possível trabalho naturalizado. O que delimito aqui não é o trabalho em si, mas uma 

parte dele, logo, uma atividade dentro do ofício desempenhado pelo trabalhador. 



56 
 

 
 

Essa categoria tem um duplo impacto no sujeito, pois ao passo que 

desenvolve uma atividade que não se dá mais conta de que realiza o trabalhador, 

consome uma porção do tempo de trabalho, sem, na verdade, perceber que o está 

fazendo. A sensação de urgência que a aceleração do trabalho causa, via 

intensificação, se agrava, uma vez que ele percebe seu tempo se esvair sem se dar 

conta de que efetivamente está desempenhando uma série de obrigações, nesse 

caso, para ele, não lembradas. 

Esse fato influencia no seu tempo da mesma maneira que o pressiona no 

sentido de maior resolubilidade, o que pode ocasionar, inclusive, o 

comprometimento das tarefas, uma vez que uma pode se sobrepor a outras. De tal 

sorte, podemos ter um impacto no tempo e/ou na tarefa. 

Assim, chamarei de Atividade naturalizada aquela atividade rotineira 

que o trabalhador realiza sem se aperceber de que faz parte do rol de suas 

atividades laborais. 

 

 

2.1.6 Colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho 

 

 

Para tratar da colonização do tempo de trabalho sobre os outros tempos 

sociais, é necessário, antes de tudo, delimitar o que são os tempos sociais e como 

se articulam, para, deste ponto, determinar o que poderia ser essa colonização e 

como esta se efetua. 

O estudo dos tempos sociais se inicia com Durkheim (1978b). Mesmo 

sem a intenção de criar uma sociologia do tempo, seu texto terminou por abrir 

espaço para se pensar o tempo social. Se o objetivo inicial era estudar o que na 

religião teria como base em todas as culturas, o autor depara com o fato de que a 

religião, nas culturas mais antigas, mantinha um lugar social central e organizador. 

Por esse motivo, o tempo a ela destinado se tornava o principal da vida desse grupo 

social; assim, os outros tempos sociais, aqueles destinados a outras atividades 

(tempo profano, o tempo das coisas do mundo) – o de caça, o de colheita, o do 

cuidado com a família etc. – existiam na periferia do tempo que ele chamou de 
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sagrado, e todas as atividades da vida se regulavam pelo tempo sagrado, ou seja, 

se efetivavam no tempo que restava. 

Mesmo sem ter essa intenção, Durkheim abre um leque teórico que se 

tornaria um campo fecundo no estudo das Ciências Sociais. Inicialmente seu escrito 

abria margem para duas conclusões claras: a primeira, de que a cultura de um 

determinado grupo elegia um tempo privilegiado, e que essa organização coletiva do 

tempo permeava os tempos individuais dos componentes dessa sociedade. O 

segundo ponto é o fato de que como estrutura coletiva, esse tempo coletivo, que 

denota uma centralidade, interfere nas atividades cotidianas dos membros a ele 

submetidos, suas realidades devem se moldar a essa temporalidade e, uma vez que 

esse tempo determina e é determinado pelos valores primários desse grupo, ele 

permanece como referência de base para a vida dentro dessa sociedade específica. 

Aquino (2003b) destaca uma mudança no entendimento do tempo social 

com Gurvich quando esse destaca ser necessário reconhecer uma multiplicidade de 

tempos, que, por vezes, são divergentes e contraditórios. Nesse caso, a grande 

contribuição de Gurvich é a introdução de um conceito de multiplicidade de tempos, 

ao contrário da dualidade durkheimiana. 

Como aponta Aquino (2003b) é nessa esteira que Roger Sue desenvolve 

sua teoria, admitindo a existência de uma multiplicidade de temporalidades dentro 

de uma mesma sociedade e que, em alguns casos, essas temporalidades poderiam 

concorrer ou concordar entre si, e nos dá a chave para o entendimento da 

temporalidade hoje ao afirmar que o sistema temporal de uma sociedade constitui-se 

de tempos sociais distintos que vão definir a estrutura social; nessa elaboração de 

tempos, vai existir um que será um tempo dominante, o qual permeará os outros 

tempos sociais. Completa, afirmando que assim era com o tempo sagrado nas 

sociedades primitivas, o tempo religioso na Idade Média e o tempo de trabalho nas 

sociedades industriais. 

Estabelecida essa polissemia temporal por intermédio de um marco 

regulador que Sue chamou de tempo dominante, podemos pensar as sociedades 

complexas e suas atividades pelo viés da temporalidade a elas dispensadas. Isso 

vai além da sociedade industrial, chega à sociedade do trabalho e à do consumo. 

Lembremo-nos de que, mesmo admitindo uma sociedade baseada no consumo, 
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hoje é o trabalho que a sustenta, e é ele, o trabalho, que ainda existe como 

sustentação da sociedade, uma vez que o consumo não existe na sua ausência. 

Esse tempo central será classificado por Sue de tempo dominante, 

Aquino (2003b) demonstra com clareza as principais características desse tempo e 

as maneiras de reconhecê-lo na sociedade, segundo os critérios propostos por Sue: 

 

Quadro 1 – Critérios de reconhecimento do tempo dominante 

Tempo dominante e duração do tempo 

- Concebido como o critério mais simples, já que 

baseado no critério quantitativo. Destaca o tempo da 

atividade dominante e que parece impor sua 

temporalidade aos demais tempos sociais;  

Tempo dominante e valores dominantes 
- É um critério qualitativo e implica que o tempo social 

é dominante se ele é o lugar de produção dos valores 

dominantes do sistema social.  

Tempo dominante e categorias sociais 

dominantes 

- Vinculado às principais categorias sociais que 

representam uma sociedade, na forma de 

reconhecer-se como unidade e constituir uma ordem 

social. Assim, o tempo social dominante pode ser 

considerado dominante se as grandes categorias 

sociais são produto da atividade referente a essa 

atividade social.  

Tempo dominante e modo de produção 

dominante 

- Um tempo é considerado dominante quando o 

modo de produção concebido como dominante se 

efetua no interior desse tempo social em particular. 

Deve ser ressaltado que o modo de produção 

dominante é o domínio ou esfera da produção 

simbólica e real, de uma sociedade mesma, inserida 

num sistema de valores.  

Tempo dominante e representação social 

- É um critério simples que implica que para que um 

tempo social seja considerado dominante, necessita 

ser reconhecido como tal pelos membros que 

compõem a sociedade.  

Fonte: AQUINO, 2003b, p. 157. 

Uma vez inaugurada uma teoria da multiplicidade de tempos, muitos 

autores se aventuraram nela, cada um com sua especificidade. Na minha 

Dissertação de Mestrado (SABÓIA, 2007), desenvolvi extenso estudo sobre cada 

uma dessas correntes de temporalidade. Aqui, acredito como importante destacar 

que o estudo do tempo social deixou de ser dualista para se tornar um campo de 

estudo complexo, admitindo várias tonalidades temporais que povoam a vida dos 

agentes sociais. Entre essas teorias é importante citar Pronovost (1996) com a 

concepção de tempo pivô e as matrizes sequenciais e estruturais do tempo social; 
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Elias (1997) que admite o tempo como categoria de síntese complexa e que afirma a 

auto regulação do tempo não como um dado biológico ou metafísico, mas social; e 

Lipovetsky (2004; 2005; 2009) e a questão do tempo hipermoderno voltado ao 

consumo e a uma vivência individualista e hedonista. 

Por fim, é importante destacar o pensamento de um teórico menos 

conhecido no Brasil, Javier Barracoya. Barraycoa (2005) destaca que as sociedades 

antigas viviam um tempo cíclico, um eterno retorno sobre o tempo primeiro. A 

cristandade, por sua vez, inaugurou uma temporalidade linear e ininterrupta e o 

avanço tecnológico nos jogou em um estado paradoxal no momento em que o 

avanço do tempo coletivo cria benesses tecnológicas que queremos desfrutar, mas 

esse mesmo tempo, quando avança em termos individuais nos situa de modo 

particular em contato com nossa destruição, que seria a morte do sujeito inevitável 

pela passagem do tempo. 

Qual seria a importância desse prelúdio? 

Tenciono chamar a atenção não só para a ideia de temporalidade que 

vamos aqui tratar, mas principalmente as suas raízes e repercussões, pois são 

essas últimas que definirão os caminhos pelos quais trilhamos ponto a ponto a 

jornada de nossos dias dentro e fora do trabalho, e, em última instância, é nesse 

ponto que minha análise vai ocorrer. 

Para entendermos o conceito de colonização do tempo de trabalho, é 

preciso ter como pressuposto o fato de que o tempo social se exprime como uma 

multiplicidade de tempos, ora opostos, ora concordantes, ora se confundindo; além 

disso, o fato de que, existindo um tempo central, pivô ou dominante, os outros 

tempos sociais só podem se efetivar nos espaços vazios deixados por esse tempo. 

É por sua presença e/ou ausência que os outros tempos se organizam em um balé 

de dependência; e, por fim, é também importante a concepção linear e não 

recuperável do tempo (que faz jus a expressões como tempo perdido e gastar o 

tempo, em uma dupla identificação com a perda e com a monetarização do tempo) 

onde não só o tempo cronológico não retorna mais, como também o próprio tempo 

kairológico se rende a uma lógica de irreversibilidade que enseja ora um sentimento 

de urgência, ora uma noção de esvaziamento no choque entre o objetivo de Cronos 

e o vivido de Kairós (SABÓIA, 2007). 
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Utilizando a classificação proposta por Sue (1995), a contemporaneidade 

experimenta o tempo de trabalho como seu tempo social central, podemos afirmar 

isso porque ele cumpre todas as especificações elencadas no quadro estabelecido 

por Aquino (2003b), ou seja:  

 

Quadro 2 – Estabelecimento do trabalho como tempo central na contemporaneidade 

CATEGORIAS CRITÉRIOS 

Tempo dominante e duração do tempo 
Tempo social que ocupa a maior quantidade de 

tempo e se impõe sobre os outros. 

Considerando a jornada de trabalho padrão e os 

tempos a ele associados o trabalho consome no 

mínimo metade do dia. 

Tempo dominante e valores dominantes 

Tempo social é dominante se ele é o lugar de 

produção dos valores dominantes do sistema 

social. 

O trabalho não só é forma de subsistência, mas 

valor moral, de identidade, status e visibilidade 

social. 

Tempo dominante e categorias sociais 

dominantes 

Principais categorias sociais que representam 

uma sociedade, na forma de reconhecer-se 

como unidade e constituir uma ordem social. 

O consumo é produto do trabalho, a riqueza é 

produto do trabalho, a identificação e coesão 

social também são produtos do trabalho. 

Tempo dominante e modo de produção 

dominante  

Um tempo é considerado dominante quando o 

modo de produção concebido como dominante 

se efetua no interior desse tempo social em 

particular. 

O consumo é a meta, a forma de produção 

simbólica está associada à ele e ele ao 

trabalho, da mesma forma que a produção real 

da sociedade se dá pelo trabalho.  

Tempo dominante e representação social  

Ser reconhecido como tal pelos membros que 

compõem a sociedade. 

O trabalho é reconhecidamente o centro da vida 

contemporânea uma vez que é a forma de 

acesso ao consumo. 

 

Uma vez que já delimitei as características do tempo ao qual vou me 

referir nesta Tese e a forma de classificá-lo, segundo sua centralidade ou não, é 

preciso delimitar os tempos sociais em categorias, para que possa definir de qual 

desses tempos estarei falando e, finalmente, poder circunscrever a colonização do 

tempo. 
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Basicamente, podemos dizer que temos duas grandes categorias de 

tempo social hoje: o tempo de trabalho e o tempo liberado.  

Dumazedier (1999), no livro Sociologia empírica do lazer, aponta para a 

mesma direção: o tempo de trabalho é aquele dispensado na execução das 

atividades laborais. 

Utilizarei esse conceito mais geral porque, para efeitos desta Tese ele 

concorda com o conceito usado por Munné (1980) e outros teóricos. A discordância 

entre os conceitos de tempo de trabalho, para esses dois autores, se situa, 

basicamente, em discordarem sobre o descanso. Para Dumazedier (1999; 1973) o 

descanso está situado na esfera do lazer. Munné (1980) delimita que ele nada mais 

é que uma obrigação para recarregar a força produtiva do trabalhador, logo, deve 

ser encarado como tempo socioeconômico, categoria à qual o tempo de trabalho 

está submetido. 

Considerando que o descanso não é uma categoria central ou periférica 

deste estudo, resolvi não fazer dessa distinção um ponto a ser considerado, uma 

vez que os dados coletados não apontaram para esta diferença. 

Como demonstrado anteriormente, o conceito tradicional de tempo de 

trabalho o tem como aquele despendido para a realização da atividade laboral. 

Munné (1980) o classifica dentro do que chama de tempo socioeconômico e o 

define como aquele tempo empregado para manutenção das necessidades 

econômicas básicas da vida social, que, assim como foi apontado anteriormente, na 

contemporaneidade, se exprime, quase em totalidade, como um tempo 

heterocondicionado, em função da não escolha das condições de trabalho pelo 

trabalhador por força da expropriação dos meios de produção. 

É importante, nesse contexto, destacar o fato de que, nos dias de hoje, 

esse conceito de tempo de trabalho deve ser alargado para admitir outras 

modalidades de atividades que podem estar escamoteadas e dispersas sob outros 

signos temporais. Munné (1980) amplia essa categoria, ao apontar as atividades 

domésticas e os estudos, como também fazendo parte do tempo socioeconômico. 

Com isso faz englobar não só a atividade do trabalho em si e a temporalidade nele 

implicada, mas estende essa compreensão para todas as atividades a ele 

vinculadas como modo de implicação direta ou indireta como um fim. Dito de outro 
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modo, as atividades que têm como fim o trabalho são, em última análise, tempo 

socioeconômico; mesmo por isso ele aloca o descanso nessa categoria. 

Como apontei anteriormente, a intensificação dos processos de trabalho 

está cada vez mais ligada a uma alta tecnologia a ele associada. Essa tecnologia, 

que destitui as barreiras geográficas e de tempo, alarga o ambiente de trabalho para 

fora do espaço do escritório ou da fábrica, e faz esse tempo crescer fora do 

expediente normal. Sob o mito da eficiência e da produtividade, o pretexto dos 

jantares de negócio, Internet, celular e “levar o trabalho para casa” tornou-se lugar 

comum de nossa sociedade, e com isso o tempo de trabalho extrapola o relógio de 

ponto. 

Além do fato de a tecnologia contribuir para esse alargamento, a 

exigência de qualificação para o ingresso e manutenção no mercado nos leva a 

outro ponto dos limites desse tempo de trabalho. A educação, como está estruturada 

hoje, é uma educação voltada para o trabalho. Não é qualquer surpresa pensar esse 

fato uma vez que as escolas focam seus alunos para ingressarem em “boas 

universidades” e “bons cursos”, que garantam “bons empregos” (ou aumentar as 

chances de). Diferentemente de outros momentos históricos, o bom homem da 

contemporaneidade é aquele que trabalha, produz e consome. 

Como lembram Cardoso (2009; 2013) e Sabóia (2007) os deslocamentos 

casa-trabalho6 e as atividades de qualificação devem ser considerados tempos de 

trabalho. Aquele trabalhador que estende sua jornada em curso noturno de língua 

estrangeira, ou em um curso de graduação ou pós-graduação para melhorar de 

posição na empresa ou conseguir um emprego melhor, está efetivamente 

trabalhando, pois sua atividade foca em última análise em um retorno no ambiente 

de trabalho, como uma qualificação, uma promoção ou um aumento salarial. Como 

veremos adiante, esse tempo é em teoria liberado do trabalho, mas não se constitui 

de nenhuma maneira como tempo livre. 

Esse é mais um ponto crucial para entendermos o conceito de 

colonização do tempo. Afirmei, antes que as condições de trabalho nos séculos 

passados eram bem piores do que hoje, incluindo a duração das jornadas de 

trabalho. Um dado, entretanto, meramente quantitativo, de que as jornadas 

                                                           
6
 A antiga legislação trabalhista considerava, mesmo que parcialmente, o deslocamento casa trabalho 

como tempo vinculado ao trabalho, uma vez que acidentes nesse percurso eram considerados 
acidentes de trabalho; na nova legislação trabalhista (após a última reforma) isso foi suprimido. 
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diminuíram de 12 ou 14 horas por dia para oito horas não diz da realidade, o 

trabalho se amplia, como citei anteriormente, muito além da jornada formal, o que 

nos obriga a ver o fenômeno de modo mais amplo e reclassificar essa estrutura. 

Podemos chamar genericamente o oposto da jornada de trabalho como 

tempo liberado, ou seja, aquele tempo depois que o relógio de ponto foi acionado, 

indicando o fim daquela jornada diária. 

Se, grosso modo, pensarmos esse tempo como um tempo livre no real 

sentido da palavra ou como oposição ao tempo de trabalho, estaremos incorrendo 

em erro grave. O fim do expediente não determina o fim do trabalho, pois isso está 

cada dia mais claro, como indica um estudo realizado pelo IPEA, ao apontar que 

mais de 45% dos trabalhadores pesquisados disseram ter dificuldade em se desligar 

do trabalho depois que termina o expediente (CAMPOS, 2012). 

Se o próprio trabalhador percebe que não está conseguindo se desligar 

do trabalho depois de deixá-lo, só podemos concluir que esse tempo que deveria 

estar sendo liberado para o sujeito está na verdade sendo utilizado para o trabalho, 

logo, apesar de liberado deste, não está livre. 

Segundo Aquino (2003a) é preciso questionar: tempo liberado de quê? 

Ora, se pensamos que algo é liberto, ele só pode o ser em função de 

outro algo que o aprisiona. E essa só pode ser uma relação de desiguais, onde um 

suprime o outro. É correto inferir que aquele que oprime é mais forte ou mais 

importante, em algum aspecto; se ele é liberado do trabalho, a ênfase está, 

logicamente, no trabalho. 

Mas, de que outros tempos sociais podemos falar? 

Munné (1980) categoriza o tempo social em quatro tipos: psicobiológico, 

socioeconômico, sociocultural e livre. 

Para o autor, o tempo psicobiológico é aquele das atividades biológicas 

essenciais, tais como alimentar-se e dormir. Para ele, esse tempo é individual no 

sentindo em que sua regulação tem caráter endógeno e irredutível ao próprio sujeito, 

uma vez que essas necessidades têm tempos distintos em cada sujeito. 

O tempo socioeconômico é aquele que o sujeito dispensa para atividades 

econômicas, tais como o trabalho e os estudos. Uma das características mais 

marcantes dessa temporalidade é ser prioritariamente heterocondicionada, uma vez 
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que a maioria das atividades que podem ser classificadas assim não passa por um 

controle intrínseco do sujeito que as realiza. 

O tempo sociocultural é aquele destinado ao convívio dos pares. Para o 

autor, a socialização é elemento-chave para a vida, das festas e reuniões sociais. 

Voltando aos tempos dos mercados e da ágora, esse tempo se caracteriza pela 

intercessão do tempo do outro com o tempo do sujeito na promoção dos laços 

sociais. Esse, portanto, é um tempo que tem componentes heterocondicionados e 

autocondicionados. 

O último das quatro categorias de tempo social para Munné (1980) é o 

tempo livre. Esse é o tempo do sujeito, aquele que tem a maior quantidade de 

autocondicionamento por livre vontade daquele que a ele se dedica, e é essa a 

característica que o define: o tempo do próprio sujeito. 

Essa divisão pode ser dada de outro modo e por distinto prisma teórico, 

Dumazedier (1973; 1999) descreve o tempo livre como sendo simplesmente aquele 

fora do trabalho; a temporalidade da ausência de atividades laborais; entretanto 

esse tempo, não é propriamente do sujeito; este, segundo o autor, se subdivide em 

obrigações familiares, obrigações socioespirituais e obrigações sociopolíticas e 

lazer. Desses o único tempo que realmente é do sujeito é o lazer. 

Para Dumazedier (1973; 1999), o lazer possui três dimensões: descanso, 

diversão e desenvolvimento; e tem quatro caracteres que o definem: libertário, 

desinteressado, hedonístico e pessoal. 

Se definimos como tempo livre, como Munné (1980), ou como tempo do 

lazer, tendo Dumazedier (1973; 1999), o importante é sublinharmos o fato de que, 

no curso de sua vida, o tempo destinado para o próprio sujeito é aquela menor parte 

que sobra depois de todas as obrigações. Do trabalho à família, o sujeito se vê 

preso em uma relação temporal que lhe escapa o poder decisório e, quando 

pensamos que, das vinte e quatro horas do dia, pelo menos, doze são destinadas ao 

trabalho (contando jornada de trabalho, almoço e trajeto para o lar), podendo chegar 

a bem mais, caso ele se dedique a cursos e outras atividades, e que pelo menos oito 

horas são de sono, restam apenas quatro horas para todas as outras dimensões 

temporais. 
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É nesse espectro que Aquino (2003b) desenvolve uma teoria que no atual 

contexto do mundo do trabalho precisa ser mais bem discutida e investigada: a 

colonização do tempo de trabalho sobre os outros tempos sociais. 

O conceito desenvolvido por Aquino (2003b) propõe, sustentado nas falas 

de trabalhadores, que o fenômeno do tempo de trabalho toma o espaço de outros 

tempos sociais. A teorização do autor se sustenta inicialmente em uma peça 

fundamental para o entendimento do mundo do trabalho: tornar o tempo uma chave 

analítica para esse campo do conhecimento. Essa posição foi defendida pelo autor 

em diversos textos (AQUINO, 2003a; 2003b; 2004; 2005) e, não por acaso esse é o 

pensamento de outros autores, como Amorim (2013), Borsoi (2005), Cardoso 

(2013), Grisci, Scalco e Janovik (2007), Batista, Grisci, Gallon e Figueiredo (2013) e 

Grisci e Cardoso (2014). 

Além de ter o tempo como peça fundamental de análise do mundo do 

trabalho, é preciso considerá-lo como central para que, deste ponto, possamos 

pensar em uma colonização, pois, conforme a regra o maior coloniza o menor. 

Finalmente é necessário adotar uma concepção teórica de que existem várias 

temporalidades sociais para que a tese se sustente. 

Dado isso, podemos falar em um movimento no qual um tempo social 

passa a ocupar um lugar que prioritariamente não lhe pertencia, e por isso toma o 

lugar destinado a outro tempo social, uma vez que existe um dado objetivo e 

esgotável do tempo (um dia tem 24 horas, um mês 30 dias, um ano 12 meses e 

assim por diante) ele opera como um bolo fatiável, mas não inesgotável. Destinar 

uma porção de tempo a uma atividade prediz, inescapavelmente, em deixar de 

alocar esse tempo em qualquer outra. 

Ora, se tomamos o tempo de trabalho como o tempo central de nossa 

sociedade e pensarmos na intensificação do trabalho, gerando, com efeito, a 

flexibilização do espaço de trabalho por meio (também) da tecnologia e da demanda 

que não podem ser cumpridas na jornada-padrão, podemos facilmente visualizar o 

tempo de trabalho se estendendo por meio de demandas cada vez mais intensas 

para outros tempos sociais que já são menores do que o do trabalho e marginais em 

relação a ele, mas que nessa situação tornam-se ainda mais ralos. 

Assim como na história da humanidade, o tempo de trabalho passa a 

buscar um lugar onde não lhe era natural, invade os outros tempos sociais da forma 
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mais predatória que possamos imaginar. Flexibilizar leis, precarizar o trabalho e 

intensificar o trabalho são exemplos de ações que contribuem para esse quadro. 

Com efeito, temos como definição dessa categoria que a colonização do 

tempo de trabalho é: o processo de alargamento temporal do tempo laboral 

sobre o espaço temporal que deveria ser destinado a outros tempos sociais. 

 

 

2.1.7 Solvência social pelo tempo de trabalho 

 

 

Como vimos, o processo de precarização e flexibilização alia-se à 

intensificação do trabalho, principalmente comandado por novas modalidades da 

gestão e tecnologias. Esse ambiente institui uma necessidade de alargar o tempo de 

trabalho, que já sendo central na vida do sujeito, senão por uma questão moral, pelo 

menos por uma de subsistência, ocupa o espaço reservado a outras atividades, 

exercendo, assim, o que podemos chamar de colonização temporal. 

Soma-se a esse contexto uma mudança nos ritmos de vida das cidades, 

principalmente as grandes, onde postos de trabalho tiveram que abrir em função de 

uma demanda reprimida por parte dos trabalhadores que têm seus horários de 

trabalho durante o horário convencional (manhã e tarde). 

Supermercados, farmácias e locais de lazer são alguns exemplos de 

empreendimentos que precisam funcionar no contraturno do horário de trabalho-

padrão exercido em uma comunidade. O motivo é óbvio: não se pode trabalhar e 

exercer todas as outras atividades, principalmente se o trabalho exige a presença do 

trabalhador. 

Foi nessa esteira que as cidades 24h começaram a surgir, cidades que 

não param, que têm serviços diuturnos onde as portas nunca fecham; locais onde 

existe o terceiro turno nas fábricas, comércio e prestação de serviço, profissionais do 

entretenimento, os da saúde, segurança, manutenção ou trabalhadores embarcados 

que precisam dar plantão ou devem se ausentar do seu convívio ordinário por 

longos períodos ou por períodos em que esses estão fora do tempo de trabalho. 

Refletindo sobre essas temporalidades de trabalho e suas 

incompatibilidades, desenvolvi a tese de solvência social pelo tempo de trabalho 
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dentro da Dissertação de mestrado (SABÓIA, 2007). Grosso modo, essa tese afirma 

que existe um arranjo social baseado na temporalidade de trabalho, de exclusão por 

incompatibilidade ou de inclusão por compatibilidade e que é exatamente o tempo 

de trabalho que regula essa convivência, podendo, em certos casos, funcionar como 

um solvente social. 

Para clarificar esse pensamento e chegar a essa conclusão, devemos nos 

remeter inicialmente a alguns pressupostos básicos sobre o trabalho e a 

temporalidade e nos voltar para autores clássicos que posicionam o trabalho como 

uma espécie de cola social, para só, finalmente, chegarmos aos dias atuais e 

teorizarmos sobre esse momento. 

Como pressuposto para essa formulação teórica, temos que admitir 

inicialmente que o trabalho é o tempo central da sociedade contemporânea. Esse 

fato foi largamente discutido nas páginas anteriores e localizei não só o trabalho 

como atividade vital do ser humano, mas também como atividade privilegiada que 

ocupa o centro da vida no mundo. 

Mesmo admitindo que o trabalho seja um meio para o consumo, e que 

exista uma classe que vive no ócio, ainda assim, o trabalho é central – para 

possibilitar o primeiro e para manter a segunda. 

Também temos que admitir as teorias do tempo social anteriormente 

apresentadas e que uma temporalidade específica cumpre um papel dominante ou 

pivô, em relação às outras temporalidades. É importante ressaltar que, dentro dessa 

lógica, o tempo central, quando inflacionado, passa, inevitavelmente, a se alargar 

sobre os outros tempos sociais. 

Considerando que esse tempo específico é o central, o que resta aos 

outros tempos é acomodarem-se a sua margem, ocupando os espaços ali onde ele 

não está. Esse fenômeno que destacamos como a colonização dos tempos sociais 

pelo tempo de trabalho só pode ser pensado dentro de uma sociedade que tem sua 

centralidade na atividade laboral. 

Em cima desses pressupostos, discutidos anteriormente, podemos 

formular a questão da solvência social pelo tempo de trabalho; para isso teremos 

que recorrer a uma das obras mais famosas de Durkheim (1978a): Da divisão do 

trabalho social, no qual o autor desenvolve duas teses centrais para meu conceito: 

solidariedade mecânica e orgânica e argamassa (ou cola) social. 
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Para esse autor, existem duas maneiras de solidariedade formadas nas 

civilizações: a solidariedade mecânica e a orgânica. A primeira é definida por ele 

como uma solidariedade de reconhecimento direto e simples, que se dá 

principalmente pela proximidade entre os membros de determinado grupo social. 

Nesse caso, segundo ele, a identificação entre os componentes dessa cultura é de 

relação direta, como acontece no seio familiar e em sociedades que ele classificou 

como simples. 

Assim, o convívio próximo estimula uma identificação direta entre os 

membros desses grupamentos, criando laços sociais que tendem a perdurar e se 

reafirmar, por si, pelo prolongamento desse convívio. Fácil é perceber esse 

fenômeno mesmo em grupos maiores do que a família, como os vizinhos, os amigos 

do bairro ou mesmo em cidades pequenas; por esse motivo o autor conjectura que 

nas sociedades antigas e mais simples essa era a solidariedade que as mantinha 

coesas. 

Por esse motivo, a chamou de solidariedade mecânica, porque seus 

membros se encaixam um no outro de modo direto e o laço de conexão é direto e 

visível, como em uma engrenagem. 

Esse axioma, entretanto, não funciona em sociedades complexas e mais 

dispersas, onde seus membros têm pouco ou nenhum contato com a maioria dos 

participantes desse grupamento, o que certamente acontece, já há muitos séculos, 

na humanidade. Nas grandes cidades, um volume gigantesco de pessoas que divide 

cidades cada vez maiores que em nada lembram as antigas tribos aborígenes de 

algumas dezenas de pessoas. 

Nesse caso, Durkheim (1978a) chama a atenção para o fato de que a 

complexificação da sociedade tem como um de seus elementos-chave a divisão do 

trabalho social. Esta cria alguns efeitos colaterais, como o aumento do conforto e da 

violência. Segundo ele, a divisão do trabalho proporciona, inequivocamente, um 

ganho de produção e, consequentemente, de conforto, o que se deve, 

particularmente, a especialização do trabalho produzido pelos membros da 

sociedade. 

Para o autor, entretanto, o ganho em conforto não supera em termos de 

ganho social o aumento da violência, sendo por simples pensar que um índice de 

violência muito alto impede aqueles que têm possibilidade de ter conforto de usufruir 
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dele, uma vez que a própria violência lhe subtrairá bens materiais, ou, em casos 

mais extremos, a própria vida. É calcado nessa premissa simples, e, creio lógica, 

que ele adverte que nada na sociedade se mantêm sem que tenha uma função 

específica e bem delimitada. Se algo não gera benefício maior que um malefício de 

alguma espécie para a própria sociedade, esse fato social tende a desaparecer e ser 

sufocado pelo próprio mecanismo social. 

Por esse viés, se ninguém trocaria um estado de menor conforto e 

nenhuma violência por um estado de maior conforto e muita violência, a divisão do 

trabalho não se justificaria socialmente, pois a sociedade tenderia a rejeitar essa 

divisão por considerar que ela agrediria a própria natureza da vida social. Nesse 

caso, se a divisão do trabalho se perpetua, ela deve ter outro motivo de existir. 

Nesse ponto Durkheim (1978a) aponta para o fato de que a solidariedade 

mecânica se exprime em sociedades simples ou em grupos pequenos, e que todas 

as sociedades grandes apresentam a divisão do trabalho; assim, o autor teoriza que, 

uma vez que a complexidade das sociedades cria um ambiente onde a solidariedade 

mecânica não pode se efetivar, ela é substituída, dentro do contexto social que 

ultrapassa os pequenos grupos, pelo que chamou de solidariedade orgânica. 

Esse tipo de solidariedade vem exatamente pela divisão social do 

trabalho. A explicação do autor é que, quanto mais dividido é o trabalho em uma 

sociedade, mais interdependência os agentes sociais criam. A divisão enseja uma 

inevitável especialização e a especialização pressupõe a exclusão de outras 

atividades. Por exemplo: um professor se torna professor especializando-se em 

certos aspectos profissionais que fazem com que ele, como profissional, não 

desenvolva outras possibilidades. Assim quando seu carro quebra ele precisa de um 

mecânico, assim como precisa de um pedreiro, de um médico e de um engenheiro. 

Uma sociedade dividida em termos de trabalho só pode funcionar pelo 

cumprimento de cada atividade laboral, criando uma dependência muito sofisticada 

e que não precisa de proximidade entre os agentes sociais. 

Implícita a essa tese está também uma questão temporal importante: ao 

dedicar-se a um ofício, o trabalhador diminui sua possibilidade temporal de se 

empenhar em outra coisa, principalmente considerando o nível de especialização 

que sociedades complexas exigem. Mesmo que tenha conhecimento e habilidade de 

realizar mais de um ofício, esse trabalhador não pode exercer os dois ao mesmo 
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tempo, ou seja, enquanto é motorista, não pode ser jardineiro, isso porque essas 

atividades pressupõem uma temporalidade e espacialidade divergentes, obrigando-o 

a exercê-las uma por vez. 

A essa interdependência, em virtude da divisão do trabalho, Durkheim 

(1978a) chamou de solidariedade orgânica, pois, diferente da outra solidariedade 

descrita por ele, essa cria uma relação não entre os iguais, mas entre os diferentes. 

Tal como um organismo composto de sistemas diversos que a uma primeira análise 

não guardam semelhança com os outros sistemas, mas que necessitam de todos 

para sobreviver, a sociedade se organiza de tal modo a criar um laço de 

dependência, ao ponto de poder colapsar se existir uma falha significativa em um 

dos sistemas. 

Dito isso, o autor defende a tese de que o trabalho é um dos elementos 

que agrega e mantém a sociedade unida, uma argamassa social que tem como um 

dos objetivos não permitir que o conjunto social se desintegre. Essa argamassa 

depende do que o autor chamou de consciência coletiva, uma espécie de estado 

mental compartilhado que funciona como uma espécie de padronização de conduta 

e que convive com a consciência individual. 

O que temos até o momento é que o trabalho cumpre um papel de 

argamassa social, dada a interdependência que ele provoca por sua especialização, 

sendo um dos fatores que auxilia a consciência coletiva a manter a sociedade 

coesa. Além disso, mantemos a posição de centralidade do trabalho, pois, sem 

pensar na questão da centralidade do trabalho, é impossível se pensar que ele pode 

funcionar como um solvente social, visto que essa característica só pode se efetivar 

por meio da teoria dos tempos sociais onde uma temporalidade cumpre o papel de 

pivô ou dominante sobre os outros tempos sociais e pode colonizar essas outras 

temporalidades. 

Nessa perspectiva, precisamos delimitar o que venha a ser solvente 

social e os novos arranjos dessa sociedade do trabalho contemporâneo, para que 

nosso quadro fique completo. 

Ao proferir uma aula como requisito para o concurso de professor titular, 

Pierucci (2006) lança uma tese que faz uma releitura de uma teoria de Durkheim 

(1978b) à luz dos escritos de Weber. 
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Durkheim (1978b) no livro As formas elementares da vida religiosa, 

destina à religião um lugar semelhante ao trabalho, como apontei anteriormente 

neste texto, de um elemento de coesão social. O autor sustenta que a religião atua 

como religação do indivíduo com a sociedade. Ela é uma força de atuação constante 

entre sujeito e sociedade por meio de símbolos, tradições, tempo e outros fatores 

que o remetem, inclusive, àquele estado de consciência coletiva citado nos 

parágrafos anteriores. 

Pierucci (2006) aponta que o fenômeno descrito por Durkheim (1978b) 

não deixa de estar correto em alguns casos, principalmente naqueles em que as 

sociedades detêm uma religiosidade hegemônica, entretanto com o advento das 

novas religiões e com o fenômeno da conversão, esse postulado é posto em xeque. 

Pierucci (2006) parte do Censo de 2000 do IBGE, analisando a queda das 

religiões brasileiras de matriz africana ante o crescimento do pentecostalismo e do 

neopentecostialismo no País para demonstrar que vivenciar uma religião (no caso 

de conversão), é romper com a própria tradição religiosa e, por força disso, se 

propõe classificar as religiões por função, com o objetivo de expor sua tese. 

Apoiado em Candido Procopio Ferreira de Camargo, o autor classifica as 

religiões basicamente em duas categorias de análise: as religiões étnicas, que tem 

como função a preservação da cultura de determinadas etnias, estando 

inevitavelmente ligadas a um acontecimento de nascimento; e as religiões 

universais, aquelas abertas a todos os sujeitos via conversão. Independentemente 

de sua origem de nascimento, estas não têm restrição de raça, tribo, etnia ou 

nacionalidade. 

Nesse escopo, uma religião que se desvincula de um patrimônio herdado 

pelo nascimento e se aloca em uma esteira da escolha individual, casa 

sobremaneira com a ideologia de um tempo (o nosso) em que somos cada vez mais 

indivíduos do mundo e não um ponto da coletividade ampla; agora posso me 

arremeter no grupo que escolho pertencer, e não mais naquele onde me foi dado 

pertencer pelo nascimento; ou seja, na escolha da religião, posso cada vez mais me 

customizar, e na minha escolha atestar minha marca de indivíduo, antes de tudo, 

singular. 

Importante é perceber que esse movimento converte as próprias religiões; 

crenças antes étnicas passam a adotar um caráter universal, evitando cair em um 
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démodé histórico e ficar restritas àqueles que se relacionam unicamente dentro da 

própria confissão religiosa, podendo, assim, a religião se expandir além desse limite 

naturalmente imposto. 

A senha para essa equação já está dada por Weber (1991): a conversão 

se torna um momento de ruptura com a instituição social (clã, família etc.) antes 

presente na vida desse sujeito, e é por via da conversão da religião de uma crença 

étnica para uma universal de salvação individual que essa senha se desenha como 

uma realidade social em nossos dias. Existe aí uma pontuação que contradiz aquilo 

que se espera da religião. É por meio da profecia da salvação daquele que crê 

(salvação individual) que pode eclodir aquilo de mais clandestino: a ruptura com o 

próprio laço familiar. 

Sendo assim, o que antes funcionava como instituição de plena coesão 

pode se mostrar como uma possibilidade de ruptura simbólica (nas crenças, nas 

atitudes, nos discursos, nas tradições etc.), temporal (nos dias do culto, nos dias de 

resguardar descanso, nas horas dedicadas à obra religiosa etc.) e espacial (locais a 

se frequentar, locais que se evita frequentar, pessoas com quem se convive etc.), a 

própria hegemonia religiosa (dada a maior ou menor importância concedida pelo 

sujeito e aqueles que lhe são próximos à religião) pode delimitar o quão profunda é 

essa ruptura nas várias esferas sociais. 

Por fim, é nessa característica extrativista da religião universal de 

salvação individual, o fato de ela se manter e ter como premissa básica a extração 

do fiel de uma crença considerada falsa ou de uma vida considerada indigna, e a 

ruptura social que ela pode causar, que Pierucci (2006) funda a tese de solvência 

social por meio da religião, colocando-a, nesse caso, em posição diametralmente 

contrária àquele que Durkheim (1978b) havia postulado. 

Nosso panorama agora é: o trabalho é categoria central na 

contemporaneidade; por isso, seu tempo é central e pode colonizar os outros 

tempos sociais em virtude das novas demandas produtivas e arranjos de mercado; 

ele é um dos fatores que mantêm a sociedade coesa, funcionando como uma cola 

social; em alguns casos, elementos disruptivos da sociedade podem funcionar como 

um solvente social. Temos agora a esteira para pensar no trabalho como um 

solvente social. 
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Dados os elementos que a constituem, o horizonte que se expressa neste 

é claro e inequívoco. 

Quando teorizei sobre a possibilidade de o trabalho funcionar como um 

solvente social (SABÓIA, 2007), aos moldes do que Pierucci (2006) propôs com a 

religião, o fiz com base em uma característica muito própria das grandes cidades 

contemporâneas, como explicitei no início dessa seção: um funcionamento 

ininterrupto de vários setores. 

Essa lógica, entretanto, não se restringe aos grandes centros, como 

apontou Borsoi (2005). Cidades historicamente rurais e com uma recente 

industrialização também passam por uma readequação estrutural, que vai desde o 

cenário urbano e questões de infraestrutura, até as maneiras com que os sujeitos 

vivenciam essas novas temporalidades de trabalho, principalmente na díade 

trabalho-lazer ou na tríade trabalho-lazer-descanso. 

Como citado no início desta seção, profissionais da segurança, saúde, 

transporte, motoristas, profissionais do entretenimento e aqueles que trabalham por 

escala ou em locais, em que é inviável o transladado diário entre casa e trabalho, 

vivenciam uma temporalidade de trabalho-não trabalho totalmente diferente das 

outras pessoas. 

Esse fato não está necessariamente relacionado a uma elevada carga de 

trabalho, que pode agravar a situação caso exista (a qual tratarei adiante), mas está 

intimamente ligada a uma desconexão de temporalidade ligada ao trabalho em 

relação aos membros da comunidade de modo geral, ou de maneira específica no 

núcleo familiar. 

Hobsbawm (2016a; 2016b; 2016c), Thompson (2012a; 2012b; 2012b) e 

Brandel (2009a; 2009b; 2009c) relacionam claramente a transição do período pré-

capitalista para o período capitalista e as configurações de trabalho inclusas nessa 

transição, especialmente na passagem de um modelo de produção-vida artesanal 

agrário, para um industrial-urbano. O movimento de adaptação para um trabalho que 

retirava do homem a centralidade do processo produtivo e se voltava para a 

máquina como elemento de destaque na cadeia de produção de mercadoria faz 

destacar uma mudança na vida cotidiana das pessoas e das cidades. 

Segundo esses autores, se antes a primazia do trabalho no campo, a 

produção artesanal e o modo de vida rural eram o padrão do mundo, com raras 
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exceções de metrópoles como Paris, a promessa do progresso fez avolumar os 

centros urbanos e foi criando, paulatinamente, cidades cada vez maiores. Tingidas 

de cinza pelas indústrias que se acotovelavam nos parcos espaços das cidades, as 

pessoas foram gradativamente mudando seus hábitos para se adequar a um ritmo 

de trabalho que não mais lhes pertencia, mas era ditado pelo compasso que a 

máquina imprimia. 

Mesmo submetidos a trabalhos exaustivos e a jornadas que muitas vezes 

ultrapassavam as 12 horas diárias nas fábricas, a temporalidade geral do trabalho 

era comunal, e todos voltavam para casa nos mesmos espaços de tempo. Havia, 

portanto, uma vivência temporal compartilhada. Ainda na primeira Revolução 

Industrial, a perda do controle sobre o próprio tempo de produção não fez cindir a 

sociedade, mas, com o advento da energia elétrica dentro das fábricas (segunda 

Revolução Industrial) abre-se espaço para que o tempo natural de luz e escuridão 

deixe de ser impeditivo para uma produção diuturna. 

Se os ganhos de condições de trabalho, resultado de longas lutas 

coletivas, asseguraram uma diminuição na jornada total de trabalho, as novas 

configurações de trabalho calcadas em novos paradigmas econômicos, as recentes 

tecnologias e os novos modelos da gestão imprimiram um ritmo e uma diversificação 

tal onde o trabalho deixou o estatuto fabril e ganhou outras dimensões, como a 

prestação de serviços e o trabalho remoto. 

Essa heterogeneidade exponencial no mundo do trabalho criou uma 

heterogeneidade de tempo de trabalho, onde alguns deles não podem se efetivar, a 

não ser no contraturno do horário considerado padrão de trabalho, qual seja: das 

07h 30min às 11h 30min e das 13h 30mim às 18h de segunda a sexta-feira e um 

turno pela manhã no sábado. 

Professores e guias turísticos, enfermeiros e vigias noturnos, garçons e 

secretários, profissionais que trabalham viajando e a maioria das outras atividades 

são exemplos de pares de atividades laborais que criam incompatibilidade temporal 

no sentido de que o tempo de não trabalho de um é o horário de trabalho do outro. 

Dentro dessa perspectiva, o trabalho pode assumir, como postulado por Pierucci 

(2006), em relação à religião, um caráter corrosivo do laço social; bem verdade é 

que o tempo de trabalho passa a assumir essa característica e não o trabalho em si, 

principalmente se colocarmos nesse cenário o fato de que não existem postos de 
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trabalho para todos e que muitas vezes a profissão e a condição de trabalho não são 

escolhas, mas imposições do mercado, como sinalizam Sennett (2012), Harvey 

(2016), Antunes (1998) e Castel (2003). 

Apesar de manter sua centralidade, o trabalho é objeto de uma 

modificação importante como se mostra na contemporaneidade, diferente de outras 

épocas históricas, quando ainda que não se pudesse garantir certa hegemonia de 

atividades, podia-se pensar, pelo menos, em uma temporalidade mais uniforme. As 

metamorfoses do mundo do trabalho instituíram uma cisão entre diversas atividades, 

incluindo atividades semelhantes, e as temporalidades a elas restritas; essa 

modificação de paradigma reforça uma complexidade da vida que não pode ser 

apreendida que não pela via da dissolução de relações, por incompatibilidade 

temporal, por incompatibilidade espacial ou por ambas (que na verdade é o que 

ocorre, já que uma atravessa a outra). 

Reforço a ideia de que a dissolução se dá na via temporal porque a 

incompatibilidade geográfica (espacial) se efetiva no quanto de tempo um 

trabalhador perde no deslocamento, o que por vezes pode tornar o ir e voltar do 

trabalho um ato que não compensa ou inviável em termos temporais. Assim, 

poderíamos especular que, acaso existisse um mecanismo que realizasse o 

percurso casa-trabalho, em segundos, independentemente da distância, o 

impedimento espacial desapareceria, pois ele só existe porque o tempo gasto nesse 

traslado pode ser demasiado grande para compensá-lo. 

Por outro lado, uma atividade laboral que exija uma temporalidade no 

contraturno de uma família ou grupo social específico sempre impedirá o convívio 

entre os pares desse grupamento, independentemente da espacialidade envolvida 

nessa atividade. Como podemos notar, é o tempo que determina o estado ou não de 

solvência, o espaço se torna um plus dessa situação, por exigir um tempo a ele 

atrelado, mas não por ser, em si mesmo, o determinante da equação geral que 

resultará no convívio ou na ausência. 

Por fim, podemos conceituar a solvência social pelo tempo de trabalho 

como: a função que pode ser exercida pelo tempo de trabalho que desagrega 

os laços sociais em função da incompatibilidade temporal das atividades de 

trabalho entre determinados membros da sociedade. 
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2.2 A condição docente e o trabalho no ensino superior 

 

 

Parece um consenso o fato de que o professor é uma das maiores, se 

não a maior, mola propulsora de uma sociedade; o ato de transmitir conhecimento e 

cultura é importante não apenas por garantir a preservação dos modos de vida de 

uma determinada sociedade, mas é também por seu intermédio que o conhecimento 

adquirido e acumulado pode ser passado de uma geração à outra, garantindo, entre 

outras coisas, os meios de subsistência material daquele povo. 

Existe um entendimento tácito de que, sem isso, cada descoberta teria 

que ser realizada novamente e novamente em uma repetição infinita que impediria 

que avanços significativos acontecessem. Não é à toa que, em plena era da 

informação tenhamos saltos de conhecimento constantes, e o avanço da ciência 

parece escalonadao na velocidade das fibras ópticas que transmitem a informação. 

Mesmo uma pesquisa como a que realizo agora pode contar com meios 

que facilitam a mim, como pesquisador, a leitores entusiastas do assunto e a outros 

pesquisadores que queiram trilhar um caminho semelhante ao desta Tese. Uma das 

tarefas que realizei durante a feitura desta Tese, a revisão integrativa de literatura, 

seria impossível sem o acúmulo direto do conhecimento e sem a tecnologia de que 

dispomos hoje. 

Do início do contato com um conhecimento sistematizado, junto com um 

dos mais importantes grupos de socialização da criança, até a profissionalização e a 

possibilidade de especialização, passando até mesmo pelo lazer e a aprendizagem 

de um hobby o professor está presente. 

Países que tiveram um avassalador crescimento econômico e social, 

mesmo com fatores geoclimáticos desfavoráveis, como no caso de Singapura, ou de 

países devastados por guerras, como é o exemplo do Japão, creditam parte de seu 

sucesso a um investimento maciço na Educação. Na verdade, esses países têm 

como pilar de sustentação de seu crescimento um sistema educacional sólido e com 

boa direção de investimento e diretrizes. 

Esses são motivos pelos quais a Educação é matéria recorrente quando o 

assunto é desenvolvimento. 
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A ponta final desse percurso educacional formal é o curso superior. No 

Brasil o Ensino Superior pode ser realizado em faculdades, centros universitários e 

na universidade, que em nosso País, tem uma característica de realizar de forma 

articulada ensino, pesquisa e extensão (fato que discutirei de maneira 

pormenorizada adiante). 

Apesar da importância dupla do professor universitário em formar 

profissionais e impulsionar a ciência do Brasil, a literatura especializada é deficiente 

e a questão do professor nas bases de dados pesquisadas é predominantemente 

tratada dentro do âmbito dos ensinos fundamental e médio. Um exemplo disso é o 

fato de que, ao recorrer à base de dados SciELO, uma rápida busca no assunto com 

o descritor professor retorna 364 resultados, ao passo que, acrescentando o assunto 

universidade, logo fazendo a pesquisa pelos assuntos professor e universidade, 

temos apenas 15 retornos. 

É fato que uma pesquisa dessa natureza não é conclusiva, mas serve 

como exemplo da disparidade de publicações que privilegiam o professor das 

escolas para o professor universitário. 

Durante a execução da pesquisa para esta Tese, um dos procedimentos 

metodológicos adotados foi uma revisão integrativa de literatura, como apontado na 

Introdução. Essa será mais bem detalhada dentro da metodologia e discutida no 

capítulo destinado à análise dos dados. Essa revisão demonstrou, também, esse 

aspecto sobre as publicações acerca dos professores: a maior parte da literatura 

está voltada para professores dos níveis fundamental e médio. 

Se a produção sobre docentes de nível superior já é escassa, aquela 

dedicada à temporalidade desses professores é ainda menor nas bases de dados 

pesquisadas. Quando o assunto é abordado, geralmente, não é o escopo da 

pesquisa e aparece marginal como um subitem da pesquisa que pode envolver 

condições de trabalho ou os impactos da estruturação do ofício de docente nas 

instituições de Ensino Superior no país. A própria produção sobre a temporalidade 

de trabalho no Brasil ainda merece maior atenção. A importância desses estudos, 

tanto de cunho teórico como pesquisas empíricas, é essencial não apenas para 

compreender o fenômeno da temporalidade no campo laboral, mas, também, para 

adensar a discussão de suas repercussões e nortear políticas que tomem como 
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referência as mudanças no campo do trabalho e emprego e sua intercessão com as 

outras esferas da vida do sujeito. 

Além disso, a produção sobre professores gestores e temporalidade do 

trabalho docente é inexistente nas bases pesquisadas, como vou demonstrar no 

percurso metodológico dentro da revisão integrativa de literatura que realizei. 

Infelizmente, a maioria das publicações quando voltadas para docentes de nível 

superior se restringem a aspectos de saúde e sobre as mudanças pelas quais o 

trabalho docente transita ao longo dos anos com o processo de precarização e 

flexibilização. A especificidade do trabalho na gestão por parte desse trabalhador 

específico requer um tipo de pesquisa particularizada. Isso se dá porque, além da 

tríplice responsabilidade de ensinar, fazer pesquisa e desenvolver extensão, o 

professor universitário também está sujeito a realizar trabalhos administrativos. 

Esses, entretanto, não substituem os outros trabalhos e, quando assumidos, tornam-

se atividades a mais e para a qual ele, via de regra, não está preparado, por não ter 

uma formação específica adequada para exercer a gestão. 

Considerando o fato de que a literatura é deficiente em relação ao estudo 

do tempo de professores gestores, eu e meu orientador decidimos, dentro das 

estratégias metodológicas, realizar uma revisão integrativa de literatura com o tema 

mais próximo ao meu objeto de estudo, nesse caso: professores universitários e 

tempo. Já que não encontrava uma literatura específica para professores gestores, a 

estratégia tornou-se então conhecer o trabalho do professor universitário. 

Consideramos que essa realidade me daria base para discutir a condição 

de trabalho docente e a ela seria acrescida a atividade da gestão, uma vez que os 

artigos que davam conta do trabalho docente de nível superior já abarcavam as 

condições de trabalho do professor nas faculdades, centros universitários e 

universidades nos campos do ensino, da pesquisa e da extensão. Desse modo, 

grande parte do fazer desse profissional dos professores já estaria contemplado. 

A revisão integrativa cumpriu dois papéis importantes para essa pesquisa: 

o primeiro deu um real embasamento sobre como se desenvolve o trabalho docente 

e quais questões estão sendo estudadas em relação a essa atividade e ao seu 

tempo de trabalho. Apesar de essa literatura ser restrita, existe um leque amplo de 

pesquisas sendo desenvolvidas – teóricas, empíricas, quantitativas, qualitativas, em 

áreas de conhecimento diversos como as humanas e a saúde – em suma, mesmo 
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não existindo uma literatura específica para a gestão, as outras atividades docentes 

estavam presentes. 

O segundo ponto diz respeito à própria metodologia adotada na pesquisa 

– mudanças no regime de trabalho, condições gerais de trabalho, a pressão que o 

professor sofre, as múltiplas tarefas que precisa exercer, a precarização e 

flexibilização, a intensificação do trabalho ante as novas tecnologias e as novas 

práticas da gestão encontram-se contempladas nesses artigos e, obviamente, não 

deixam de fazer parte da vida do professor quando ele se torna um gestor. 

Na verdade, como veremos no Capítulo 4 Análise de Dados, essa 

pressão tende a aumentar, pois a todas essas responsabilidades somamos, ainda, 

mais uma que se subdivide em diversas outras responsabilidades. A 

responsabilidade pela gestão parece englobar uma série de atividades que, mesmo 

que as universidades antevejam a redução de carga horária, não deixa de não só 

existir, mas também de sobre impactar a temporalidade desse professor. 

Por efeito, o que essa revisão me possibilitou foi circunscrever um campo 

em torno dessa atividade da gestão, ou seja, de tocar a borda do problema, ou, 

melhor dizendo: fazer o levantamento dos problemas enfrentados por professores ao 

exercerem suas atividades laborais fora das atividades de gestão, essa realidade, 

como apontaram as entrevistas preliminares discutidas no Capítulo 4 Análise dos 

Dados, ficam agravadas quando esses professores se fazem gestores. É nesse 

sentido que esse tópico foi pensado: circunscrever as atividades comuns a todos os 

professores universitários e, desde então poder, com a pesquisa, acrescentar as 

problemáticas trazidas pelo cargo da gestão exercido concomitantemente com a 

docência. 

Segundo Brasil (1996), a atividade docente no País está dividida na 

esfera pública em três grandes eixos: o ensino básico, superior e técnico, e em três 

esferas: municipal, estadual e federal. Estados e municípios são responsáveis 

obrigatórios pela educação básica, e a União pelo ensino superior e técnico. 

A atividade do professor é alvo de grande variação do ensino básico ao 

superior. Uma dessas semelhanças é a grande carga de atividade invisível, como 

defini anteriormente, que todos têm. Preparação de aula, reuniões de planejamento, 

correções de trabalhos e provas, dentre outros, fazem parte desse rol de atividades 

que poucos computam como hora trabalhada. Essas atividades tomam um grande 
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espaço de tempo na vida desse profissional, tempo esse que não pode ser exercido 

no seu ambiente primário de trabalho. 

Por efeito, essas atividades extraclasse migram para um tempo marginal 

daquele da atividade em destaque, no caso, a sala de aula. Embora esse tempo 

tome uma dimensão significativa, poucos fora dessa atividade o reconhecem como 

tal. 

Todos os professores têm características em comum em seu ofício, como 

apontam Botomé (1996); Costa (2016); Santos, (2012) e Lemos (2007; 2011). A 

atividade invisível e o trabalho imaterial são um padrão uniforme nesse tipo de 

trabalho. Autores como Muniz-Oliveira (2016); Castiel e Sanz-Valero (2007); Castillo 

(2010) e Nunes, Hutz, Pires e Oliveira (2014) apontam que a realidade nesse caso é 

de que uma parte significativa de trabalho se desenrola fora do ambiente próprio do 

ensino, muitas tarefas extrapolam o espaço do trabalho e também seu tempo. 

Preparação de aula, correções e leituras são exemplos de atividades que não 

podem ser desenvolvidas enquanto se está efetivamente ensinando. 

Além desse fato, existe uma ausência mesmo do “fora do trabalho”. Por 

ter uma característica eminentemente intelectual, o trabalhador não consegue se 

desligar das tarefas que está executando e, mesmo fora do ambiente e tempo do 

trabalho, recorrentemente, volta a atenção para notícias, leituras, que remetem ao 

ato laboral (COSTA, 2016; CASTIEL e SANZ-VALERO, 2007; LEMOS, 2007; 2011; 

MUNIZ-OLIVEIRA, 2016). 

Hutz, Rocha, Spink e Menandro (2010); Lemos (2007; 2011); Castillo 

(2010); Castiel e Sanz-Valero (2007); Botomé (1996); Costa (2016); Lopes (2006); 

Luz (2005) e Santos, (2012) destacam que essa parte da intensificação do trabalho 

docente, que não se restringe ao professor de nível superior, pressiona ainda mais o 

trabalhador que se vê em uma dinâmica extenuante e de alto nível de cobrança 

derivada de uma lógica produtivista que se reflete nos indicadores gerais da 

educação, venha ela a ser de nível fundamental, médio ou superior. Nesse caso, o 

professor, por vezes, incorpora essas pressões e, por fim, passa a se vigiar em uma 

conduta de responsabilização pelo sucesso ou fracasso não só de si, mas também 

daqueles que eventualmente são seus alunos. 

Se, porém, os professores das faculdades (a distinção entre faculdade, 

centro universitário e universidade será feita a seguir) se aproximam do tipo de 
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trabalho daqueles que estão em instituições de ensino médio e fundamental, o 

professor universitário se descola dessa realidade, ao incorporar em suas atividades 

a pesquisa e a extensão. Cada uma dessas atividades tem severas implicações no 

fazer docente que vão caracterizar o professor desse tipo de instituição. 

Particularmente, o professor universitário tem ainda outras demandas. 

Mesmo que na média sua carga horária em sala venha a ser menor do que dos 

professores de outros níveis, a diversidade de atividades por ele desempenhadas 

abarca esse suposto excedente de tempo. 

De acordo com o Decreto nº 5.773/06, as instituições de ensino superior 

podem ser classificadas como faculdades, centros universitários e universidades 

(BRASIL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, 2016). As universidades, segundo 

o Ministério da Educação (2016), se caracterizam pela indissociabilidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo instituições pluridisciplinares de 

formação de nível superior. As faculdades e centros universitários não têm, 

necessariamente, que apresentar esse tripé. Além disso, algumas diferenças de 

funcionamento e de regalias para abertura de cursos também diferenciam os três 

tipos de instituições. 

Apesar de o concurso prestado ser para o cargo de professor, a sala de 

aula é uma das inúmeras atividades desenvolvidas por esse profissional.  

O ensino é a atividade mais óbvia e clara desse profissional. Aqui ele 

transmite conhecimento aos estudantes profissionalizando cada um deles em um 

ofício dentro de um plano pedagógico que visa a um tipo específico de egresso, com 

habilidades e conhecimentos próprios para cada curso superior. A atividade mais 

básica do ensino superior, independentemente se em uma faculdade, universidade 

ou centro universitário, reside no ensino, o meio de cumprimento da função precípua 

de uma instituição de ensino (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 2019a). 

A pesquisa é a aplicação da investigação científica para produzir 

conhecimento em um determinado campo, é a inovação do conhecimento, é o 

avanço do saber e da tecnologia; a pesquisa é o campo onde o conhecimento não é 

apenas reproduzido, ele é inovado, é desconstruído e reconstruído, a fim de 

responder a demandas científicas e sociais. A inovação científica traz, entre outras 

coisas, protagonismo mundial na área pesquisada, o que se reverte inevitavelmente 

em visibilidade e ganhos financeiros para o País, além de, principalmente, fazer 
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avançar o conhecimento da humanidade. É importante destacar que a pesquisa 

deve retornar à sala de aula como ensino, formando um laço entre conhecimento 

novo e nova transmissão (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 2019b). 

A extensão universitária é uma ação educativa, cultural e científica junto à 

comunidade a seu redor (podendo ser voltada para o público da própria 

universidade), fazendo circular ao público o conhecimento adquirido com o ensino e 

a inovação e com as pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. A ação de 

extensão está vinculada à premissa de que o conhecimento gerado dentro dos 

muros da instituição não pode ficar ali confinado, e, mesmo por isso, deve ter caráter 

e compromisso de transformar a sociedade, não se limitando apenas à formação 

dos alunos daquela instituição ou daquele curso específico. É importante ressaltar 

que a extensão também enseja um conhecimento. Ela é a aplicabilidade do ensino e 

da pesquisa e retorna a elas como um dado da realidade na qual a inovação e o 

conhecimento de sala foram testados na prática do dia a dia da comunidade 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 2019c). 

Podemos perceber com isso que, no Brasil, o professor universitário 

cumpre tríplice tarefa – ensinar, pesquisar e desenvolver e manter extensões 

universitárias – mas não se limita a isso. É importante ressaltar que cada uma 

dessas atividades é gerida e avaliada diferente. A exemplo disso, os padrões de 

carga horária mínima e máxima e atribuições de ensino são de competência do 

MEC, ao passo que a pesquisa e a pós-graduação se regulam e são geridas, por 

outros órgãos, como a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

– CAPES. 

Com isso, o quadro apontado anteriormente que acomete a classe 

docente em geral se agrava significativamente com o desenho institucional e 

ocupacional a que o professor brasileiro está submetido. Aqui cabe uma ressalva 

que diferencia os professores universitários entre si: nem todos os professores 

universitários são pesquisadores, ou seja, das três atividades básicas da 

universidade, alguns cumprem ensino e pesquisa, outros ensino e extensão, 

também existe uma diferença entre a pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

apenas mestrados e doutorados estão submetidos às regras da CAPES e têm uma 

obrigação de continuidade, diferentemente das especializações, que têm uma 

obrigação em terminar a turma que inicia, mas não de anualmente ofertar turmas. 
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Dada essa diferença, optei, baseado na literatura de Castiel e Sanz-

Valero (2007); Luz (2005); Hutz, Rocha, Spink e Menandro (2010), por diferenciar os 

professores que estão na pós-graduação (mestrados e doutorados) e os que não 

estão nela, dada a diferença de tarefas e de avaliação a que estão submetidos. 

Além disso, as entrevistas preliminares (segunda seção do Capítulo 4 Análise dos 

Dados) demonstrou claramente que existe uma diferença de discurso dos 

professores que estão na pós-graduação e aqueles que não estão. Partirei, então, 

do geral para o específico, tratando inicialmente dos professores que não estão nas 

pós-graduações, para, só então, ir para as especificidades daqueles que estão. 

Castillo (2010); Hutz, Rocha, Spink e Menandro (2010); Lemos (2007; 

2011); Lopes, (2006) destacam que o trabalho docente, além de ter como grande 

característica o trabalho imaterial, ainda denota algumas características marcantes. 

Destacam-se um alto grau de especialização e a multiplicidade de tarefas. O 

Ministério da Educação do Brasil (2014) determina como requisito mínimo para o 

funcionamento de um curso de graduação em uma universidade que pelo menos 

33% do corpo docente tenha pós-graduação stricto sensu. Isso quer dizer que no 

mínimo um terço dos professores precisa ter uma titulação de mestre ou doutor para 

cumprir um requisito legal que o habilite a uma nota mínima de funcionamento de 

curso. 

Se a exigência mínima é essa, admite-se então que esses professores 

tenham pelo menos passado por um curso de dois anos ao término da graduação. 

Por esse motivo, os concursos para professor universitário têm, em sua maioria, 

como requisito mínimo o mestrado ou o doutorado (sendo esse último mais comum 

que o primeiro). A porta de entrada da universidade já exige, como critério de 

inclusão, elevada condição de especialização desse profissional, pois é pedida uma 

das duas maiores titulações acadêmicas que existem como critério de ingresso para 

o magistério em universidades do Brasil. 

Quando acrescentamos a gestão, a situação se torna ainda mais 

delicada, pois o professor aqui dedicou grande parte de seu tempo para conquistar 

um dos requisitos mínimos de ingresso. O ponto crucial é que poucos deles têm sua 

formação de especialista voltada para a administração ou gestão. Nesse caso, a sua 

expertise aponta em outra direção, o que torna a atividade administrativa ainda mais 

difícil de ser assimilada, principalmente porque esse professor não deixa de ser 
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docente enquanto assume o cargo da gestão. Essa realidade apareceu nitidamente 

nas entrevistas preliminares, sendo a falta de preparo e conhecimento para assumir 

o cargo um dos principais problemas apontados por eles. 

Assim, concordo com a abordagem de Botomé (1996); Cunha (1998); 

Lemos (2007; 2011); Lopes (2006); Nunes, Hutz, Pires e Oliveira (2014); Santos, 

(2012); Castillo (2010); Muniz-Oliveira (2016) e Costa (2016), quando acentuam que 

o professor universitário precisa ser um trabalhador múltiplo, com exigências 

diversas. Nesse contexto, precisa ser um técnico e especialista num campo de 

trabalho, mas deve ser um pesquisador sagaz e atualizado em uma área do 

conhecimento. Ao mesmo tempo em que ensina futuros profissionais que atendam 

as mais diversas demandas sociais (logo, deve ter uma grande consistência teórica 

e prática), ser um bom escritor para gerar artigos científicos, devendo gerenciar seus 

grupos de pesquisa e extensão e, eventualmente, assumir órgãos da estrutura 

administrativa universitária. 

O fato é que a exigência para se tornar professor universitário passa ao 

largo da realidade dessas funções. Como citei antes, o ingresso na universidade se 

dá quase que exclusivamente por meio de cursos de pós-graduação, condição sine 

qua non para prestar concurso para o cargo. O trágico nessa equação é que, como 

destaca Botomé (1996), a pós-graduação capacita o aluno (e futuro professor) para 

ser um especialista e pesquisador, mas não professor (considerando a diferença de 

carga horária e atividades voltadas para a docência e para a pesquisa), tarefa 

central de uma instituição de ensino. Além disso, todas as outras exigências do 

cargo, que não venha a ser o de pesquisador, também ficam à margem dessa 

formação. O autor destaca que existe uma fratura de formação desigual, em que o 

pós-graduando egresso sai um cientista, mas não um professor, ainda menos um 

professor universitário, que, como sublinhei, precisa ser polivalente. 

Esse paradoxo vivido pelo professor é agravado por uma realidade que 

oscila entre a realidade da cobrança e o simbólico da cultura do trabalho que 

desempenha, ambiente propício para uma subjetividade cooptada pelo discurso 

gerencialista, apontado por Gulejac (2007), onde a própria libido do trabalhador se 

volta para o objetivo da organização e ele passa  a se cobrar por metas e resultados 

sem que, ao contrário do modelo anterior (taylorista-fordista), venha a ser necessário 
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uma vigilância constante e externa; pois essa vigilância é feita pelo próprio 

trabalhador. 

Se sua formação é chegar ao título de doutor, que lhe confere uma 

capacitação de pesquisador e cientista, a prática institucional dele requisita a 

capacidade do ensino. No meio dessa encruzilhada, o professor vivencia a cultura 

de um maior status atribuído à pesquisa, como aponta Lemos (2011). Segundo a 

autora, os concursos para ingresso nas universidades e as progressões priorizam a 

pesquisa por força do seu status e dos efeitos econômicos, como a captação de 

verbas e de investimento. Assim a universidade vai se mercantilizando, como 

concordam Lopes (2006), Nunes (2011), Mancebo (2003; 2013), Santos, (2012), 

Costa (2016) e Muniz-Oliveira (2016). 

Estranhamente, cria-se uma crença de que o bom professor é o bom 

pesquisador. O foco que deveria ser o ensino (em uma instituição de ensino) vai se 

transformando na pesquisa, tornando o ensino um elemento acessório do 

pesquisador, como se esse fosse intelectualmente superior àquele, mais produtivo, 

mais bem inserido e com um domínio maior dos assuntos. A cobrança institucional 

passa, por outro lado, pelo ensino, mas a cultural se desenvolve no campo da 

pesquisa, que exige, por meio da captação de recursos feita pelo próprio professor, 

que ele seja, entre outras coisas, um empreendedor de sua própria pesquisa. 

Como apontam Castiel, Sanz-Valero, (2007); Merighi, et al. (2011); Luz 

(2005); Hutz, Rocha, Spink, Menandro (2010) e Koetz, Rempel, Périco, (2013), o 

próprio meio universitário se modifica nessa lógica, pois as agências de fomento não 

têm um número de bolsas suficiente para a quantidade de pesquisadores que 

existem no País (que suplementam um salário historicamente defasado). É óbvio 

que, nesse caso, elas têm que criar critérios de classificação para enquadrar ou não 

os professores que receberão as bolsas. Nesse caso a publicação é altamente 

valorizada, criando uma grande corrida às revistas científicas, mesmo quando 

falamos em bolsas de extensão ou de iniciação à docência. Em alguns casos, 

quando se trata de bolsa de produtividade em pesquisa, a produtividade em 

publicações do pesquisador chega a valer 70% do peso da nota que resultará na 

concessão ou não de bolsa. Certamente isso faz crescer a competição por espaço 

nas revistas e um aumento significativo de textos submetidos, sendo o número de 
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publicações também critério para a pós-graduação, o que discutirei a seguir 

(CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA, 2017a). 

Essa lógica casa bem com um mundo onde a fragmentação do trabalho e 

uma cultura neoliberal prosperam. A ciência se torna tecnociência (com fins 

meramente utilitários), o professor se traz um trabalhador flexível nas múltiplas 

tarefas que deve assumir, encara um ambiente altamente hostil de competitividade, 

uma vez que não existe bolsa para todos, cria um culto ao seu currículo e se 

desenvolve como microempreendedor de si mesmo e das suas pesquisas, para as 

quais deve captar recursos externos. Não por acaso diversos autores, como Costa, 

(2016); Muniz-Oliveira (2016); Hutz, Rocha, Spink, Menandro (2010); Koetz, Rempel, 

Périco, (2013); Martins, Honorio (2014); Soares, et al. (2011); Nunes, Hutz, Pires, 

Oliveira (2014); Merighi, et al. (2011); Castiel, Sanz-Valero, (2007); Luz (2005); e 

Santos (2012) denunciam essa mercantilização e apontam para um quadro de 

escassez de tempo para o professor e muitas vezes de adoecimento, dada essa 

realidade paradoxal. 

O professor universitário, nessa realidade, vive a contradição entre a 

titulação, as competências que ela traz e o culto à pesquisa e a cobrança diária a 

respeito da sua capacidade de ensinar; o status no meio acadêmico está ligado ao 

número de publicações, mas os alunos demandam novas didáticas; a pesquisa é 

seu carro-chefe, mas captar recursos para elas é muitas vezes vital. Cunha (1998) 

afirma, com base em pesquisa, que os professores considerados bons pelos 

estudantes estão bem longe do perfil de pesquisador, pelo contrário, esses docentes 

desenvolvem habilidades de ensino, como questionar, dinamismo de aula, 

organização de conteúdo e sistematização de transmissão, e de relação 

interpessoal, como o trato com os próprios alunos, e empatia. 

Lemos (2011) destaca o fato de que muitas vezes, excelentes 

pesquisadores são, na verdade, professores medíocres. Isso pode acontecer por 

dificuldades de relacionamento com os alunos, aulas centradas apenas no conteúdo 

sem ênfase na transmissão ou por utilização de uma linguagem pouco acessível e 

muitas vezes complexa demais para os alunos, sendo que, em alguns casos o 

conteúdo ministrado não tem qualquer vinculação com suas pesquisas, área de 

maior expertise desse docente. Isso claramente aponta para a disparidade entre o 

processo de formação do professor para ingressar na universidade (ser mestre ou 
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doutor) que não o forma em termos didáticos. O professor é formado como 

pesquisador e tem o cargo de professor, mas tem que executar diversas tarefas 

como a produção de artigos, a gestão e a captação de recursos. 

Nesse caso, parece existir um perfil com o objetivo de adaptar o professor 

ao processo de flexibilização e precarização do trabalho, no qual as universidades 

vão aderindo ao modelo da produtividade e da rentabilidade empresarial. Esse 

modelo também precisa de professores flexíveis, capazes de várias tarefas ao 

mesmo tempo, respondendo de modo rápido às demandas da instituição ou de seus 

patrocinadores. Lemos (2011) destaca que nas sete universidades federais mais 

ricas do Sudeste, a publicação de artigos em revistas indexadas decuplicou, 

quintuplicou o número de alunos de pós-graduação e o total de alunos de graduação 

duplicou. A revelia disso, constatou-se uma regressão salarial dos docentes (poder 

real de compra comparando o mesmo período), além de uma diminuição da relação 

funcionário-docente e funcionário-aluno, o que está de acordo com a lógica 

neoliberal de empresa enxuta e por isso polivalente, já que esse tem que abarcar 

diversas funções antes realizadas por outros profissionais. Isso acarreta maior 

exploração do trabalho, uma vez que a universidade funciona com um quadro menor 

de colaboradores em relação aos serviços que presta. 

Uma das resultantes desse quadro de mercantilização e polivalência é a 

intensificação do trabalho. A sobrecarga resulta, então, em uma necessidade cada 

vez maior de se trabalhar no tempo livre. Considerando a natureza imaterial e 

intelectual do trabalho docente e as novas tecnologias, o contexto é propício para 

que esse trabalho fora do trabalho ocorra com maior naturalidade no dia a dia, isto 

invade o espaço e tempo que deveriam ser dedicados a outras atividades e resulta 

em desgastes psicológicos, físicos e sociais, como, por exemplo, os professores que 

fazem uso de neurolépticos para aumentar a sua concentração, ou na relação com a 

família, pois alguns professores não conseguem conviver com seus filhos nem pela 

manhã nem à noite (ocasionando a solvência social), e nos casos em que o 

professor tem que dividir seu tempo com as tarefas domésticas, fato corriqueiro, 

quando se trata de mulheres que são mães (SILVERIO, 2010; LEMOS, 2011; 

ALMEIDA, BATISTA, 2011; ARAUJO, et al., 2015; SOARES, et al., 2011; LUZ, 

FERREIRA NETO, 2016; MARTINS, HONORIO, 2014; FERREIRA, E. M. et al., 
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2009; KOETZ, REMPEL, PÉRICO, 2013; MUNIZ-OLIVEIRA, 2016; LOPES, 2006; 

CORREA, LOURENÇO, 2016). 

Além da clara confusão que critérios e metas distintas podem causar a 

um trabalhador, o professor universitário é ainda submetido a diversas outras 

atividades acessórias7 ao seu cargo. Entre elas, destacam-se: publicação de artigos, 

participação em congressos, composição de bancas de concurso, reuniões 

departamentais e/ou de colegiado, publicação de artigos. 

O fato é que muitas dessas atividades não são percebidas pelo professor 

como uma atividade de trabalho, pois elas estão no rol de atividades em situação 

comum a todos os trabalhadores: atividades rotineiras não percebidas quando 

realizadas. Assim, quando perguntados sobre suas tarefas, raramente, elencam 

essas atividades entre as quais realizam (o que classifiquei como Atividade 

Invisível, na Seção 2.1.4). 

Todo o quadro ora descrito torna-se ainda mais intenso quando o 

professor está vinculado a uma pós-graduação. Por característica primária, a pós 

exige que o professor venha a ser um pesquisador, logo, todas as características 

antes descritas, como publicação de artigos, participação em congressos, captação 

de recursos para pesquisa e competição por bolsas de produtividade, estão aqui 

presentes com maior ênfase. Além desse fato as agências reguladoras dos 

programas de pós são diferentes e adotam distintos critérios em relação aos 

adotados na graduação. 

A CAPES (2017a, 2017b) determina os critérios de autorização de 

abertura de cursos de pós-graduação stricto sensu e também avalia a permanência 

e nota dos já existentes. Segundo o órgão, a produtividade dos professores é um 

item fundamental, dentro das normas divulgadas pela própria instituição; o primeiro 

critério para alguém orientar ou mesmo lecionar na pós-graduação é que seja 

pesquisador. Destaca o fato de que se na graduação entende-se que é necessário 

que o professor seja um bom didata e, mesmo que ele não esteja vinculado à 

pesquisa que produz conhecimento inovador, necessita atualizar-se com pesquisas 

“de ponta” para acrescentar novos conteúdos referentes ao avanço do conhecimento 

que ele transmite aos seus alunos. 

                                                           
7
 Chamo de atividades acessórias aquelas que não compõem o escopo principal daquela atividade do 

professor, mas que são inerentes e inalienáveis a elas, como publicar artigos e participar de eventos 
científicos. 
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Ainda segundo a CAPES, na pós-graduação, exige-se um volume menor 

de aulas; e isso parece indicar que a boa didática é menos importante do que a 

qualidade da pesquisa que o docente faz. Para eles, só ensina a pesquisar quem 

pesquisa, o que decerto é bem coerente; entretanto, a verdade é que no Brasil não 

existe o cargo de pesquisador na universidade e aquele que faz pesquisa continua 

ligado à graduação como professor, seu volume total de trabalho não diminui com 

isso, na verdade ele divide a carga horária entre as aulas na pós e na graduação, ou 

seja, se ele deve dedicar um mínimo de 12 horas semanais ao ensino e estar 

vinculado à pós-graduação, ele pode dividir o tempo de aula de 12 horas entre 

graduação e pós, mas, ainda assim o tempo total de sala corresponderá as mesmas 

12 horas, como podemos perceber no exemplo da norma de carga horária da UFC, 

recorte do campo investigado – importante é salientar que a redução de carga 

horária para oito horas é uma expectativa de direito e não fato consumado mesmo 

para aqueles que fazem pesquisa e extensão ou estão na pós-graduação 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b)8. 

A Comissão destaca, ainda, que a maneira de tomar contato com a 

produção docente é a publicação dessas pesquisas. Assim, a publicação torna-se 

um dos “carros chefes” dessa análise quadrienal que, dependendo da nota do 

programa de pós-graduação, têm níveis mais elevados de publicação podendo 

variar de dois a quatro artigos por período de avaliação (quatro anos) em veículos 

que devem ter uma classificação entre B2 a A1 (os parâmetros podem variar de uma 

área do conhecimento para outra). Leva-se em conta, ainda, a participação e 

apresentação em eventos científicos, livros publicados, capítulos de livro, dentre 

outros (COMISSÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO NÍVEL 

SUPERIOR, 2017a, 2017b). 

Entra em jogo aqui outra variável, a classificação das revistas e a 

participação em eventos científicos. As revistas são também classificadas segundo 

critérios do órgão, em uma variação como a que se segue: A1, A2, B1, B2, B3, B4, 

                                                           
8
 De acordo com a mesma norma os casos em que a redução de carga horária é direito do docente 

se dão apenas quando esse assume cargo na gestão, pesquisador bolsista de produtividade em 
pesquisa (PQ), de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora (DT) do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ou bolsista de produtividade 
em pesquisa e estímulo à interiorização (BPI) da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FUNCAP). 
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B5, C e sem classificação (COMISSÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 

DO NÍVEL SUPERIOR, 2017c). 

Assim, o sistema cria uma corrida para as revistas com melhor 

classificação, que, por sua vez, veem crescer as filas de artigos para publicação e 

correm para dar vazão a essa demanda. Importante é dizer que essas revistas têm 

em seu editor, corpo editorial e pareceristas ad hoc professores pesquisadores, ou 

seja, estamos falando de mais uma atribuição embutida no cargo que não foi 

computada anteriormente. 

Em relação aos eventos científicos os professores contam, como regra 

(escalonado pelo orçamento anual), com o auxílio de suas instituições, mas 

novamente esse auxílio não cobre todos os eventos, tampouco, todas as despesas 

que geralmente devem ser custeadas pelo professor. Nesse caso, as bolsas de 

produtividade e os financiamentos de projetos de pesquisa garantem subsídios para 

que possam participar sem ter que, necessariamente, retirar do próprio salário (já em 

processo de defasagem) para completar os custos. 

Ora, participar de eventos e apresentar trabalhos requer, novamente, um 

retorno ao ato laboral: enviar resumos, propostas de mesas redondas, preparar as 

falas, julgar trabalhos apresentados, dentre outros, são, mais uma vez, atividades 

que o professor de pós deve necessariamente fazer sob pena de se ver 

descredenciado do programa ao qual está vinculado. 

Outro ponto de produtividade que está intrinsecamente vinculado à pós-

graduação são as defesas de Dissertações (para mestrado) e Teses (para 

doutorado), com tempo máximo de dois e quatro anos respectivamente. O fluxo 

normal de defesas para um orientador de pós é, na verdade, anual, uma vez que as 

entradas e defesas (saídas) de alunos vão se sucedendo ano a ano de maneira 

contínua. Ter regularidade no ingresso e saída de pós-graduandos é outro critério de 

avaliação para aumento/rebaixamento de nota do programa e possível 

credenciamento/descredenciamento. 

Com isso, o pesquisador deve estar sempre envolvido em mais uma 

tarefa: a orientação. 

Em termos de produção, ele difere do professor de graduação, porque 

esse pode ter alunos orientados de pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCCs), mas não é obrigado a isso; já o professor de pós não tem essa opção e 
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deve somar os alunos orientandos de pesquisa de graduação com os de pós-

graduação. 

É importante ainda ressaltar o caráter administrativo da pós-graduação. 

Nesse quesito, Lipp (2002) sublinha que tarefas como relatórios, projetos, editais e 

elaboração de currículos demandadas por agências de fomento, somadas a 

reuniões (além daquelas exigidas pela graduação), o excesso de informação com a 

qual o pesquisador deve lidar e as demandas tecnológicas (que como citei 

anteriormente criam um meio para a atividade fora do trabalho se efetivar) 

desembocam em uma realidade onde as tarefas não terminam, mesmo que o 

professor não esteja mais na universidade (seguindo a lógica de flexibilização, 

precarização, intensificação, naturalização, atividade invisível, colonização do tempo 

e solvência que citei nas seções anteriores deste capítulo). 

Sobre esse aspecto Sguissardi e Silva Júnior (2009); Silva Júnior e 

Sguissardi (2013); Correa e Lourenço (2016); Silva Júnior, Sguissardi e Silva (2010); 

Nunes, Hutz, Pires, Oliveira (2014), Botomé (1996), Lemos (2007; 2011), Castillo 

(2010) destacam que o tempo efetivamente livre do professor, de modo geral, já é 

bem encurtado e restrito em razão da alta demanda de um trabalho que se estende 

até sua residência; a realidade, quando se trata de professores de pós-graduação, 

acaba se agravando ainda mais.  

Nunes, Hutz, Pires, Oliveira (2014) desenvolveram pesquisa com o 

objetivo de analisar o bem-estar subjetivo, as estratégias para uso do tempo e a 

satisfação com o emprego do tempo em professores doutores com e sem bolsa de 

produtividade pelo CNPq, que contou com 83 participantes de instituições públicas e 

privadas por meio de abordagem quantitativa. Nesse tocante, a maioria apresentou 

alto nível de afeto negativo e nível médio-baixo de satisfação com o uso do tempo, 

apontando como motivo mais recorrente para insatisfação com o uso do tempo o 

excesso de trabalho. 

Segundo os autores, diversos aspectos contribuem para esse quadro, 

entre eles os que já elenquei como: alto nível de produtividade, participação em 

congressos, publicações de artigos, supervisão de orientandos, preparação de falas 

em eventos, participação em comitês, dentre outros que vão gerando os indicadores 

de distribuição de recursos pelas agências de fomento, assunto também já 
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abordado. Isso dá ensejo a uma pressão de sucesso ou fracasso no professor que 

só pode responder intensificando seu trabalho e estendendo seu tempo laboral. 

Corroborando os resultados dessa pesquisa, Correa e Lourenço (2016) 

desenvolveram um estudo de cunho qualitativo, caracterizado como estudo de caso 

múltiplo, com 15 docentes de universidades públicas e privadas ligados a programas 

de pós-graduação stricto sensu. Entre os resultados, os pesquisadores evidenciaram 

que os múltiplos papéis assumidos e as exigências por publicação de artigos 

científicos resultam um sentimento de angústia alicerçado no fato de que o tempo 

necessário para desempenhar o que dele se espera ocupa não apenas o espaço de 

trabalho  dentro das universidades, mas também se expande para outras esferas da 

sua vida social. 

Para Sguissardi e Silva Júnior (2009); Silva Júnior e Sguissardi (2013); e 

Silva Júnior, Sguissardi e Silva (2010), essa realidade vivida pelos professores de 

pós-graduação está inegavelmente ligada a um modelo neoliberal (discutido no 

início deste capítulo) que torna a educação um produto mercantil e que como tal 

deve responder a um mercado e a uma demanda de produtividade. A pressão pelo 

resultado invade a sala de aula, o laboratório de pesquisa e contamina a vida 

pessoal do professor por meio de uma colonização do tempo de trabalho sobre os 

outros tempos sociais dele, como teorizado por Aquino (2003b) e exposto 

anteriormente na Seção 2.1.6. 

Nesse contexto a pergunta disparadora desta pesquisa torna-se ainda 

mais relevante: como se organiza a temporalidade de professores que assumem 

cargos da gestão na UFC? 

Questionar-me sobre a qualidade e a quantidade do tempo desse 

professor gestor que deve atender a múltiplas tarefas, atender a diversos tipos de 

critérios de avaliação designados por órgãos diferentes, desempenhar funções para 

as quais não está necessariamente preparado e que deve somar a isso tudo um 

cargo da gestão acadêmica é de suma importância, pois ao que aponta a literatura 

sobre o trabalho docente, esse professor já se encontra sobrecarregado, e mesmo 

que a gestão implique uma possível redução de carga horária, essa não 

necessariamente compensa aquilo que a administração universitária lhe exige. 
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Tendo a frente esse panorama, discutirei a seguir os detalhes 

metodológicos que me guiaram para dar conta dos objetivos a que me proponho e 

possibilitaram a coleta dos dados. 

 

 

 

 



 

3 A SETA E O ALVO: o percurso metodológico 

 

Eu falo de amor à vida, você de medo da morte  
Eu falo da força do acaso e você, de azar ou sorte  
Eu ando num labirinto e você, numa estrada em linha reta  
Te chamo pra festa mas você só quer atingir sua meta  
Sua meta é a seta no alvo  
Mas o alvo, na certa não te espera 
A seta e o alvo – Paulinho Moska – 

 

 

Uma das partes mais delicadas de um trabalho científico, certamente, é o 

método de investigação empregado. Uma incorreção metodológica pode fazer ruir 

toda uma pesquisa, uma vez que distorce a maneira como se chega aos dados, e 

também pode criar falsas interpretações do fenômeno estudado. 

Assim, um delineamento criterioso de como se aborda o fenômeno, os 

instrumentos utilizados na coleta de dados e os meios de tratamento desses 

indicadores para possíveis análises configuram-se tão importantes quanto o domínio 

da teoria que baseia o trabalho na sua parte teórica e que compõem as categorias 

de análises para pesquisar o fenômeno. 

Considerando que tenho como objetivos 

Geral 

1 Investigar os impactos da organização temporal de trabalho 

para a vida dos professores-gestores da UFC. 

 

 E Específicos 

1 Conhecer a organização temporal desse profissional; 

2 identificar se uma ou mais atividade é predominante em 

termos temporais para esses professores-gestores; 

3 entender o critério de eleição dessa atividade; 

4 analisar se existem atividades naturalizadas por esse 

trabalhador; e 

5 conhecer os impactos dessa organização temporal nos outros 

tempos sociais desse professor-gestor, 

 



95 
 

 
 

 

optei pela pesquisa de campo e por um tratamento qualitativo dos dados, esses 

obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas e interpretados segundo a análise 

de conteúdo. 

Ao desenvolver os estudos prévios sobre o tema, entretanto, percebi uma 

carência de referências teóricas e pesquisas sobre esse assunto específico, o que 

me lançou em um desafio diferente do que havia planejado inicialmente: entender 

quais pontos deveria focar na entrevista. 

Como a escassez de literatura me impôs essa barreira, ir a campo e 

entender primeiramente o fenômeno para depois buscar a teorização, pareceu ser o 

mais prudente na abertura deste caminho, uma vez que, não sabendo exatamente o 

que encontrar na teoria apresentada, se feita antes da coleta dos dados preliminar, 

pode se mostrar de pouca utilidade para compreender o fenômeno como ele é 

expresso. Essa inversão está presente em alguns métodos de pesquisa, entre eles a 

Teoria Fundamentada, a qual tratarei adiante fazendo aproximações e 

distanciamentos com o percurso que segui nessa Tese. 

Por fim, a decisão conjunta com meu orientador foi dividir o percurso da 

pesquisa em duas partes iniciais para ter maior contato com essa realidade, a saber: 

1 revisão integrativa de literatura sobre o tema no Brasil; e 

2 entrevistas não estruturadas de levantamento do fenômeno.  

 

 

 

3.1 As Primeiras fases da pesquisa 

 

 

Como exposto anteriormente, essa fase tem como objetivo fazer um 

mapeamento do campo a ser pesquisado por força de uma falta de literatura 

específica que aponte os caminhos e possíveis problemáticas acerca do tema 

estudado. 

A revisão integrativa de literatura traz os elementos das publicações do 

tema ou, na falta dela, a produção correlata ao tema e possíveis interfaces. Isso 

propicia um cenário geral do assunto e, se não for possível chegar a ele de maneira 
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circunstancial por uma falta de pesquisas e textos na área, pelo menos 

proporcionará, por via dos assuntos afins, um caminho de tocar o tema pela borda, 

ou seja, por pesquisas e textos de caráter próximo ao que ora pretendo pesquisar. 

Por sua vez, as entrevistas preliminares fazem um apanhado dos pontos 

mais importantes para a discussão e a compreensão dos pontos focais da pesquisa. 

É importante destacar que a primeira fase da pesquisa antecedeu, 

inclusive, a escrita da parte teórica desta Tese; o primeiro contato com o campo 

possibilitou um caminho mais assertivo em onde e como realizar a pesquisa teórica 

para este texto. 

Esse expediente não é de nenhuma forma inédito. Alguns métodos de 

pesquisa têm utilizado ele sistematicamente e bem sucedido. Nas ciências sociais 

foi utilizada por Glaser e Strauss (1967) e intitulada de Grounded Theory (Teoria 

Fundamentada). 

Nela o investigador busca primeiro a imersão no campo, colhendo dados 

para daí desenvolver uma teoria sobre eles. Esse método tende a uma 

generalização teórica, enfatizando o desenvolvimento de uma teoria muito mais do 

que tentando comprová-la por meio do fenômeno. Ao tratar do tipo de metodologia 

que a Teoria Fundamentada é e as maneiras de utilização, Strauss e Corbin (2000) 

delimitam que, quando a utiliza, o pesquisador não precisa necessariamente usar 

todos os procedimentos da Teoria Fundamentada, podendo, caso ache mais viável a 

sua pesquisa, usar apenas alguns; assim, esse método pode se acoplar a um 

número grande de variações. 

É importante destacar que existe uma aproximação com a Teoria 

Fundamentada no sentido de que o campo pode preceder o trabalho teórico. Bem 

verdade, como explicito no próximo parágrafo, que outras teorias também se utilizam 

desse expediente, mas que não faço uso da Teoria Fundamentada. Ela aparece 

aqui para deixar claro que essa inversão entre ir a campo e levantamento teórico 

não é uma novidade no terreno da pesquisa e que para esta Tese, utilizei dessa 

estratégia por não encontrar literatura que respaldasse uma incursão teórica antes 

da ida ao campo. 

Dentro da Psicologia do Trabalho a ida a campo para uma posterior 

teorização sobre o fenômeno também é uma realidade. Nesse contexto a Clínica da 

Atividade de Clot (2007), é expresso como método de pesquisa/intervenção que tem 
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como característica a imersão no campo, uma intervenção, para uma posterior 

teorização sobre o fenômeno. 

Assim ir ao campo de maneira prévia ao apanhado teórico que se irá 

utilizar para a leitura do fenômeno não é, sob nenhuma hipótese, um procedimento 

inédito nem nas Ciências Humanas e Sociais, fonte de muitas referências para a 

Psicologia do Trabalho, tampouco para a própria Psicologia do Trabalho em seus 

métodos investigativos e de intervenção. 

Esclareço que aqui não pretendo criar um método de pesquisa para o 

fenômeno, mas a realidade se impõe ao percurso que foi previamente planejado e, 

nesse caso, a exposição de que ir ao campo antes da teorização não é algo novo 

traz apenas um aporte de fundamentação para essa escolha. 

 

 

3.1.1 Revisão integrativa de literatura sobre o tema no Brasil 

 

 

O objetivo desse levantamento foi o contato com pesquisas na área, 

privilegiando o conhecimento produzido e as fontes utilizadas e as conclusões a que 

os pesquisadores pudessem ter chegado durante seus percursos de investigações. 

Soma-se a isso o fato de que, por meio de pesquisa na área, já se pode antever a 

organização temporal desses professores-gestores (Objetivo Específico 1). 

O modelo de pesquisa seguiu o que chamamos de Revisão Integrativa de 

Literatura, que se caracteriza por uma pesquisa do tipo survey, utilizando a pesquisa 

bibliográfica como fonte (LANDEIRO, PEDROZO, GOMES e OLIVEIRA, 2011; 

GARCIA, 2014; ERCOLE, MELO, ALCOFORADO, 2014).  

Ercole, Melo e Alcoforado (2014) delimitam, ainda, que esse método 

consiste em uma revisão realizada com base em uma pergunta de pesquisa definida 

como todas as outras pesquisas, mas que busca identificar, avaliar, selecionar e 

sintetizar evidências de estudos que atendam a critérios de elegibilidade 

predefinidos, fazendo um levantamento do conhecimento produzido sobre 

determinado tema em um tempo preestabelecido. 

Segundo as autoras essa revisão tem que cumprir seis etapas, a saber: 

identificação da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e 
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exclusão; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados 

(definição das categorias); avaliação dos estudos elegidos; interpretação dos 

resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Com efeito, me dirigi aos textos científicos com revisão por pares das 

áreas pesquisando nos seguintes buscadores de textos científicos: SciELO e Portal 

de Periódicos CAPES. 

A escolha teve como critério o número de publicações indexadas nas 

bases, sendo elas as maiores do País; além disso, essas bases concentram 

diversas outras bases de dados no Brasil e no Exterior, tais como BVS-Psi, Scopus, 

SciFinder e Britannica Academic Edition. Esses fatores facilitam a busca e a tornam 

mais completa. 

O primeiro critério de busca que usei foram às palavras-chave: trabalho 

docente e gestão de tempo. Utilizei o conectivo e que abrange a ocorrência das 

duas palavras juntas e exclui quando essas palavras aparecem sozinhas. Com esse 

critério de busca, não obtive nenhum resultado. A segunda tentativa foi utilizando os 

descritores trabalho docente e ensino superior. Na base de dado SciELO, obtive 

apenas oito resultados, mas nenhum sobre o tema desta Tese, mas 6 deles com 

temas correlatos ao aqui pesquisado; no Portal CAPES, 337 resultados, e mais uma 

vez nenhum no tema da minha pesquisa, mas dez com temas correlatos. 

Ampliei a busca para os termos trabalho docente e universidade, 

usando o conectivo e, e pesquisei em todos os índices, o que resultou em 115 

ocorrências no SciELO, mas nenhuma delas dentro do escopo da pesquisa; no 

Portal CAPES obtive 1.064, nenhum com o tema desta Tese. Refinei a busca para 

os termos docente e tempo, usei o conectivo e, marquei exato (no caso do 

Periódicos CAPES) para o critério de busca e procurei apenas em assunto, obtive 5 

retornos. Ampliei a busca, não restringindo ao critério da mesma busca anterior, 

desta forma utilizei os mesmos parâmetros e busquei em todos os índices, essa 

busca resultou em 690 artigos no SciELO, todos foram analisados e 6.398 no Portal 

CAPES, dos quais 2.716 foram apontados como periódicos revisados por pares, a 

pesquisa foi realizada nesses textos, como a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Total de textos elegíveis para a pesquisa 

 TERMOS CONECTIVOS RETORNOS 

SciELO Trabalho docente 

Gestão do tempo 

e 0 

CAPES e, exato 6 

SciELO Trabalho docente 

Ensino superior 

e 8 

CAPES e, exato 337 

SciELO Trabalho docente 

Universidade 

e 115 

CAPES e, exato 1.064 

SciELO Docente 

Tempo 

e 690 

CAPES e, exato 2.716 

TOTAL DE TEXTOS ELEGÍVEIS 20 

 

 

Nessa busca não limitei o tempo de publicação ou língua/país de 

publicação, entretanto, mais uma vez, nenhum artigo foi apresentado com a temática 

aqui estudada, qual seja: professores gestores (e variações como docentes e 

gestão). Percebi que grande parte da literatura por essas bases de dados estava 

voltada para professores de ensino fundamental e médio. 

Uma vez que a própria literatura não me mostrou dados para compor o 

corpo teórico baseado em pesquisas similares, decidi fazer um levantamento de 

publicações no tema do cotidiano laboral do professor universitário e as influências 

que essa atividade pode trazer para a sua vida. Com efeito, a questão temporal 

poderia ser tratada de maneira subjacente ao objetivo dos textos lidos; nesse caso, 

o primeiro Objetivo Específico Conhecer a organização temporal desse 

profissional (professor-gestor) – poderia ser contemplado parcialmente, pois, ainda 

como gestor, esse trabalhador não deixa de ser professor, e entender as vicissitudes 

de sua atividade contempla uma parte significativa não só de sua atividade laboral, 

mas também dos objetivos desta pesquisa. 

Utilizei a mesma pesquisa anterior e, dos 690 artigos no SciELO, e 2.716 

do Portal CAPES, 22 artigos não puderam ser abertos na íntegra ou localizados por 

outros mecanismos de busca e apenas 20 artigos, somando as duas bases de 

dados, foram considerados relevantes. 

Como critérios de inclusão/exclusão, utilizei apenas o tema: cotidiano 

laboral do professor universitário. Não foram estabelecidas data, língua de 
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publicação ou mesmo se a pesquisa havia sido desenvolvida com professores da 

rede federal, estadual ou particular; foram excluídos apenas artigos repetidos. A 

decisão por essa estratégia foi a de abarcar o maior número de publicações 

possível. Após a busca, li os resumos dos artigos. Quando o resumo dava indício de 

relevância do texto li o artigo na íntegra e se ele estivesse dentro do critério de 

inclusão, salvava em uma pasta para compilação dos dados que serão 

apresentados a seguir. 

Para a análise desta fase da pesquisa utilizei as seguintes categorias de 

análise para os artigos selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão. A 

análise e a delimitação das categorias foram baseadas no estudo de Freire (2012): 

 

a) Ano de publicação 

Aponta o crescimento, decrescimento ou estagnação de publicações no 

tema durante os anos, o que mostra um panorama longitudinal de investigação 

sobre professores universitários. 

 

b) Número de autores 

Diz respeito a autoria simples ou múltipla. Esse critério foi adotado para 

dimensionar se o conhecimento está sendo feito de maneira colaborativa ou não, o 

que em muitos casos influi na amplitude da pesquisa. 

 

c) Local de filiação institucional dos autores 

Essa categoria é importante para conhecer onde o conhecimento está 

sendo produzido, em qual região do País, em qual Estado da Federação. Alta 

concentração de pesquisas em uma região ou estado pode indicar não um 

panorama geral do fenômeno, mas apenas uma visão local; essa categoria concede 

essa dimensão. 

 

d) Revista onde foi publicado o artigo/local de publicação 

Com essa categoria, busco conhecer se existe concentração em algum 

periódico ou região. Essa categoria tem uma utilidade, na medida em que, aliada a 

categorias iguais em outros estudos de revisão integrativa de literatura, pode gerar 
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um panorama das revistas mais procuradas e regiões com maior concentração de 

periódicos por tema e/ou área. 

 

e) Área do conhecimento a que o texto pertence 

Permite analisar a divisão de interesse pelo tema nas diversas áreas do 

conhecimento. Esse critério produz dados importantes para que se possa saber que 

tipo de conhecimento está sendo formado e discutido, uma vez que o ramo do 

conhecimento tem leitura própria de cada fenômeno. Assim, é possível apontar uma 

carência dentro de determinada área, ou uma inflação em outra. 

O resultado da primeira encontra-se na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Levantamento de publicações 

TITULO AUTORES FILIAÇÃO LOCAL REVISTA ÁREA ANO 

"Universidade produtiva" e trabalho 
docente flexibilizado 

Marcia Cavalcanti Raposo Lopes 
Rio de 

Janeiro-RJ 
Rio de 
Janeiro 

Estudos e 
Pesquisas em 

Psicologia 
Psicologia 2006 

La profesión docente Manuel Castillo 
Santiago do 

Chile 
Santiago do 

Chile 
Revista Médica 

de Chile 
Educação 2010 

Vínculos com a carreira e produção 
acadêmica: comparando docentes de 
IES públicas e privadas 

Diva Ester Okazaki Rowe, Antonio 
Virgílio Bittencourt Bastos 

Salvador-BA Curitiba 
Revista de 

Administração 
Contemporânea 

Psicologia 2010 

O ensino na área da saúde e sua 
repercussão na qualidade de vida 
docente 

Maria Regina Silvério, Zuleica Maria 
Patrício, Ingrid May Brodbeck, Suely 
Grosseman 

Tubarão-SC, 
Florianópolis-

SC 

 Rio de 
Janeiro 

Revista 
Brasileira de 
Educação 

Médica 

Medicina, 

Enfermagem 
2010 

Comprometimento e Entrincheiramento 
na Carreira: um Estudo de suas 
Influências no Esforço Instrucional do 
Docente do Ensino Superior 

Diva Ester Okazaki Rowe, Antonio 
Virgílio Bittencourt Bastos, Ana Paula 
Moreno Pinho 

Salvador-BA Curitiba 
Revista de 

Administração 
Contemporânea 

Psicologia 2011 

O horror institucional: a gestão das 
relações de trabalho nas organizações 
de ensino: escolas e universidades 
públicas, um paradoxo na sociedade do 
conhecimento 

Marilene Nunes 
São Paulo-

SP 
Santa Cruz 
do Sul-SC 

Revista 
Reflexão e Ação 

Educação 2011 

Fatores facilitadores e impeditivos no 
cuidar de si para docentes de 
enfermagem 

Raquel Juliana de Oliveira Soares; 
Regina Célia Gollner Zeitoune; Márcia 
Tereza Luz Lisboa; Maria Yvone 
Chaves Mauro 

Rio de 
Janeiro-RJ 

Florianópolis 
Texto & 

Contexto - 
Enfermagem 

Enfermagem 2011 

Being a nursing teacher, woman and 
mother: showing the experience in the 
light of social phenomenology 

Miriam Aparecida Barbosa Merighi, 
Maria Cristina Pinto de Jesus, 
Selisvane Ribeiro da Fonseca 
Domingos, Deíse Moura de Oliveira, 
Patrícia Campos Pavan Baptista 

São Paulo, 
Juiz de Fora- 

MG 
São Paulo 

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

Enfermagem 2011 

Ser Docente em Métodos Ativos de 
Ensino-Aprendizagem na Formação do 
Médico 

Maria Tereza Carvalho Almeida, Nildo 
Alves Batista 

Montes 
Claors-MG, 
São Paulo-

SP 

Rio de 
Janeiro 

Revista 
Brasileira de 
Educação 

Médica 

Medicina 2011 
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Trabalho docente e produção de 
conhecimento 

Deise Mancebo 
Rio de 

Janeiro-RJ 
Belo 

Horizonte 
Psicologia & 
Sociedade 

Psicologia 2013 

Qualidade de vida de professores de 
Instituições de Ensino Superior 
Comunitárias do Rio Grande do Sul 

Lydia Koetz, Claudete Rempel, 
Eduardo Périco 

Lajeado-RS 
Rio de 
Janeiro 

Ciência & 
Saúde Coletiva 

Fisioterapia, 
Biologia,  

2013 

Reflexión de la práctica docente 
universitaria desde las estrategias 
discursivas 

Edgardo Ruiz Carrillo 
Cidade do 

Mexico 
Ciade do 
Mexico 

Revista 
Electrónica de 
Investigación 

Educativa 

Educação  2013 

Influencia de la autoeficacia docente 
colectiva en el profesorado universitario 

Milagros del Carmen Gonzales Miñán 
Zaragoza -
Espanha 

Madrid 
Psicología 
Educativa 

Psicologia 2013 

Subjective Well-Being and Time Use of 
Brazilian PhD Professors 

Maiana Farias Oliveira Nunes, Claudio 
Simon Hutz, Jeferson Gervasio Pires, 
Cassandra Melo Oliveira 

Porto Alegre-
RS, 

Florianópolis-
SC 

Ribeirão 
Preto 

Paidéia Psicologia 2014 

Qualidade de vida relacionada à voz de 
professores: uma revisão sistemática 
exploratória da literatura 

Tania Maestrelli Ribas, Regina Zanella 
Penteado, Marco Tulio A. Garcia-
Zapata 

Goiania-GO; 
Marília-SP 

Campinas-
SP 

Revista CEFAC Fonoaudiologia 2014 

Prazer e Sofrimento Docente em uma 
Instituição de Ensino Superior Privada 
em Minas Gerais 

Andréa Arnaut Vieira Martins, Luiz 
Carlos Honório 

Belo 
Horizonte-

MG 
Salvador-BA 

Organização & 
Sociedade 

Psicologia, 
Administração 

2014 

Problemas Percebidos no Exercício da 
Docência em Contabilidade 

Tamires Sousa Araújo, Francielly 
Dornelas Correia Lima, Ana Clara 
Lacerda de Oliveira, Gilberto José 
Miranda 

Uberlândia-
MG 

São Paulo 
Revista 

Contabilidade & 
Finanças 

Contabilidade 2015 

A formação dos professores 
universitários na Argentina: o papel das 
assessorias pedagógicas 

Gildo Volpato Criciúma-SC Curitiba 
Educar em 

Revista 
Educação 2015 

A constituição da identidade dos 
professores de pós-graduação stricto 
sensu em duas instituições de ensino 
superior: um estudo baseado nas 
relações de poder e papéis em 
organizações 

Marcos Vinícius Pereira Correa, 
Mariane Lemos Lourenço 

Curitiba-PR 
Rio de 
Janeiro 

Cadernos 
EBAPE.BR 

Administração 2016 

Processos de trabalho e de subjetivação 
de professores universitários de cursos 
de educação à distância 

Maria Antonieta Mendes da Luz, João 
Leite Ferreira Neto 

Belo 
Horizonte – 

MG 
Maringá 

Psicologia 
Escolar e 

Educacional 
Psicologia 2016 
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3.1.2 Entrevistas preliminares, locus e sujeitos da pesquisa 

 

 

Uma vez que a literatura não me retornava subsídios para uma 

fundamentação mais precisa da pesquisa, me alicercei na Resolução 510/2016 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016) para pesquisas em Ciências Humanas, 

que prevê uma inserção preliminar no campo a fim de fazer um levantamento de 

viabilidade da pesquisa. Essa alternativa também se mostrava necessária para a 

escolha de uma metodologia mais adequada à pesquisa e que pudesse cobrir o 

fenômeno e diminuir a possibilidade da distorção dos dados em função de uma 

escolha equivocada de coleta de dados ou de tomada de amostra. 

Com base nisso, a submissão ao Conselho de Ética da Universidade se 

deu depois dessas duas fases iniciais da pesquisa, garantindo os aspectos éticos da 

pesquisa, assim como a coerência com o campo e o cuidado na coleta e tratamento 

dos dados. Com efeito, o mapeamento do campo foi feito com suporte nas 

entrevistas não estruturadas, apenas com um tema disparador da conversa. 

Breakwell et al (2010) apontam que as entrevistas em pesquisa devem ter 

uma sistematização muito rigorosa em sua fase de coleta de dados, visto que é a 

qualidade dessa sistematização que permite uma qualidade na descrição e análise 

dos dados, que também precisam ser bem sistematizados, a fim de propiciar um 

caminho para conclusões significativas, válidas e fidedignas. 

A entrevista não estruturada se mostrou o método ideal para colher a 

primeira experiência com o campo ora proposto. Uma vez que existe uma carência 

de publicações na área, a fala dos professores poderia trazer elementos para 

formular as etapas seguintes da minha pesquisa e demonstrar a pertinência do 

estudo. Tavares (2000) e Minayo (1996) delimitam a entrevista não estruturada, que 

também pode ser chamada de livre ou aberta como uma entrevista com um tema 

disparador, mas que não detém uma estrutura de perguntas ou temas específicos, 

apenas um assunto sobre o qual o entrevistado pode discorrer e o espaço para o 

entrevistador poder acrescentar perguntas que esclareçam pontos que considere 

relevantes. 

A justificativa para o uso desse modelo de entrevista é que a não 

estruturação da entrevista abriria espaço para que as falas dos professores-gestores 
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se direcionassem para os elementos que considerassem mais importantes, 

propiciando, assim, um caminho pelo qual eu poderia seguir na investigação teórica 

e nas fases seguintes no campo. 

Os entrevistados foram abordados em seus ambientes de trabalho, por 

questões de conveniência e por ser a universidade o local do fenômeno que 

pretendo investigar seu trabalho. Assim, estar envolto nesse ambiente não só 

suscita certas lembranças e respostas como facilita o acesso ao professor-gestor. 

Além desse importante aspecto, o local de trabalho também cria a 

situação de acompanhamento real durante a atividade de trabalho, demonstrando 

inclusive situações muitas vezes ignoradas pelos entrevistados, como as 

interrupções dentro de determinadas atividades, fato que aconteceu, mais de uma 

vez, durante as entrevistas preliminares. 

A divisão entre quais e quantos professores entrevistar nessa fase 

obedeceu um critério próprio baseado na estrutura administrativa da instituição 

pesquisada, a Universidade Federal do Ceará. A primeira particularidade é o tempo 

de permanência mínimo no cargo, a pesquisa ocorreu com professores que ocupam 

cargos da gestão a, no mínimo, seis meses. Isso decorre de entendermos ser 

necessário certo tempo na gestão para que o profissional mude e se habitue a nova 

rotina. Considerando que pela legislação da UFC, os cargos da gestão estão 

limitados a um mínimo de três e um máximo de seis anos (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2015a), entendemos (eu e meu orientador) que 1/6 do 

tempo mínimo é uma margem de segurança para que pudesse colher os dados. 

Além disso, os cargos de Pró-Reitor, Vice-Reitor e Reitor estão fora deste 

estudo por características próprias dessas funções, que demandam um tempo de 

dedicação quase exclusivo e permitem que seus ocupantes deixem de exercer 

outras funções como a docência, a pesquisa e a extensão (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

Segundo o Anuário da Universidade Federal do Ceará (2015b), esta foi 

criada pela Lei nº 2.373, em 16 de dezembro de 1954, e instalada em 25 de junho do 

ano seguinte na cidade de Fortaleza, sob a direção de seu fundador, Prof. Antônio 

Martins Filho. Nessa época, a compunham Escola de Agronomia, Faculdade de 

Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia. 



106 
 

 
 

Hoje é composta de sete Campi: Campus do Benfica, Campus do Pici e 

Campus do Porangabuçu, em Fortaleza, além dos Campi de Sobral, de Quixadá, de 

Crateús e de Russas. 

Sua estrutura organizacional está dividida em (como pode ser visto no 

Apêndice 1): Centro de Ciências, Centro de Humanidades, Centro de Tecnologia, 

Centro de Ciências Agrárias, Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem, Faculdade de Direito, Faculdade de Educação, 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado 

Executivo, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Instituto de Cultura e Arte 

(ICA), Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES), Instituto Universidade Virtual 

– UFC Virtual. 

Os Institutos e Campi do interior têm a seguinte estrutura de 

funcionamento: Conselho (formado por um colegiado de coordenadores e pelo 

diretor e Vice-Diretor), Diretoria, Vice-Diretoria, Coordenação de Cursos de 

Graduação e Coordenação de Cursos de Pós-Graduação. 

Esses são fruto da aderência da UFC ao programa REUNI 

(Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), que viabilizou a 

interiorização da universidade no país; seu projeto data do ano de 2003 sendo parte 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e contava com uma meta de 

dobrar as vagas nas Universidades Federais em dez anos. Entretanto seu início se 

dá com a promulgação do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, onde 53 

instituições federais aderiram ao programa aumentando a oferta de vagas em mais 

de 14.000 logo no primeiro ano e propiciando à população do interior do país a 

chance de cursar uma graduação federal sem ter que se deslocar para a capital, 

arcando com todos os custos desse deslocamento (BRASIL, 2007; 2018). 

Na UFC esse programa permitiu que fossem abertos dois novos Campi: 

Quixadá (com os cursos de Ciência da Computação, Design Digital, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Software, Redes de Computadores e Sistemas de 

Informação) e Cariri, que foi desmembrada e alçou o status de Universidade em 

2013 (com os cursos de Administração, Biblioteconomia, Engenharia Civil, 

Engenharia de Materiais, Design, Filosofia, Administração Pública, Música, 

Jornalismo, Medicina, Agronomia, Licenciatura em Ciências Naturais, História e o 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável). Sobral já 
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contava com o Curso de Medicina, que funciona desde 2001, mas foi com o REUNI 

que os cursos de Psicologia, Odontologia, Engenharia Elétrica, Engenharia da 

Computação, Finanças, Economia, Música e os Programas de Pós-Graduação em 

Saúde da Família, Biotecnologia, Ciências da Saúde, Residência Médica, 

Engenharia Elétrica e da Computação puderam ser abertos. 

As Faculdades ou Departamentos são compostos por: Conselho de 

Centro ou Conselho Departamental (nas Faculdades), Diretoria, Vice-Diretoria, 

Secretaria, Coordenação de Cursos de Graduação e Coordenação de Cursos de 

Pós-Graduação. Assim temos: Diretor e vice de Centro ou Faculdade, Chefe e vice 

de Departamento, Coordenador e vice de Curso de graduação e Coordenador e vice 

de Curso de Programa de Pós-graduação. Nos Campi do Interior e Institutos não 

existe a figura de Chefe de Departamento. 

Considerando isso temos a seguinte distribuição dos cargos da gestão 

considerando os Centros, Institutos, Faculdades, Campi do Interior e Departamentos 

(Tabela 3): 
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Tabela 3 – Divisão departamental da UFC e Nº de cargos da gestão 

INSTÂNCIA Nº CARGOS 

Centro de Ciências 2 

Departamento de Biologia 2 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular 2 

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada 2 

Departamento de Física 2 

Departamento de Geografia 2 

Departamento de Geologia 2 

Departamento de Matemática 2 

Departamento de Química Analítica e Físico Química 2 

  

Centro de Ciências Agrárias 2 

Departamento de Ciências do Solo 2 

Departamento de Economia Agrícola 2 

Departamento de Economia Doméstica 2 

Departamento de Engenharia Agrícola 2 

Departamento de Engenharia de Pesca 2 

Departamento de Fitotecnia 2 

Departamento de Zootecnia 2 

  

Centro de Humanidades 2 

Departamento de Ciências da Informação 2 

Departamento de Ciências Sociais 2 

Departamento de História 2 

Departamento de Letras Estrangeiras 2 

Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos 2 

Departamento de Letras Vernáculas 2 

Departamento de Literatura 2 

Departamento de Psicologia 2 

  

Centro de Tecnologia 2 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo 2 

Departamento de Engenharia de Teleinformática 2 

Departamento de Engenharia de Transportes 2 

Departamento de Engenharia Elétrica 2 

Departamento de Engenharia Estrutural e Construção 2 
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Civil 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental 2 

Departamento de Engenharia Mecânica e de Produção 2 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 2 

Departamento de Engenharia Química 2 

  

Faculdade de Direito 2 

Departamento de Direito Público 2 

Departamento de Direito Privado 2 

Departamento de Direito Processual 2 

  

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade 2 

Departamento de Administração 2 

Departamento de Contabilidade 2 

Departamento de Economia Aplicada 2 

Departamento de Teoria Econômica 2 

  

Faculdade de Educação 2 

Departamento de Estudos Especializados 2 

Departamento de Fundamentos da Educação 2 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino 2 

  

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 2 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 2 

Departamento de Clínica Odontológica 2 

Departamento de Enfermagem 2 

Departamento de Farmácia 2 

Departamento de Odontologia Restauradora 2 

  

Faculdade de Medicina 2 

Departamento de Cirurgia 2 

Departamento de Fisioterapia 2 

Departamento de Medicina Clínica 2 

Departamento de Morfologia 2 

Departamento de Patologia e Medicina Legal 2 

Departamento de Saúde Comunitária 2 

Departamento de Saúde Materno-Infantil 2 



110 
 

 
 

  

Instituto de Ciências do Mar 2 

  

Instituto de Cultura e Arte 2 

  

Instituto de Educação Física e Esportes 2 

  

Instituto Universidade Virtual 2 

  

Campus da UFC em Crateús 2 

  

Campus da UFC em Quixadá 2 

  

Campus da UFC em Russas 2 

  

Campus da UFC em Sobral 2 

  

TOTAL DE CARGOS DA GESTÃO 142 

 

 

Ainda segundo seu Anuário (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2015b), a Universidade conta com 114 cursos de graduação, 47 Programas de Pós-

graduação, compostos de 68 Mestrados e 43 Doutorados. 

Com esses dados temos na Tabela 4 o número total de cargos da gestão 

nos níveis elegidos para esta pesquisa: 
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Tabela 4 – Total de sujeitos elegíveis para a pesquisa 

CARGOS Nº 

Diretores de Centro, Faculdade e Campi 17 

Vice-Diretores de Centro, Faculdade e Campi 17 

Chefes de Departamento 31 

Vice-Chefes de Departamento 31 

Coordenador de Curso Graduação 114 

Vice Coordenador de Curso Graduação 114 

Coordenador de Programa Pós-Graduação 47 

Vice Coordenador de Programa Pós-Graduação 47 

  

TOTAL 418 

 

Se, geograficamente, a UFC é desmembrada em diversos locais em 

Fortaleza e no Estado do Ceará, sua estrutura administrativa, como visto, também 

não segue modelo único, na Universidade coexistem os modelos de Centros (Centro 

de Ciências, Ciências Agrárias, Humanidades, Tecnologia), Faculdades (Faculdade 

de Direito; Economia, Administração, Atuária, Contabilidade; Educação; Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem; e Medicina), Institutos (Instituto de Ciências do Mar, 

Cultura e Arte, Educação Física e Esportes, Universidade Virtual) e Campi do interior 

(Campi da UFC em Crateús, Quixadá, Russas e Sobral), e mesmo estando 

submetidos a uma estrutura central (Reitoria e Pró-Reitorias) cada um desses 

modelos de organização (Centros, Institutos, Faculdades e Campi) tem uma maneira 

de funcionamento interno diferente dos demais (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2016). 

Essas divisões criam certas particularidades administrativas e, 

consequentemente da gestão, em cada um dos modelos citados, o que força uma 

metodologia de investigação que consiga dar conta dessas pequenas 

idiossincrasias. Analisando os modelos em questão, são perceptíveis certas 

semelhanças em alguns deles: os Institutos e Campi guardam proximidade em seus 

funcionamentos, logo na gestão; da mesma maneira os Centros (modelo 

departamental) e as Faculdades são administrativamente próximos, e por esse 

motivo, as gestões tendem a ter modelos parecidos. 

Por outro lado, o curso de Magistério Indígena tem característica muito 

própria que influencia singularmente a gestão: recursos econômicos próprios. Com 
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efeito, esses cursos lidam com uma burocracia a qual os demais não precisam se 

preocupar. Ao gerirem autonomamente seus recursos e fazerem gestão financeira, 

eles denotam alta carga de trabalho burocrático não apresentado nos outros 

modelos da Universidade. Dotação orçamentária, negociações diretas com o 

Ministério, empenhos, contratação de professores temporários, locação, licitação e 

prestação de contas são exemplos da rotina específica dessa realidade. 

Outro aspecto importante a se sublinhar é que Sub-Chefes de 

Departamento e Vice Coordenadores de Graduação e Pós-Graduação só atuam 

efetivamente em seus cargos na ausência do Coordenador, não tendo atribuição 

definida quando este está em pleno exercício. A intenção inicial seria limitar a 

pesquisa apenas aos coordenares de Graduação e de Pós-Graduação, Chefes de 

Departamento e Diretores de Institutos e Campi. Assim, teríamos um total de 209 

sujeitos para essa pesquisa. 

Por esse motivo, para a segunda parte da primeira fase da investigação 

elegi uma divisão singular para as entrevistas (abaixo); com alicerce em Tavares 

(2000) e Minayo (1996), as entrevistas tiveram como objetivo fazer um levantamento 

livre das falas dos professores para que fossem verificados a pertinência do estudo 

e os percursos metodológicos mais adequados. Respaldado nas Resolução 

510/2016 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016), recorri a esse diagnóstico 

inicial para que, de posse dele, eu pudesse criar um questionário que subsidiará a 

segunda parte. São essas falas que irão determinar o que estará ou não no 

instrumento quantitativo (foco da segunda parte de coleta dos dados). 

O primeiro contato com os professores foi realizado por e-mail ou 

telefone, por meio dos quais marquei dias e horários convenientes aos entrevistados 

e lá apresentei o objetivo da pesquisa, seu escopo geral, os aspectos éticos da 

pesquisa e o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 1), devidamente 

assinado por parte de cada um dos participantes, que ficaram com uma via do 

Termo. 

As entrevistas foram gravadas mediante autorização dos entrevistados; 

estas foram realizadas com oito professores, sendo um de um curso de humanas e 

outro de um curso de outra área, da capital e dos Campi do interior, que está 

vinculado à pós-graduação e que não está, seguindo a Tabela 5: 
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Tabela 5 – Divisão de entrevistados da segunda fase 

 GRADUAÇÃO PÓS- GRADUAÇÃO TOTAL 

CH Outro CH Outro  

CAPITAL 1  1  1 1  4 

INTERIOR 1  1  1 1  4 

TOTAL 2 2 2 2 8 

Observação: Um dos entrevistados faz a gestão de Magistério Indígena e dois 
ocupam cargo de Diretoria e um de Vice-Diretor. 

 

Essa divisão foi pensada para abarcar três variáveis importantes: a 

primeira e já amplamente discutida é a heterogeneidade dos modelos da gestão 

dentro da UFC. Ao fazer Capital e Interior, conseguiremos alcançar os modelos de 

Campi e de Centro. Assim, esses dois modelos acabam se aproximam dos de 

Instituto e Faculdade, respectivamente, e teremos uma diversidade maior de 

respostas para analisarmos se a diferença de estrutura se reflete nos discursos dos 

gestores. 

A segunda variável, também já amplamente discutida anteriormente, é o 

fato de existirem dentro do ambiente universitário professores que estão vinculados 

a pós-graduação e docentes que não estão vinculados a esses programas. De 

maneira objetiva, os critérios de avaliação desses professores são diferentes. Assim, 

suas atividades e cargas específicas de trabalho são igualmente distintas; 

simplesmente, podemos citar a orientação de pós-graduandos e a produção de 

artigos científicos como diferença entre esses profissionais. Assim, dividir nessas 

subcategorias cria uma margem para dar conta de discursos que, a priori, tendem a 

ser diferentes pela natureza da atividade realizada. 

O terceiro ponto é a divisão por área do conhecimento. Optei por dividir 

entre as Ciências Humanas, enquanto área de conhecimento, e outras áreas 

porque, ao explicar a natureza e o objetivo da pesquisa (parte ética que acontece 

com a apresentação e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 

apresentado no Apêndice 1), um profissional formado em Ciências Humanas 

possivelmente terá algum conhecimento das questões relativas a trabalho e 

apropriação/expropriação do tempo, isso porque a formação nesse campo de 

conhecimento passa inequivocamente por diversos autores que tratam do assunto. 

Esse fato decorre de uma carga de estudos básica, definida pelas 

estruturas curriculares dessas graduações. O contato com teores como Sociologia, 
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Sociologia do Trabalho, Filosofia, Filosofia da Economia, Psicologia Geral, 

Psicologia Social, Psicologia do Trabalho, dentre outras, e referendados em autores 

como Marx, Durkheim, Adam Smith, Max Weber, David Harvey, Hannah Arendt, 

Robert Castel, Ricardo Antunes, entre outros, possibilita uma visão crítica do mundo 

do trabalho, suas metamorfoses e sua relação com outros aspectos da vida dentro 

de um contexto de produção econômica de cunho capitalista. 

Esse enfoque crítico da realidade vivida, perpassada por questões como: 

o caráter moral do trabalho, a centralidade do trabalho na contemporaneidade, a 

influência do trabalho na formação familiar, as novas configurações do trabalho, a 

inserção da mulher no mundo do trabalho dão aos que são formados nos cursos de 

Ciências Humanas uma possibilidade de visão diferente dos demais. É bem verdade 

que alguns poucos cursos fora das Ciências Humanas têm alguns desses temas de 

estudo, mesmo que de maneira reduzida, como nos casos da Administração e da 

Economia, entretanto o número das disciplinas é pequeno e o de cursos fora das 

Ciências Humanas com essa característica é ainda menor. Por esse motivo, 

considerei que, nesse caso, a margem é pequena demais para ser significativa. 

Essa diferença de formação poderia acarretar uma diferença significativa 

nas falas. Caso isso ocorra, a divisão já iria contemplar essa característica, dando 

voz a pessoas com essa formação; de outra maneira, se não levasse isso em 

consideração e durante a coleta de dados não entrevistasse ninguém com essa 

formação, uma possível diferença de discurso causaria distorções nas outras fases 

da pesquisa. Por outro lado se não houver diferença entre os discursos dos 

professores formados em Ciências Humanas e em outras áreas, a divisão que teço 

agora não terá influência nos resultados da coleta de dados, mas ajudará 

diretamente a alcançar o primeiro, segundo e quarto Objetivos Específicos: Analisar 

se existem atividades naturalizadas por esse trabalhador, Conhecer a 

organização temporal desse profissional, Investigar se uma ou mais atividade 

é privilegiada por esses professores. 
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3.2 As duas fases finais da pesquisa 

 

 

Por fim, a decisão conjunta com meu orientador foi a de repartir o 

percurso da pesquisa em mais duas partes para aprofundar aquilo que foi coletado 

nas duas primeiras fases, a saber: 

1 pesquisa quantitativa baseada nas tarefas realizadas pelos 

professores; e 

2 entrevista semiestruturada com os pontos críticos apresentados na 

parte quantitativa da pesquisa. 

 

A pesquisa se limitou apenas à UFC, por compreender uma etapa de 

entrevistas aprofundadas, baseada na legislação de progressão vigente nessa 

instituição. Logo essa etapa não é aplicável como foi pensada em outras instituições. 

E, seguindo os critérios estabelecidos pela instituição, de cômputo de carga horária 

utilizaremos os parâmetros hora semanal ou hora mensal trabalhada em 

determinada atividade. 

Mesmo entendendo que esse estudo poderia ser facilmente aplicável em 

outras instituições federais e que, acima de tudo, poderia ser realizado em 

instituições particulares, uma vez que a maior concentração de vagas, cerca de 

71,4%, está nesse tipo de instituição (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, 2013; 

BRASIL, 2014), compreendo que o tempo de doutoramento me impõe um limite 

lógico, e que, uma vez determinada a exequibilidade do estudo e com seus 

resultados, ele poderá ser replicado em diversas outras instituições, futuramente. 

Infelizmente essa pesquisa apresentou dificuldades que não previ: a pouca 

aderência dos professores gestores a participarem dela; isso pode ser uma barreira 

difícil de contornar em outras instituições (caso o problema se repita), 

problematizarei isso com detalhes na seção a seguir. 
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3.2.1 Quantificando o tempo 

 

 

Para que a pesquisa contemplasse vários aspectos que o estudo do 

tempo requer, visando a mensurar de maneira clara a organização temporal desses 

professores-gestores e delimitar, quantitativamente, se estes privilegiam alguma 

atividade em detrimento de outra, decidi incluir na pesquisa uma parte quantitativa. 

Visto que a própria UFC apresenta uma tabela de atividades que 

fundamenta a progressão funcional dos professores e compõe o escopo geral do 

relatório da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, decidi que essa 

seria minha base para a pesquisa quantitativa. 

Nesse ponto, entretanto, deparei com uma questão: as entrevistas 

preliminares demonstraram que os professores-gestores naturalizavam diversas 

atividades, ou seja, desempenhavam essas atividades, mas não as contabilizavam 

como trabalho – tais como, reuniões, produção de artigos, orientações, dentre 

outras. Isso resultou na delimitação de um dos objetivos específicos. 

Nesse caso, se fosse mostrada uma lista de todas as atividades possíveis 

no exercício da docência, o professor-gestor a assinalaria não por se lembrar dela, 

mas por ver aquela atividade ali descrita, o que encobriria um dos objetivos desta 

pesquisa, que é Analisar se existem atividades naturalizadas (Objetivo Específico 

2). 

Para resolver esse problema, meu orientador sugeriu a utilização de uma 

técnica de pesquisa pouco utilizada na Psicologia o time budget, ou budget time 

(orçamento de tempo, em tradução livre). 

Ela consiste em enumerar as atividades e designar a elas um 

determinado tempo dentro do dia. Isso pode ser feito com dois objetivos, para 

atividades já realizadas ou em realização, como acontece em diversas pesquisas na 

área da Biologia e Ciências da Vida, onde o pesquisador observa o 

comportamento/atividade apresentado pelo objeto de estudo e computa de maneira 

direta o tempo empregado nessa atividade ou comportamento (NORDGREENA et 

al., 2013; GOMEZ; COOK, 2010). Segundo Nordgreena et al. (2013) e Gomez e 

Cook (2010), esse método de pesquisa proporciona um mapeamento das atividades 
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mais corriqueiras, as que são esporádicas e aquelas que são realizadas em algumas 

ocasiões especiais, assim como o tempo e a dedicação específica a cada uma 

dessas atividades. 

Obviamente que em se tratando de seres humanos, esse levantamento 

pode ser realizado a posteriori e não exatamente no momento em que a atividade é 

realizada; além disso, pode também ser feita com objetivo prospectivo, no caso de 

projetos a serem realizados ou para organizar rotinas de atividades. 

No caso específico da minha pesquisa, por força das contingências 

descritas acima, formulei uma planilha simples disponibilizada por meio eletrônico, 

no Google docs com o link de acesso enviado por e-mail aos professores gestores. 

Essa planilha (Apêndice 2) contém as instruções de preenchimento e, na primeira 

parte, uma tabela de duas colunas, onde o professor-gestor deverá digitar na 

primeira coluna a atividade que realiza e na coluna ao lado a quantidade de horas 

semanais empregadas nessa atividade. 

Essa estratégia visa a englobar um fenômeno que emergiu nas 

entrevistas preliminares, embora o tempo em Cronos tenha uma possibilidade de ser 

efetivamente mensurada a vivência desse tempo, ou seja, o tempo kairológico, 

enseja uma grande imprecisão de relação entre atividade e temporalidade a ela 

vinculada. Não foi incomum que os entrevistados apresentassem dificuldade em 

precisar o tempo de cada atividade, mesmo essa sendo uma grandeza exata, ao 

que fora expresso atividades com duração predeterminada, como aulas tem uma 

precisão maior ao serem descritas, entretanto as atividades de tempo variável, como 

orientação, preparação de aula e produção de artigos resvalam muito mais para a 

intuição do que para a precisão de uma duração. 

Com isso objetivo captar inicialmente as atividades em que esse 

professor-gestor tem mais ênfase e como organiza seu tempo (Objetivo Específico 

1). Isso será demonstrado por dois aspectos distintos: a ordem em que ele cita as 

atividades (atividades consideradas mais importantes, não naturalizadas e de maior 

frequência são lembradas primeiro) e o tempo total empregado na atividade. 

Propositalmente, a planilha apresentou, na segunda aba, só aberta depois 

da primeira aba finalizada, a lista de atividades descritas na Resolução 22/2014 do 

CEPE (Anexo 1), onde são listadas todas as atividades possíveis relacionadas ao 

cargo de professor na UFC. Será, então, solicitado ao professor-gestor que marque 
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quais atividades ele realiza e esqueceu de mencionar na primeira parte e quanto 

tempo emprega em cada uma dessas atividades. 

Com esse procedimento poderemos ver as atividades naturalizadas por 

parte de cada colaborador (Objetivo Específico 2), comparando as atividades 

lembradas e citadas na primeira aba da planilha e as que ele marcou na segunda 

aba. Obviamente, um emprego maior de tempo em atividades que só foram 

lembradas ao ler a segunda aba da planilha, fornece pistas de uma atividade 

naturalizada, uma vez que é fácil esquecer uma atividade esporádica, mas não uma 

corriqueira e que consome grande parte do tempo do dia. 

A opção inicial por um formulário eletrônico se deu por sua comodidade 

de envio e praticidade de resposta pelos pesquisados e na tabulação dos resultados, 

uma vez que o recurso online permite a opção de exportar para qualquer programa 

de edição, facilitando a tabulação dos dados. Além disso, os dados ficam gravados 

na nuvem (disco virtual acessível via internet), o que garante proteção e segurança 

contra perda. Esse formulário foi enviado por e-mail, os endereços eletrônicos foram 

conseguidos por meio da página da UFC na internet. 

A escolha da Resolução 22/2014 do CEPE foi uma consecução lógica, 

uma vez que ela elenca todas as atividades possíveis no exercício do cargo de 

professor na UFC, como dito anteriormente. Além da comodidade do material já 

elaborado, ele é oficial e foi pensado e elaborado por longas discussões nos 

Centros, Faculdades, Institutos e Campi antes de ser adotado. 

Essa resolução é, na verdade, uma regra geral de progressão em 

resposta ao acordo feito com o governo em 2012, que reformulou a carreira docente. 

Uma vez que foram emitidas novas normativas paras as carreiras, as universidades 

pelo Brasil passaram a discutir e desenvolver seus novos critérios de progressão 

funcional. 

No caso da UFC, o processo se tornou mais objetivo e quantitativo. A 

Reitoria, após consulta e debates, elencou uma série de atividades das mais 

variadas esferas, contemplando todas as atividades dos professores das diversas 

áreas. 

De posse do plano geral de atividades, cada Centro, Faculdade, Instituto 

e Campi passaram a discutir pontuações específicas para cada atividade ali 

relacionada, personalizando a progressão pela especificidade da área; é óbvio 
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observar que um curso de química industrial e um de música terão atividades em 

comum (como disciplinas ministradas e publicação de artigos) e outras totalmente 

alheias (como apresentações musicais e composições de músicas). Seguindo esse 

expediente, a Reitoria passou a contemplar as especificidades de cada realidade, 

descentralizando as decisões de pontuação, embora o grupo geral de atividades se 

mantenha, enquanto possibilidade, igual para todos. 

Mesmo com um plano inicial bem delimitado o campo me apresentou 

algumas dificuldades que se mostraram difíceis de serem contornadas: Na primeira 

tentativa os professores se mostraram muito resistentes em responder o formulário 

eletrônico, e obtive apenas seis respostas, sendo desses, três do interior. Fiz outras 

tentativas, caso eles tenham deixado para responder em outra oportunidade e com 

isso esqueceram. Entretanto na segunda tentativa não obtive nenhuma resposta. 

Uma vez que a primeira abordagem se mostrou ineficiente busquei auxílio 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), uma vez que a pesquisa poderá 

demonstrar uma realidade na qual essa instância da Universidade tem interesse em 

intervir, a fim de melhorar a condição de trabalho dos professores. Mais uma vez 

não tive uma resposta satisfatória, e mesmo com alguma insistência não consegui 

ajuda, fosse na forma de solicitação de preenchimento do formulário ou de ceder os 

e-mails dos chefes de departamento, campi, faculdades e institutos para 

averiguação se esses estavam atualizados. 

O próximo passo tentado foi uma abordagem direta de cada professor-

gestor; entretanto esse procedimento também não se mostrou eficiente, uma vez 

que os horários desses docentes são muito díspares eu perdia muito tempo 

aguardando um único professor, que muitas vezes não aparecia por ter outro 

compromisso urgente, remarcava, ou simplesmente desmarcava o horário. O fato é 

que, dessa feita, o tempo gasto para conseguir um formulário respondido 

inviabilizaria a aplicação em um contingente tão grande de professores. 

Com o tempo para a finalização da tese encurtando resolvemos tentar 

duas novas táticas: a primeira o auxílio de aplicadores que pudessem colher 

presencialmente os formulários com os professores e, de forma paralela, o foco no 

interior, para o caso dos docentes da capital se mostrassem mais resistentes a 

responder o formulário. 
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Uma pessoa assumiu a aplicação em Sobral, uma pessoa assumiu a 

aplicação em Quixadá (um professor desse Campi, que teoricamente teria maior 

facilidade) e duas pessoas em Fortaleza. Desses apenas Sobral se mostrou um 

campo que respondeu de maneira rápida, mesmo assim de um total de 28 possíveis 

respondentes, quatro afirmaram não terem tempo e se negaram a responder o 

formulário; assim, conseguimos 24 respostas, totalizando 85,71% do universo 

pesquisado. 

Fortaleza retornou apenas mais cinco formulários respondidos, 

totalizando oito e Quixadá não retornou nenhum. Face a isso a terceira e a quarta 

fase dessa pesquisa se desenvolveu exclusivamente no Campus de Sobral, onde 

obtive material que pudesse ser trabalhado. 

É importante esse dado na pesquisa, pois inicialmente imaginei que por 

se tratarem de professores, muitos deles pesquisadores e respondendo a uma 

pesquisa de um colega da mesma universidade, pesquisa essa com grande 

potencial para contribuir no sentido de uma melhoria das condições de trabalho na 

gestão, o índice de resposta ao instrumento quantitativo fosse alto (a revelia da 

opinião do meu orientador, que anteviu essa dificuldade). Entretanto como descrevi 

a adesão foi muito pequena, salvo no Campus de Sobral onde 82,14% responderam 

os professores gestores se mostraram muito refratários à pesquisa. 

Chama atenção o fato de que, ao menos, os professores gestores 

apresentaram, aparentemente, pouco interesse em responder um formulário que 

não leva mais do que 15 minutos para ser respondido. Como dito antes, são, em sua 

maioria, pesquisadores, orientadores de pós-graduação, gestores e colegas de 

instituição; e mesmo com esse perfil e um tempo de resposta pequeno do 

instrumento houve pouca adesão. 

É de se questionar, nesse cenário, a implicação pessoal de cada um com 

o campo da pesquisa como um todo, não apenas com a sua pesquisa ou a área de 

cada um; mas com o comprometimento de forma geral. Se em um público 

hipoteticamente implicado na geração de conhecimento temos um índice tão baixo 

de resposta, o que esperar da população em geral? 

Longe de tentar criar uma generalização com esse fato, ou de tomar 

minha experiência pessoal como um dado absoluto, mas outras pesquisas que tive a 



121 
 

 
 

oportunidade de conduzir com um público fora da universidade o nível de adesão foi 

significativamente maior. Esse fato faz pensar sobre essa realidade. 

Será que esses gestores estão tão ocupados que não podem parar para 

responder uma pesquisa, mesmo sabendo da importância da geração de novos 

conhecimentos? Postergaram o preenchimento do instrumento e acabaram 

esquecendo? Simplesmente não tem interesse em participar dessa pesquisa? Ou 

apresentam resistência a responder qualquer formulário ou questionário de 

pesquisa? 

Infelizmente essas questões extrapolam os limites e objetivos dessa Tese 

e deixa espaço fecundo para novas pesquisas que possam esclarecê-las. 

Uma vez aplicado o formulário era preciso definir os parâmetros para que 

se pudesse chegar a uma atividade naturalizada, para isso não basta simplesmente 

esquecer uma atividade realidade; mas esquecer uma atividade corriqueira, que 

tenha certa frequência que de outro modo não deveria ser esquecida. Certamente 

para atividades que raramente realizamos a tendência natural seria esquecê-la, 

entretanto, atividades rotineiras deveriam ser lembradas sem esforço. 

O formulário tem como instrução a descrição da atividade e o tempo, em 

horas por semana ou horas por mês, alocado para a atividade descrita; 

possibilitando no final uma contagem de horas totais que o professor emprega em 

cada atividade vinculada à Universidade. Entretanto era necessário estabelecer um 

critério temporal para definir se a atividade era corriqueira ou não, feita com certa 

regularidade ou não. 

Desta forma definimos como critério atividades que o professor gestor 

desempenhasse por no mínimo uma hora por semana, no caso de atividades que 

fossem computadas em horas semanais, naquelas descritas com horas mensais foi 

mantida a proporção, ou seja, quatro horas mensais. O motivo da escolha se deu 

pelo fato de que atividades semanais com uma hora de duração são regulares e 

ocupam o tempo de uma aula, ou de uma disciplina de um crédito, menor fração de 

aula que um professor pode ministrar (a menor medida acadêmica admitida pela 

UFC é uma hora aula). 

Em se tratando de atividades mensais, uma atividade que tenha a 

duração total de quatro horas mensais se constitui como uma atividade quinzenal de 

duas horas (em alguns casos as supervisões, por exemplo) ou uma atividade de 
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quatro horas em um único dia (como as reuniões, por exemplo), o que perfaz um 

turno inteiro dedicado a uma atividade. Certamente que a regularidade de uma 

atividade com essa duração não poderia ser esquecida, principalmente por ocorrer 

em dias e horários, na maioria das vezes, fixo. 

Com efeito, a tabulação de horas dedicadas às atividades dos 

professores pode aparecer, por vezes, de forma fracionada; isso se deve à 

necessidade de equalizar o registro temporal, por esse motivo as atividades 

descritas por hora/mês foram divididas por quatro, para equivaler ao tempo de 

registro das atividades de hora/semana 

Acredito que essas escolhas garantem que os dados possam evidenciar 

dois Objetivos Específicos: Conhecer a organização temporal desse profissional 

e Investigar se uma ou mais atividade é privilegiada por esses professores. 

 

 

3.2.2 Qualificando o tempo 

 

 

Uma vez que o quarto Objetivo Específico é conhecer os impactos 

dessa organização temporal para a vida desse professor-gestor, para a última 

fase da pesquisa, estabeleci o correlato lógico de uma quantificação do tempo: 

qualificá-lo. 

Como demonstrado no Capítulo 2, o tempo se constitui como uma trama 

complexa que admite várias abordagens e diversas maneiras de apreendê-lo. Se é 

inegável e necessário quantificar esse tempo para localizar nele os eventos, é a 

qualidade desse tempo que o tira de uma posição estéril de simples sucessão de 

fatos; é pela interação de uma subjetividade com a fria passagem temporal dos 

minutos e das horas, onde não apenas localizamos os acontecimentos no continuum 

temporal, mas lhe dotamos de uma qualidade e um sentido, um substrato afetivo, 

que, em última análise, o diferencia na vivência e na memória de outros fatos e 

tempos. Ou seja, o tempo de Cronos só tem um sentido porque isso lhe é implicado 

por um tempo kairológico, não enquanto dado objetivo da vida, mas como 

experiência vivida na realidade. 
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Assim expresso, a extensão lógica do trabalho de time budget seria que 

os professores-gestores qualificassem esse tempo nessas diversas atividades nas 

quais se dividem, enquanto exercem a dupla função de docente e gestor. 

Com efeito, a estratégia escolhida para atingir esse Objetivo Específico e, 

consequentemente, somado aos outros Objetivos Específicos, conseguir abarcar o 

Objetivo Geral, seria realizar entrevistas semiestruturadas com esses professores. 

A eleição dos entrevistados seguiu o mesmo critério da segunda fase 

desta pesquisa, resguardado pequenos ajustes feitos com suporte nos relatos desta 

etapa. 

Como será exposto no Capítulo 4, as entrevistas realizadas com 

professores das áreas de humanas e fora dessa área não apresentaram diferenças 

significativas para justificar uma divisão dessa natureza. As problemáticas 

enfrentadas e as questões levantadas foram praticamente às mesmas, as variações 

apareceram muito mais por um componente pessoal ou especificidade do cargo de 

cada entrevistado do que por sua área de formação. Assim, a preocupação em 

separar as entrevistas dessa maneira se mostrou desnecessária. 

Os entrevistados, entretanto, que atuam ou não em programas de pós-

graduação tiveram discursos bem distintos; dadas as diferenças de exigências 

dessas atuações, os discursos foram bem distintos. Percebi, ainda, uma diferença 

significativa pelo nível do cargo, ou seja, Diretores de Centro, Faculdades, Instituto e 

Campi tem discursos aproximados, mas diferentes dos gestores de Departamento e 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação, considerando a inserção no campo que 

possibilitou visualizar esse delineamento. 

Percebi, ainda, que os discursos de professores do Interior e Capital 

também diferem significativamente, e que o magistério indígena também tem 

particularidades que justificam uma investigação aprofundada. 

Com base nesses fatos, a divisão para esta fase da pesquisa se deu com 

o objetivo de contemplar professores divididos nas seguintes categorias a seguir 

delineadas. 

1 Capital 

1.1.  Que atuam em Pós-Graduação  

1.1.1. Diretores 
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1.1.2.  Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso 

1.1.3.  Magistério Indígena 

1.2.  Que não atuam em Pós-Graduação 

1.2.1. Diretores 

1.2.2.  Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso 

1.2.3.  Magistério Indígena 

2 Interior 

2.1.  Que atuam em Pós-Graduação  

2.1.1. Diretores 

2.1.2.  Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso 

2.1.3.  Magistério Indígena 

2.2.  Que não atuam em Pós-Graduação 

2.2.1. Diretores 

2.2.2.  Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso 

2.2.3.  Magistério Indígena 

 

Entretanto, como exposto na seção anterior, tive dificuldades para que os 

professores de Fortaleza e Quixadá aderissem à pesquisa; diversas estratégias 

foram tentadas e uma a uma acabou se mostrando ineficiente. Com efeito, a 

pesquisa, nas duas fases finais, acabou se limitando ao Campus de Sobral, uma vez 

que esse não tem uma coordenação de magistério indígena a pesquisa se restringiu 

aos Coordenadores, ao Diretor e aos vices de cada cargo; mesmo que inicialmente 

os vices não figurassem na pesquisa a restrição de entrevistados acabou por me 

fazer optar por esse caminho, que ao fim se mostrou acertado, uma vez que as 

cargas horárias e os discursos de coordenadores e vices não tiveram diferença 

significativa, como apresentarei no capítulo seguinte. 

Segundo Breakwell et al (2010), a entrevista estruturada deixa pouca 

margem para respostas imprevistas (imprevisíveis) e limita a abrangência de 

respostas dadas pelo entrevistado. Uma vez que busco o sentido de uma vivência e 

de uma organização temporal a entrevista semiestruturada parece ser o caminho 

mais acertado. E explicito o termo parece, porque, ainda segundo o mesmo autor, 

nenhum método de coleta de informações ou de interpretação está isento de erros. 
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Gaskell (2012) e Manzini (2016) apontam que a entrevista 

semiestruturada consiste em um roteiro aberto de perguntas, um guia geral que 

deixa um conjunto de resposta diverso para quem é entrevistado. Diferente do 

questionário ou de uma entrevista estruturada, esse tipo de entrevista tende a 

suscitar respostas mais longas e com o sentido subjacente às respostas, por denotar 

perguntas ou questionamento de temas amplos e discursivos. 

Ao discorrer sobre um determinado tema proposto por uma pergunta 

disparadora desse tipo de entrevista, o sujeito tende a preencher seu discurso com 

uma grande gama de informações que explicitará maior ou menor o sentido que ele 

atribui àquela determinada realidade. 

O número de professores-gestores entrevistados nessa fase obedeceu ao 

ponto de saturação apresentado por Gaskell (2012). O autor expressa que, mesmo 

em uma pesquisa qualitativa, onde teoricamente o entrevistado pode responder 

qualquer coisa, o número de respostas é, em si, limitado. 

Caso o entrevistado se mantenha na pergunta ou tema que lhe foi 

proposto, ele responderá dando àquela sentido propositalmente amplo. Nessa 

direção, as respostas, ao longo do tempo, tendem a se repetir como um discurso 

que vai coincidindo entre os entrevistados. Dito de outra maneira, chega um ponto 

dentro do número de entrevistas, em que partes das respostas dos entrevistados 

vão coincidindo entre si e passam a coincidir cada vez mais; a partir desse ponto, 

mesmo ampliando drasticamente o número de entrevistados não acontecerá mais 

variação nas respostas, pois todas elas já foram contempladas nos discursos 

anteriores. A isso o autor chamou de ponto de saturação. 

Barcellos, Ricas e Turato (2008) apontam que a “[...] amostragem por 

saturação é uma ferramenta conceitual frequentemente empregada nos relatórios de 

investigações qualitativas em diferentes áreas no campo da Saúde, entre outras” (p. 

17), principalmente pela dificuldade de se estabelecer uma amostra confiável prévia 

às entrevistas. Assim, o tamanho da amostra é delimitado depois da coleta de dados 

e não antes dela. 

Os autores apontam ainda que a avaliação do ponto de saturação 

(saturação teórica) deve ser realizada por meio de uma análise contínua do material 

coletado, começado já na primeira coleta de dados (que pode ser por entrevista ou 

grupo focal). Tendo em mente sempre as perguntas norteadoras ou questões que 
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são colocadas aos participantes, a análise deve sempre buscar o momento em que 

pouco de novo aparece nos relatos, levando sempre em consideração os tópicos 

abordados e a divisão de conjunto de entrevistados. 

Alicerçado nesses conceitos defini seis perguntas que nortearam as 

entrevistas, apresento abaixo cada uma delas ligando-as aos objetivos e as 

categorias teóricas analisadas nesta Tese (Tabela 6): 

 

Tabela 6 – Perguntas da segunda entrevista com os professores gestores 

PERGUNTAS OBJETIVOS CATEGORIAS 

Como você estabelece sua rotina de 
trabalho  

1 Conhecer a organização temporal 
desse profissional 

2 Investigar se uma ou mais atividade é 
privilegiada por esses professores 

3 Entender o critério de eleição dessa 
atividade 

Precarização e 
flexibilização 

Quando foi aplicado o questionário foi 
apresentada uma carga horária muito alta, 
qual o motivo você atribui essa carga de 
trabalho? 

3 Entender o critério de eleição dessa 
atividade 

Precarização e 
flexibilização 

Intensificação do tempo 
de trabalho 

Ainda sobre o questionário, nele você 
deixou de citar algumas atividades, algumas 
delas que faz de forma corriqueira (que 
ocupam muito tempo), a que você atribui 
esse esquecimento? 

4 Analisar se existem atividades 
naturalizadas por esse trabalhador 

Atividade naturalizada 

Como ficam as outras áreas da sua vida 
(família, lazer, cuidados com a saúde, 
religião etc) frente a essa carga horária alta 
de trabalho? 

5 Conhecer os impactos dessa 
organização temporal nos outros 
tempos sociais desse professor-gestor 

Colonização do tempo de 
trabalho 

Solvência social pelo 
tempo de trabalho 

Como as novas tecnologias colaboram para 
essa intensificação? 

Objetivo geral 
Intensificação do tempo 
de trabalho 

As pessoas fora da universidade costumam 
perceber essa sobrecarga de trabalho? 

Objetivo geral Atividade invisível 

 

 

Foram entrevistados cinco professores do Campus de Sobral e para 

analisar as suas falas escolhi a Análise de Conteúdo, que, segundo Bardin (2011) e 

Bauer e Gaskell (2012), pretende ser uma técnica que visa produzir inferências de 

um dado textual para a sua realidade social de forma objetiva. 

Ao tratar de análise do conteúdo, há de se ter sempre em mente que são 

necessários certos passos para se manter um rigor do método de análise 

empregado, para isso são necessários três passos (BARDIN, 2011): pré-análise; 

exploração do material, e; tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 
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Segundo o autor a pré-análise tem como sistematizar as ideias iniciais 

abordadas na pesquisa do referencial teórico, com isso pretende-se definir 

indicadores que servirão à interpretação das informações. Uma vez que estou 

trabalhando com entrevistas, a recomendação é que estas estejam transcritas nessa 

fase, para facilitar a compilação, organização e agrupamento de todo o material 

coletado, facilitando o manejo deste nas fases seguintes. 

Bardin (2011) apresenta os seguintes passos para essa fase inicial: leitura 

flutuante; escolha dos documentos (corpus de análise); formulação das hipóteses e 

objetivos, e; elaboração de indicadores (categorias as quais serão analisadas a 

partir do material coletado). O autor ainda pontua que a eleição dos dados deve 

seguir os seguintes critérios: exaustividade (analisar minunciosamente o material 

com base no corpus teórico a fim de não deixar que nenhum elemento significativo 

seja deixado de lado); representatividade (usada caso o material seja extenso, 

nesse caso deve-se escolher uma amostra que o represente); homogeneidade (que 

tenham uma certa homogeneidade e não sejam demasiadamente singulares), e; 

pertinência (a fonte deve ter adequação com os objetivos do estudo). 

A exploração do material é a parte do agrupamento de informações 

propriamente ditas em unidade de registro por suas similaridades, podendo ser a 

contagem de palavras e/ou expressões ou o agrupamento de conteúdo o critério 

usado. As unidades de registros (palavras-chaves) devem ser aglutinadas em um 

novo material (pequenos trechos, palavras ou frases), e esse agrupado mais uma 

vez a fim de criar as categorias as quais o conteúdo será analisado. Uma vez que 

pretendo uma análise qualitativa desse material, tentando obter o sentido em comum 

das falas desses professores a análise será feita agregando as falas em núcleos 

comuns, para delas extrair aquilo de mais corriqueiro nas suas vivências. 

A última fase do processo de análise de conteúdo consiste em, a partir 

das categorias criadas, extrair os conteúdos manifestos ou latentes das falas ou 

documentos analisados; essa análise se dá através de comparação entre 

aproximações e/ou divergências do material para desse se extrair interpretações 

acerca do caráter discursivo contido naquele material. 

Como a possibilidade de uma autocobrança em nome de uma possível 

crença do status moral do trabalho pode gerar uma naturalização das atividades que 

extrapolam a sala de aula e a carga horária média e pode terminar por se manifestar 



128 
 

 
 

em um adoecimento psíquico? Como o mito da produtividade, pensamento 

recorrente no capitalismo moderno, pode impactar essa relação entre trabalhador e 

trabalho no âmbito dos professores-gestores? 

Esses são exemplos de questionamentos que circundam os Objetivo 

Geral e Específicos desta Tese, as influências na vida desses professores-gestores 

podem ser os mais variadas, e podem refletir em suas famílias, amigos e na própria 

instituição. 

Para facilitar o percurso a que me proponho apresento alguns esquemas 

para nortear essa investigação e deixar mais claros os objetivos, as categorias de 

análise, as fases da pesquisa e como esses pontos se entrelaçam formando, um 

caminho racional para a realização desta pesquisa. 

 

Tabela 7 – Resumo das Categorias de Análise 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DEFINIÇÃO 

Precarização e flexibilização 

processo de vulnerabilização e perdas dos direitos e 
condições de trabalho e a impossibilidade de defesa do 
trabalhador frente a esse processo 

processo de fluidez dos direitos (tornar menos rígido), 
condições e temporalidade de trabalho 

Intensificação do tempo de trabalho 
processo pelo qual a intensidade do trabalho se agrava 
dentro de uma mesma ocupação ao longo do tempo 

Atividade invisível 
atividade invisível àquela parte do trabalho que 
permanece oculta para a sociedade em geral 

Atividade naturalizada 
atividade rotineira que o trabalhador realiza sem se 
aperceber de que faz parte do rol de suas atividades 
laborais 

Colonização do tempo de trabalho 
processo de alargamento temporal do tempo laboral 
sobre o espaço temporal que deveria ser destinado a 
outros tempos sociais 

Solvência social pelo tempo de 
trabalho 

função que pode ser exercida pelo tempo de trabalho 
que desagrega os laços sociais em função da 
incompatibilidade temporal das atividades de trabalho 
entre determinados membros da sociedade 
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Tabela 8 – Resumo das etapas da pesquisa e dados coletados 

FASE DA PESQUISA 
DADOS 

Total Obtidos 

Artigos da revisão integrativa de literatura 
(Levantamento de artigos sobre trabalho docente universitário) 

3.406 17 

Sujeitos da primeira entrevista 
(Entrevista para levantamento do campo) 

8 8 

Questionários aplicados 
(Aplicação de questionário no modelo time budget baseado na 
Resolução 22/14 do CEPE) 

257 23 

Sujeitos da segunda entrevista 
(Entrevista de aprofundamento) 

257 5 

 

 

 

 

  

Tabela 9 – Resumo das etapas da pesquisa e relação com os Objetivos 

FASE DA PESQUISA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Artigos da revisão integrativa de literatura 

(Levantamento de artigos sobre trabalho 
docente universitário) 

1 Conhecer a organização temporal desse 
profissional 

Sujeitos da primeira entrevista 

(Entrevista para levantamento do campo) 

1 Conhecer a organização temporal desse 
profissional 

2 Investigar se uma ou mais atividade é 
privilegiada por esses professores 

4 Analisar se existem atividades 
naturalizadas por esse trabalhador 

Questionários aplicados 

(Aplicação de questionário no modelo time 
budget baseado na Resolução 22/14 do CEPE) 

1 Conhecer a organização temporal desse 
profissional 

2 Investigar se uma ou mais atividade é 
privilegiada por esses professores 

4 Analisar se existem atividades 
naturalizadas por esse trabalhador 

Sujeitos da segunda entrevista 

(Entrevista de aprofundamento) 

3 Entender o critério de eleição dessa 
atividade 

4 Analisar se existem atividades 
naturalizadas por esse trabalhador 

5 Conhecer os impactos dessa organização 
temporal nos outros tempos sociais desse 
professor-gestor 

 



 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Dentro desse capítulo, apresentarei os dados coletados e as análises 

feitas em cada fase da pesquisa, que teve quatro momentos: levantamento de 

publicações, entrevistas preliminares, inventário de time budget e entrevistas 

semiestruturadas. 

 

 

4.1 Levantamento de publicações 

 

 

No primeiro momento de análise fiz uma descrição das publicações que 

atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos no Capítulo 3 (o critério foi 

atender ao tema: cotidiano laboral do professor universitário). Essas publicações 

serão analisadas segundo as seguintes categorias: ano de publicação, número de 

autores, local de filiação institucional dos autores, revista onde foi publicado o 

artigo/local de publicação, área do conhecimento a qual o texto pertence. 

 

 

4.1.1 Ano de publicação 

 

 

Essa categoria embora pareça ser simples. é de suma importância para 

identificar o interesse do tema ao longo dos anos. Traz uma perspectiva longitudinal 

de quando e com que frequência o tema foi abordado durante determinado período. 

Como não limitei minha pesquisa a uma data específica, por força da pequena 

quantidade de publicações, o panorama que passarei a analisar diz respeito a todo o 

período que as bases de dados pesquisadas cobrem. 

Os dados estão distribuídos de acordo com a tabela a seguir. 
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Tabela 10 – Distribuição de publicação por ano 

ANO f % 

2006 1 5,0 

2010 3 15,0 

2011 5 25,0 

2013 4 20,0 

2014 3 15,0 

2015 2 10,0 

2016 2 10,0 

TOTAL 20 100 

 

 

Como se percebe pelos dados da Tabela 10, a primeira publicação com o 

tema e as palavras pesquisadas registrada nas bases de dados pesquisadas foi no 

ano de 2006, esse dado é relevante porque aponta que o tema vem sendo tratado 

há pouco tempo dentro da literatura pesquisada. Além disso, apenas um artigo foi 

encontrado nesse ano, e depois disso tivemos um salto de três anos consecutivos 

sem publicações com esse tema específico (2007 a 2009), o que demonstra um 

desinteresse acadêmico pelo tema. 

Outro dado importante a ser destacado é a ausência de publicações no 

ano de 2012, perfazendo, assim, um quarto ano sem nenhuma publicação que 

tocasse o assunto; mais interessante ainda notar que o ano de 2012 fica exatamente 

entre os dois anos de maior frequência de publicações (2011 e 2013). Diversos 

fatores podem estar envolvidos nesse fato, entre eles existe uma possibilidade (não 

comprovada) de que os estudos estivessem sendo produzidos nesse ano, ou que as 

revistas demoraram a publicar os manuscritos, em suma, é impossível determinar 

com exatidão o motivo desse lapso em um ano que está entre aqueles que têm 

maior número de artigos sobre o tema. 

Como citei anteriormente, as publicações a respeito da atividade laboral 

docente centram-se mais no ensino fundamental e básico do que no magistério 

superior. Interessante é notar que, dos artigos analisados, nenhum deles é voltado 

para a realidade dos professores dos Institutos Federais ou de instituições radicadas 

no interior, pós-expansão universitária resultante do REUNI. 
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Os anos de 2011 e 2013 foram os que apresentaram maior número de 

publicações, com uma frequência pelo menos duas vezes maior do que a maioria 

dos outros anos. O levantamento mostra que é justamente nesses dois anos (2011 e 

2013) que temos um dos anos sem publicações sobre o tema tempo e docência, 

muito embora, em 2012, não haja publicações sobre o tema. Além disso, os anos de 

maior publicação denotam gradativa subida no período anterior a ele, nenhuma 

publicação em 2009 e três em 2010, e declínio de número de publicações nos anos 

posteriores, três em 2014 e duas em 2015 e 2016. Assim fica evidente que os anos 

de 2011 e 2013 foram o pico de publicações que recentemente aponta para uma 

queda acentuada e progressiva. 

 

 

4.1.2 Número de autores 

 

 

Nessa categoria, busco analisar se a prevalência das publicações se dá 

com múltiplos autores ou com autor único, e qual a natureza da multiplicidade de 

autores, se por grupo de pesquisa ou oriundo de pós-graduação. 

Os dados organizados seguem na Tabela 11: 

 

 

Tabela 11 – Distribuição de artigos por quantidade de autores 

Nº DE AUTORES f % 

1 7 35,0 

2 5 25,0 

3 3 15,0 

4 4 20,0 

5 1 5,0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Existe grande prevalência de publicações múltiplas, uma vez que 65% (13 

publicações de um total de 20) dos textos analisados têm mais de um autor, 
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entretanto, ao verificar de maneira separada as publicações com autor único, é a 

mais expressiva sendo 10% maior sua incidência do que a segunda maior, no caso, 

com dois autores. 

A busca resultou também numa incidência significativa de artigos com 

dois e quatro autores. Os motivos prováveis para isso são a formação de grupos de 

pesquisadores, produtos de disciplinas de pós-graduação, publicação de partes de 

Teses e Dissertações e a obrigatoriedade de publicação para qualificação e defesas 

nos programas de pós-graduação. 

 

 

4.1.3 Local de filiação institucional dos autores 

 

 

Essa categoria foi pensada para contemplar o local onde o conhecimento 

é gerado por cada pesquisador que assina os artigos analisados. Sendo ele oriundo 

de determinada região, isso pode, caso exista concentração de publicações, resultar 

em um panorama que não retrata a realidade do País, mas a especificidade de uma 

localidade; desta forma busco com isso evidenciar onde estão radicados cada autor 

de cada um dos artigos aqui estudados. 

Optei por dividir essa categoria por Estado e não por cidade. Os dados 

organizados estão na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Distribuição de estado de filiação institucional dos autores 

REGIÃO  FILIAÇÃO f % f % 

Nordeste Bahia 5 10,65 5 10,65 

Centro-Oeste Goiás 2 4,26 2 4,26 

Sudeste 

Minas Gerais 8 17,04 

23 48,99 Rio de Janeiro 6 12,78 

São Paulo 9 19,17 

Sul 

Paraná 2 4,26 

14 29,82 Rio Grande do Sul 5 10,65 

Santa Catarina 7 14,91 

Estrangeira 

México 1 2,13 

3 6,39 Chile 1 2,13 

Espanha 1 2,13 

TOTAL  47 100 47 100 

 

Como se percebe pela Tabela 12, São Paulo é o estado que mais publica 

sobre o tema, com nove autores (19,17%) do total de publicações, seguido de perto 

por Minas Gerais com oito (17,04%), logo após, Santa Catarina, com sete (14,91%), 

o Rio de Janeiro, com seis (12,78%) e Bahia e Rio Grande do Sul, com cinco 

(10,65%), bem distantes ficam Goiás e Paraná, com apenas dois autores cada 

(4,26%), e por fim, os autores estrangeiros, um em cada país. 

O Sudeste lidera amplamente as publicações sobre o tema pesquisado. A 

Região acumula sozinha quase a metade da produção intelectual levantada, 

enquanto na outra extremidade está a Região Norte, que não possui nenhuma 

publicação. A região brasileira que chega mais próxima ao Sudeste é a Região Sul, 

mas existe um gigantesco abismo de quase 20% entre as duas. Mais distantes ainda 

estão Centro-Oeste e Nordeste, com 4,26% e 10,65%, respectivamente, contra 

48,99% do Sudeste. Além desse fato, é importante perceber que todos os estados 

do sul estão representados nas publicações e no sudeste apenas o Espírito Santo 

não figura nos resultados da busca. Isso cria uma representatividade da realidade 

das regiões perante o fenômeno, entretanto a grande disparidade em relação a 

publicações de outras Regiões ofusca um panorama mais geral sobre o tema. 

Diante desses dados, é preciso fazer algumas ponderações. Uma delas é 

relativizar a quantidade de autores por publicação: por exemplo, a Bahia teve uma 
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frequência de cinco ocorrências na Tabela 10, entretanto isso se deve a apenas dois 

artigos, um assinado por dois autores e outro por três, sendo todos da Bahia. 

Outro ponto importante a se ponderar é o fato de que foram encontrados 

três artigos que se referem a autores estrangeiros. Uma vez que o objetivo desta 

Tese diz respeito a instituições e condições de trabalho nacionais, esse dado deve 

ser ponderado. É óbvio que diversas realidades dos professores universitários 

estrangeiros são partilhadas pelo professor do Brasil, entretanto, no caso específico 

desta categoria, é necessário retirar as publicações internacionais. 

Assim, apresentamos a Tabela 13 com os dados gerais ponderados por 

essas duas variáveis. 

 

Tabela 13 – Filiação institucional dos autores em relação ao número de artigos 

REGIÃO  FILIAÇÃO AUTORES ARTIGOS % ARTIGOS % 

Nordeste Bahia 5 2 9,52 2 9,52 

Centro-Oeste Goiás 2 1 4,76 1 4,76 

Sudeste 

Minas Gerais 8 4 19,04 

12 57,12 Rio de Janeiro 6 3 14,28 

São Paulo 9 5 23,80 

Sul 

Paraná 2 1 4,76 

6 28,56 Rio Grande do Sul 5 2 9,52 

Santa Catarina 7 3 14,28 

TOTAL TOTAL 47 21 100 21 100 

 

A ponderação se mostra importante, assim que se analisam 

comparativamente as duas tabelas. Embora a Bahia tenha apresentado cinco 

autores um número mediano, considerando que o Estado que apresentou o maior 

número foi São Paulo, com nove, o número de artigos na Bahia foi de apenas dois 

contra cinco do outro Estado. Assim, uma diferença que era de 8,52% sobe para 

14,28%, ou seja, quase dobra e alarga ainda mais o abismo de produção intelectual 

publicada entre os dois estados. 

A alta concentração de publicações oriundas das regiões Sul e Sudeste 

permanece, entretanto o quadro se agrava ainda mais, quando se retira artigos de 

autores estrangeiros e visualiza-se por número de artigos publicados. O Sudeste 

responde sozinho por mais da metade das publicações sobre o tema no Brasil; o 

Sul, que apresenta o segundo melhor índice, representa apenas metade daquela 
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região; o Nordeste possui seis vezes menos publicações e o Centro-Oeste 12 vezes 

menos. 

Essa desproporção cria um grande entrave para uma leitura real do País. 

Por ser extenso e com diferenças culturais e geográficas muito extremas, uma 

concentração dessa natureza em uma região faz ver apenas um determinado lado 

do prisma que é a realidade. Mais do que isso, considerando que, no Nordeste, 

apenas a Bahia produziu sobre o tema, e, no Centro-Oeste, apenas Goiás, toda uma 

região fica restrita ao ponto de vista de apenas um Estado, o que é ainda mais 

grave, quando se pensa no Nordeste, que é a Região do País com maior número de 

estados. 

Além desse fato, como apontam Aquino, Brito, Fontenelle, Batista, Melo, e 

Silveira (2017) a concentração de publicações, oriundas da Região Sudeste, casa 

com o fato de que existe uma predominância de cursos de pós-graduação nessa 

Região. Como divulgado pela Clarivate Analytics (2018), esses cursos são os 

maiores produtores de conhecimento científico, e consequentemente os que mais 

publicam. 

É importante destacar que as Universidades que desenvolvem pesquisas 

científicas são em sua grande maioria públicas, esse fato é de suma importância, 

pois o sucateamento dessas entidades pode apontar para um cenário de abandono 

da inovação científica. Soma-se aos escassos recursos destinados à ciência e a 

educação uma grande polarização regional de oferta desses cursos, o que cria 

barreiras de progresso do conhecimento e da região (como descrito nos parágrafos 

acima), assim como aprofunda as desigualdades já existentes. 

Nesse cenário, de grandes diferenças regionais e escassos recursos, 

existe ainda uma má alocação desses, como apontam Chiarini e Vieira (2012) a 

maioria dos recursos financeiros são alocados nas chamadas hard sciences e os 

recursos humanos se concentram nas Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e 

Linguística, Letras e Artes; esse descompasso cria dificuldades de formação e 

inovação, segundo esses autores. 

Como podemos ver na Tabela 13 quase 60% das publicações são de 

pesquisadores oriundos do Sudeste, a Tabela 14, mostra que Psicologia, Educação, 

Economia e Contabilidade (das ciências Humanas e Sociais Aplicadas, segundo 

classificação do CNPq, 2017b) publicaram sobre o tema com um total de 55,38% de 
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autores formados nessas áreas, deixando 44,62% para as outras ciências. 

Entretanto nessa revisão encontramos uma grande concentração de autores em 

poucos artigos, dos 15 autores da Psicologia 5 deles estavam em apenas 2 artigos; 

nesses artigos os dois autores se repetiram nos dois artigos; ou seja, são apenas 

três pessoas onde duas delas publicaram dois artigos diferentes sobre o tema no 

período estudado. Se fizermos essa ponderação eliminando os autores que se 

repetem a Psicologia cairia de 31,95% para 26,64%  

Se fizermos essa ponderação a porcentagem atribuída para as Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas diminui drasticamente, como veremos no tópico a 

seguir. 

 

 

4.1.4 Área do conhecimento a que os autores pertencem 

 

 

Essa categoria faz referência à área de do conhecimento da qual os 

autores do texto mais se aproximam, principalmente pela análise das palavras-

chave, aspectos do método, tais como abordagem, técnica da pesquisa e aspectos 

gerais sobre os autores, formação acadêmica e área de atuação. Essa análise é 

importante para determinar sob que ângulo o fenômeno está sendo visto, uma vez 

que em tempos de interdisciplinaridade, as áreas se cruzam, bebendo em diversas 

fontes e com diferentes áreas do conhecimento, à revelia disso, o percurso de 

formação e pesquisa dos autores denuncia o olhar do qual eles enxergam o 

fenômeno que estudam. 

Os dados seguem na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Distribuição por área de conhecimento de formação dos autores 

ÁREA f % 

Administração 2 4,26 

Biologia 2 4,26 

Contabilidade 4 8,52 

Educação 5 10,65 

Enfermagem 11 23,43 

Fisioterapia 1 2,13 

Fonoaudiologia 3 6,39 

Medicina 4 8,52 

Psicologia 15 31,95 

TOTAL 47 100 

 

 

A Tabela 14 apresenta dados que indicam que diversas áreas do 

conhecimento parecem apontar interesse no tema docência e tempo, ou pelo 

menos, tangenciam o assunto de maneira secundária (discutirei isso na próxima 

seção), esse é um fator benéfico para a área, pois a multiplicidade de saberes 

enseja variadas visões sobre o fenômeno e essas tendem a se complementar, visto 

que na contemporaneidade, a especificidade do conhecimento é um fato. Soma-se a 

isso uma multiplicidade de áreas tratando do mesmo assunto cria maior visibilidade 

para o tema em questão, e se pode parecer que um possível efeito colateral de 

resultados divergentes pode ser indesejado, em se tratando de ciência, as falas 

divergentes auxiliam no avanço do conhecimento. 

É importante destacar que, no caso desta categoria em particular, não é 

necessário relativizar o resultado obtido pelo número de artigos publicados, como foi 

feito na Seção 4.1.3 (anterior). Isso se deve ao fato de que, independente dos 

artigos produzidos, o pesquisador é alguém que tem interesse no tema. Assim, mais 

importante do que a publicação, nesse caso, é quem a gera, logo, o autor. 

A Psicologia apresenta o maior número de autores no tema investigado, 

são 31,95% do total, a Enfermagem traz 23,43% estando quase 10% abaixo da 

Psicologia. As outras áreas estão muito aquém desses números uma vez que 
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Medicina e Contabilidade (as que estão logo abaixo da Enfermagem em frequência) 

denotam apenas 8,52% de pesquisadores que publicaram sobre o tema. 

 

 

4.1.5 Conteúdo temático 

 

 

Nessa seção, analisarei os conteúdos temáticos das publicações 

levantadas. Dividi, como explicado, em oito temas que apareceram nos textos: Mal-

estar psicológico – aqui estão contemplados relatos de agravamentos a saúde 

mental tais como depressão, angústia, síndrome do pânico quando relacionadas ao 

exercício da profissão; Mal-estar físico – similar à categoria anterior, mas diz respeito 

a problemas físicos como LER/DORT ou problemas vocais; Precarização e 

flexibilização – essa categoria reúne uma série de fatores que podem ser 

caracterizados como precarização e terceirização e que foram amplamente 

discutidos no Capítulo 3, Seção 2.1.2 – estão aqui contemplados aspectos como 

baixos salários e condições adversas de trabalho; Intensificação do trabalho – essa 

categoria foi discutida também anteriormente e incorpora fatores como múltiplas 

tarefas, múltiplos papéis, produtividade e mercantilização; Problemas com o tempo – 

aqui incluído para dar conta de realidades como falta de tempo fora do trabalho, 

aspectos que podem ser categorizados como colonização do tempo e como 

solvência social em função do tempo de trabalho; Capacidades docentes e carreira – 

refere-se aos estudos que focaram ou tiveram como respostas as capacidades 

exigidas para se desempenhar o papel de professor e também aqueles que se 

relacionam à carreira; Problemas institucionais – se refere aos problemas causados 

pelas instituições e que foram foco ou resultado das pesquisas dos textos. Aqui 

estão representados problemas com alunos e burocracia; e bem-estar – que se 

refere a condições boas de saúde, possibilidade de cuidado de si, realização 

profissional e aspectos positivos da docência, como mostra a Tabela 15. 
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Tabela 15 – Distribuição por conteúdo temático 

CONTEÚDO TEMÁTICO f % 

Mal-estar psicológico 6 8,4 

Mal-estar físico 3 4,2 

Precarização e flexibilização 14 19,6 

Intensificação do trabalho 14 19,6 

Problemas com o tempo 14 19,6 

Capacidades docentes e carreira 5 7 

Problemas institucionais 6 8,4 

Bem-estar 5 7 

TOTAL 67 100 

 

 

A Tabela 15 mostra que os temas de precarização, flexibilização, 

intensificação do trabalho e problemas com o tempo figuram com frequência muito 

acima dos outros temas abordados nos textos. Somados, eles totalizam quase 60% 

do conteúdo. Não por acaso, eles têm frequências iguais, como citado no Capítulo 

2, falar de um tema inevitavelmente traz os outros a reboque. Com efeito, ressalta-

se certa indissociabilidade entre tais temas. 

Todos os outros temas tratados não chegam a 10% cada um, e apenas 

um dos assuntos diz respeito ao bem-estar associado a prática docente; esse dado 

aponta para uma carência nesse enfoque ou uma prevalência dos aspectos 

negativos da profissão sobre os aspectos positivos. 

É importante relembrar o fato de que nenhum texto aborda como tema 

central a gestão e apenas um (Subjective well-being and time use of brazilian PhD 

professores9) tem como foco o estudo da temporalidade, nos demais textos, quando 

o tema é mencionado, ele aparece como mais um elemento de análise, mas não 

como seu tema central. Como demonstrei anteriormente, e concordando com Aquino 

(2003), o estudo do tempo não é apenas um elemento do trabalho, ele é o modo 

central de regulação e molde da atividade laboral, é por ele que as configurações de 

trabalho se estabelecem e se mostram assim como são. 

Os demais artigos, que não têm a temporalidade como foco de estudo 

centram-se na precarização, flexibilização e intensificação do trabalho. Com efeito, 

                                                           
9
 Bem-estar subjetivo e uso do tempo por docentes doutores brasileiros (tradução dos autores). 
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as categorias eleitas e apresentadas no Capítulo 2 refletem amplamente o que a 

literatura no geral aponta como problema central para professores universitários, e 

aquilo que os entrevistados relataram preliminarmente. 

Se se pensar que, ao assumir um cargo da gestão, o professor se vê com 

uma tarefa extra todos os fatores elencados como problemáticos na sua vida laboral 

tendem a se agravar. Isso já justifica amplamente uma pesquisa como a que estou 

realizando. 

 

 

4.2 Kairós: o tempo qualificado (Entrevistas preliminares) 

 

 

Essa fase da pesquisa teve como objetivo mapear o campo para 

determinar qual a melhor metodologia de pesquisa a ser empregada e se o 

fenômeno realmente se constituiria como um fenômeno a ser pesquisado. 

Sustentada pela Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de 

Saúde (2016), essa fase se constituiu como um diagnóstico da pesquisa. 

Nela realizei entrevistas abertas com professores-gestores da UFC, como 

descrito no Capítulo 3. As entrevistas denunciaram que não apenas existe um 

fenômeno a ser pesquisado, mas principalmente algumas nuanças da realidade 

vivida por esses docentes dedicados à Administração Pública, que implicaram a 

adoção de certas decisões metodológicas. Por isso, sem essa fase prévia de 

entrevistas, muitas decisões metodológicas erradas seriam tomadas. 

Como eu e meu orientador temos experiência na gestão dentro da 

Universidade vivenciamos algumas das realidades descritas, entretanto sabemos 

com clareza que o fenômeno vivido por um sujeito não necessariamente é o mesmo 

vivido por todos os outros; assim, partir de uma experiência prévia da gestão minha 

ou do meu orientador não isenta o fato de que sujeitos, de diferentes cursos, 

submetidos a diferentes realidades, experienciem a gestão de maneiras particulares, 

com demandas específicas e por isso com dificuldades próprias. 

Uma das questões que levantei durante as supervisões é a de que, 

cursos da área de humanas podem influenciar as respostas dos entrevistados. A 

hipótese era de que por ter estudado uma série de autores que discutem e 
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problematizam o campo do trabalho e suas repercussões, esses professores 

poderiam ter um olhar mais crítico sobre essa realidade, detectando o quanto seu 

tempo fora do trabalho é tomado de assalto por atividades próprias da docência e da 

gestão. Além disso, esses cursos estão familiarizados com os conceitos de 

naturalização e trabalho invisível. Por esse motivo supus que existiria certa 

sensibilidade naquelas atividades desempenhadas pelo professor, que não são 

desenvolvidas dentro da universidade, aquelas que classifiquei anteriormente como 

acessórias. 

Por ser oriundo de um Campus do Interior (Sobral) e conhecer os 

processos e a burocracia da gestão, a segunda hipótese era de que professores do 

Interior e da Capital teriam demandas distintas em alguns pontos específicos, 

principalmente ligados à distância geográfica que impõem uma série de restrições, 

como o deslocamento para presença em reuniões, trâmite de documentos, dentre 

outros. 

A terceira hipótese era a de que professores ligados à pós-graduação 

teriam uma sobrecarga de trabalho que refletiria nas outras atividades, incluindo aí a 

gestão. A interferência se daria exatamente no choque de exigências entre a pós-

graduação e a gestão. Se, para a graduação, há uma diminuição da carga de 

trabalho previsto na norma da UFC (2014a; 2014b) e uma exigência menor para a 

progressão, na pós-graduação, a CAPES (2017a; 2017b) não prevê nenhuma 

diferenciação entre professores gestores e não gestores. Os critérios são para o 

programa, o que deixa margem para que um professor gestor produza um pouco 

menos e os outros compensem essa produtividade, fazendo um pouco a mais, 

entretanto, a distância não pode ser tão grande, sob risco de descredenciamento 

desse docente que está na gestão. 

Por fim, o magistério indígena, projeto inovador capitaneado pela UFC no 

Nordeste, poderia apresentar características peculiares, como o deslocamento para 

aulas nas aldeias e a contratação de professores externos, que poderiam impactar 

de modo particular o coordenador de um programa como esse. 

Com efeito, dividi os professores entrevistados para que abrangesse todo 

esse espectro de graduação e pós-graduação, Capital e Interior e Ciência Humanas 

e outras áreas. 
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O que o diagnóstico revelou foi que a preocupação em separar as 

Ciências Humanas das outras não pareceu resultar em uma diferença que tenha 

relevância para os resultados do estudo, uma vez que os discursos entre esses 

grupos de professores não demonstraram nenhuma diferença; as demandas foram 

similares; não citar diversas atividades também foi mostrado pelos dois grupos; 

vivenciar a invasão do tempo de trabalho sobre os outros tempos sociais foi relatado 

em ambos os grupos, ou seja, separar ou não esses grupos não resultaria em 

qualquer diferença prática. Logo, se essa estratégia fosse aplicada na pesquisa 

como um todo resultaria em uma perda de tempo e esforço, o que será evitado em 

razão do diagnóstico realizado. 

As outras hipóteses se mostraram relevantes nos discursos dos 

professores-gestores. Aqueles vinculados a uma pós-graduação relatam uma carga 

de atividades muito maior do que os que não estão. Além disso, os professores-

gestores de cursos do interior vivem uma realidade mais complexa em função da 

distância geográfica, assim como o magistério indígena, mas esse por motivos 

outros. Outros fatos não previstos, mas que se mostraram relevantes foram: quanto 

mais alto o cargo (Chefe de Departamento, Diretor), maior a exigência e maior o 

dispêndio de tempo para o cumprimento das atividades, e a estrutura a qual o gestor 

está submetido, se a um Centro, a uma Faculdade etc, também influi na quantidade 

de trabalho, logo, no tempo que isso demanda. 

A divisão que apresentarei desta fase seguirá uma linha que possibilitou a 

construir categorias de análise discutidas teoricamente no Capítulo 2 e mostradas 

esquematicamente no Capítulo 3. 

Ante a realidade de intensidade de trabalho exigida em relação à pós-

graduação e as demandas da gestão, a Entrevistada 5 relata que deixou a pós-

graduação alegando não conseguir compatibilizar todas as demandas de aula, 

pesquisa, orientação, publicação etc. O misto entre uma intensificação do trabalho e 

uma precarização se somavam e impediam que ela conseguisse realizar tudo o que 

era demandado. Subjacente a esse fenômeno, está a mercantilização denunciada 

no Capítulo 2. 

A realidade vivida em geral parece impregnada de uma aceitação tácita 

de que o ofício de professor nada mais é do que trabalho intenso e que extrapola 

essa temporalidade. As atividades invisíveis e a naturalização delas parece um lugar 
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comum, quando todos os entrevistados esqueceram atividades simples e 

corriqueiras na vida de um professor, como escrever artigos, para um professor de 

pós-graduação e até mesmo dar aulas (um dos professores não listou entre suas 

atividades que ministrava aulas). 

Você não citou atividades próprias da pós-graduação, como orientação, 
publicação de artigos, bancas... “É porque já é tão inerente a coisa, que não 
tem nem como não fazer, mas assim, tem as orientações que com certeza 
consomem muito tempo, e tem bolsista PIBIC, bolsista de monitoria que eu 
tenho, então a gente tem a obrigação e manter uma produtividade como 
você sabe, isso foi muito traumático aqui no nosso programa de pós-
graduação, eu estava na criação do mestrado acadêmico, porque todos os 
professores foram descredenciados [...] é sempre uma espada na cabeça 
da gente esse negócio de produtividade e toma um tempo imenso” 
(ENTREVISTADO 1). 

 

A realidade de um trabalho intensificado parece ser encarada com uma 

placidez de quem a considera um fruto inevitável daquilo que desempenha. O 

Entrevistado 4 deixa isso inequívoco quando afirma que “arrisco a dizer que talvez o 

professor que cumpre somente as 40h é aquele que está só com a sala de aula [...]; 

se você juntar pesquisa, extensão e gestão ultrapassa”. Ele complementa com o fato 

de que “Teve um colega que foi colocar no papel esse relatório que foi pedido, 

porque o dele deu 92h por semana”. 

Uma jornada de 92 horas de trabalho em uma semana corresponde a 

mais de 13 horas por dia, incluindo sábado e domingo. Isso equivale aos parâmetros 

de jornada praticados na primeira Revolução Industrial, como apontam Hobsbawm 

(2016a), Thompson (2012a), Brandel (2009a) e Engels (1995). Mesmo que o 

trabalho venha a ser intelectual e não físico, como era o caso dos operários 

descritos por esses autores, não exclui sob nenhuma hipótese o desgaste e o 

sofrimento associados a uma rotina exaustiva (BRUNI, 1991; ZARIFIAN, 2002; 

CARDOSO, 2013; NUNES, HUTZ, PIRES, OLIVEIRA, 2014), como relata o 

Entrevistado 2, ao afirmar que, por conta de experimentos realizados na sua 

pesquisa precisa ir a Universidade todos os sábados e domingos; e, quando não tem 

a fase de experimento, comparece a Universidade todos os sábados durante toda a 

manhã para se reunir com seus orientandos. 

Esse reflexo de esgotamento e sofrimento ante uma realidade de 

precarização, flexibilização e intensificação é relatada pela Entrevistada 5, ao afirmar 

que: 
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Ano passado eu tinha oito horas de aula na graduação, eu tinha aula 
segunda, terça, quarta e quinta, e foi muito complicado de fazer esse 
gerenciamento do tempo e da minha condição física. 

 

Segundo ela as demandas resultaram em um quadro de esgotamento 

físico, emocional e mental que se revelou em alguns episódios, sendo um deles 

emblemático para a Entrevistada. Segundo seu relato “Fisicamente eu estava 

esgotada e emocionalmente também [...] eu cheguei a terminar uma aula [...] porque 

não sabia a última frase que tinha dito.” (ENTREVISTADA 5). 

O relato de que é comum uma carga horária muito superior àquela 

pactuada no edital de concurso e no contrato assinado com a instituição é relatado 

de maneira bem natural por todos os entrevistados, o Entrevistado 2, ao elencar 

suas atividades de rotina dentro da instituição, ou seja, no tempo e espaço 

destinados a ela, já deixa claro que as 40h não são suficientes: 

Diariamente eu deixo os meninos no colégio e vou para [o curso], se eu tiver 
atividade de sala de aula eu fico em aula, como é modular e boa parte do 
tempo eu não tenho eu fico com os estudantes da pós-graduação e com 
meus estudantes de liga [extensão] a gente se reúne sempre de sete as 
oito, isso também ocorre regularmente de terça e quinta à noite de 18 as 20, 
todo dia eu me reúno [ou de manhã ou a noite], eu fico aqui [na gestão] todo 
dia até 10:30, eu programo minhas aulas sempre de 10 ao meio dia ou de 
14 as 16, a tarde eu fico a tarde inteira aqui [gestão] salvo aula ou reunião 
[...] e todo sábado estou no curso de sete da manhã ao meio dia. 
(ENTREVISTADO 2). 

 

A precarização e a intensificação do trabalho, segundo ela, se 

expressavam inclusive em uma superlotação de turmas, oriundas de uma cobrança 

de resultados que as universidades sofrem. Em seu relato: 

O problema não eram às oito horas, o problema é que cada turma que eu 
tinha era 60 alunos [...] então na hora em que eu pego 120 provas para 
corrigir é um tempo muito grande que eu levo [...] e a gestão não para, 
então eu preciso ir realizando as atividades da coordenação [...] aí o que 
acabava levando? Era o final de semana, era a noite, era o feriado [...] eu 
usei praticamente todo esse tempo para não deixar de lado as minhas 
atividades docentes (ENTREVISTADA 5). 

 

É importante perceber que a realidade de precarização do trabalho incide 

diretamente em uma flexibilização do tempo, onde o fora do trabalho não é 

delimitado pelo tempo da jornada laboral, muito menos pelo espaço físico da 

universidade. Esse fora elastece para outros tempos, outros espaços, vai 

colonizando os tempos que deveriam ser dedicados a outras atividades (AQUINO, 



146 
 

 
 

2003b) e inevitavelmente produz rupturas de convívio, estabelecendo uma solvência 

(SABÓIA, 2007). Nesse aspecto, devo sublinhar que a gestão é fator catalisador, ao 

se considerar como esta mesma afirma que “a gestão não para”, ou seja, as 

demandas continuam surgindo e exigindo outros tempos, outras ações. Logo, pela 

escala de prioridade, algumas atividades devem ser relegadas, e acabam sendo 

deslocadas para esse fora do tempo de trabalho, como está claro no relato a seguir: 

O que eu faço além da sala de aula e da gestão é a pesquisa e a 
orientação, nunca, nunca é menos de 40hs não, porque 40hs equivale a 
você começar a trabalhar 8 horas da manhã ter duas horas de almoço e 
encerrar as 18, e eu trabalho no final de semana, a noite, às vezes no 
feriado, isso depende muito da intensidade do semestre, porque tem 
semestre que tem mais orientações, isso demanda mais tempo, porque a 
parte da gestão é feita aqui [na UFC]. (ENTREVISTADO 4). 

 

“Tem muito dever de casa, leitura de artigo, parecer essas coisas todas.” E 
em qual horário você faz? “Rapaz, é espalhado, é quando dá, eu tento 
colocar na agenda pelo menos uma vez por semana o que eu chamo de 
produtividade, que é parar o que está sendo encaminhado, o artigo que tem 
que fechar, como foi a submissão [...] o que eu faço é fazer convergir as 
disciplinas da pós com a produção, mas não sei mensurar quanto tempo, o 
que eu sei é que se eu não me policiar eu passo o domingo trabalhando, 
nos últimos 2 anos eu decidi que não, eu não vou trabalhar aos 
domingos. (ENTREVISTADO 1, grifo nosso). 

 

É interessante perceber que o Entrevistado 1 está na UFC há mais de 20 

anos e há mais de 15 anos é professor da pós-graduação. A decisão de não mais 

trabalhar aos domingos foi tomada, segundo ele, há apenas 2 anos, fazendo com 

que os últimos 13 anos tenham como rotina normal o trabalho aos domingos. É 

nesse sentido que o Entrevistado 4 relata: “Atualmente eu penso que a média é de 

50h por semana que eu trabalho.” 

Essa intensificação vai, inclusive, recobrindo outras atividades que vão 

sendo esquecidas, mas não deixam de existir, e estas vão paulatinamente se 

tornando invisíveis e naturalizadas. Enquanto falava de suas atividades, o 

Entrevistado 2 esqueceu-se de falar de artigos, reuniões, correções de provas, 

trabalhos, dissertações e teses; ou seja, uma série de atividades que para os que 

estão na gestão e em uma pós-graduação constitui atividades corriqueiras. Ao ser 

chamado atenção de que não as havia mencionado, listou as seguintes atividades: 

Uma quarta-feira por mês de 18 as 20 temos uma reunião ordinária, fora 
essa reunião que é mensal temos duas reuniões de avaliação de semestre, 
e sempre na penúltima semana de aula do semestre nós temos 4 dias de 
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reunião de planejamento acadêmico [...] isso é tudo a noite, [...] reuniões 
bimestrais da pós que são dois programas, [...] reunião ordinária mensal da 
diretoria na terceira quarta-feira do mês [...] é uma tarde inteira, e nós temos 
reuniões semanais de avaliação [da diretoria], tem reuniões que não são 
ordinárias como essa sua, tem o CEPE e o CONSUNI [...]. As teses, 
dissertações e artigos ficam para a noite. É atividade para noite adentro. 
(ENTREVISTADO 2). 

 

Há, então, um deslocamento óbvio das atividades de correção para um 

horário fora do trabalho. Isso acontece por uma falta de possibilidade em alocar 

naquelas oito horas que se imagina trabalhar na universidade o conjunto total de 

atividades que se deve cumprir. O Entrevistado 2 frisa claramente esse ponto, ao 

assinalar que sua carga horária “Dá muito mais de 40. Se eu fosse trabalhar de 8 as 

12 e 14 às 18 eu não fazia metade do que faço”, ao que é corroborado pelo 

Entrevistado 1 que ao lembrar como era a vida antes da gestão, pontua que “[...] não 

devia dizer isso, mas era muito boa. A vida só, vamos dizer assim só, como 

professor é muito mais tranquila [...] eu trabalhava muito menos” (ENTREVISTADO 

1). 

Ao se tomar em consideração a norma da UFC (2014b) que regulamenta 

a carga horária dos professores, vê-se que aqueles que estão em cargo da gestão 

tem a prerrogativa de redução de carga horária. Além disso, em alguns cargos 

(como o de Diretor de Campus) pode-se pedir um professor substituto para suprir o 

lugar desse professor que reduziu as outras atividades em nome das atividades 

administrativas. 

Mesmo existindo essa possibilidade o Entrevistado 4 deixa claro que  

Eu sempre faço questão de dar uma disciplina a mais do que a norma 
permite [a norma permite uma disciplina de 4 créditos].  

 

Essa atitude não é fato isolado. Como expus no início desta seção, a 

Entrevistada 5 ministrava oito horas de sala de aula por semana. Isso equivale ao 

dobro do mínimo que a norma permite (UFC, 2014b). No mesmo sentido, o 

Entrevistado 1 relata: “Fiquei com 4 disciplinas fora o cargo da gestão”. 

Na mesma esteira, o Entrevistado 2 pontua que  

 

Eu nunca me afastei das atividades próprias da docência, Por força do 
cargo da gestão nós temos direito a um substituto, eu nunca usei. 
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O professor substituto ao qual o Entrevistado 2 se refere estava lotado em 

outro curso de sua unidade. O fato decorre exclusivamente de uma falta de pessoal 

e por uma limitação legal na contratação de professores substitutos. A precarização 

indicada por Lemos (2011) sobre um crescimento insuficiente de professores ante a 

expansão universitária cria um vácuo de profissionais que precisa ser preenchido. 

Uma delas é a que se pode perceber na fala do entrevistado. Por estar 

comprometido com a instituição, ele intensifica o trabalho, estende sua jornada e 

cede o substituto ao qual teria direito para outro curso que estivesse também 

precisando. 

Logo se percebe que a precarização flexibiliza, e vice-versa, e esse 

movimento solicita certos arranjos que sacrificam os outros tempos sociais e 

transformam atividades de trabalho em tarefas do dia a dia. 

Esse empenho na gestão (por força das demandas ou por um 

compromisso com o cargo e a instituição) faz criar um estado de sobreposição de 

tarefas, como citei anteriormente, muito claro, e até difícil de separar. Como a gestão 

acontece em horários diferentes, em vários lugares, ela mesma coloniza o tempo 

das outras atividades de trabalho. Assim se um professor sem a gestão pode chegar 

a 92h, como relatado anteriormente. Aquele que está no cargo da gestão enfrenta 

esse problema ampliado pela flexibilidade que a gestão imprime, como demonstra a 

fala a seguir: 

Por mais que você seja uma pessoa organizada [...] uma dificuldade da 
gestão é que não é só aqueles dias e aquelas horas que se está na sala da 
coordenação. Quando você sai você também trabalha [...] você tem uma 
ordem de prioridade [...] se chega algo urgente você tem que largar tudo, e 
isso se acumula. (ENTREVISTADO 4). 

 

Isso fica ainda mais evidente quando, durante as entrevistas, acontecem 

interrupções com demandas da gestão que não estavam previstas para aquele 

horário, já que cada uma das entrevistas foi marcada com antecedência. O 

Entrevistado 4 deixa isso explícito quando cita que: 

O tempo é a principal dificuldade, no caso temos pouco tempo para 
desempenhar todas as atividades, a gestão de maneira muito especial não 
tem um horário exato para acontecer, ela é diferente da sala de aula que 
você chega em um horário e sai em outro horário, se você vai preparar uma 
aula, ou uma atividade para os discentes, você pode se organizar para 
corrigir trabalho, preparar aula naquele dia, naquela hora, então tudo isso é 
passível de organização, a gestão não é bem assim, a gestão pode 
acontecer uma reunião de forma urgente que você tem que largar aula para 
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participar daquela reunião que é muito importante, ou um aluno chegar 
reclamando de um professor, ou um professor chegar reclamando de um 
aluno, então a gestão é um pouco assim, plástico. (ENTREVISTADO 4). 

 

Nesse caso a gestão parece ser colocada em um ponto de privilégio 

sobre as outras atividades. Aulas, pesquisas e extensões todas parecem relegadas 

a um segundo plano em nome dela; mesmo quando as solicitações são sem prévia 

comunicação, as reuniões são marcadas de urgência ou o calendário é alterado por 

motivo extemporâneo. O próprio calendário do colegiado é formulado para esse fim, 

como deixa clara a fala a seguir: 

Eles [professores] não dão aulas na segunda-feira, porque todas as 
reuniões [...] são as segundas-feiras, então era para que todos os 
professores estejam livres para participar dessas reuniões. [...] Só que 
acontece, por exemplo, no meu caso eu dou uma disciplina que [não é do 
curso do entrevistado] eles colocaram um horário, eu estou tentando ver o 
que eu consigo fazer para o segundo semestre, e esse horário bate, é 
segunda e quarta. Aí na verdade quando tem reuniões como a de conselho 
de centro eu vou para a reunião duas horas e quando dá umas quinze para 
as quatro, terminado ou não a reunião, eu saio para dar aula, mas existem 
reuniões, como a de ontem que eu não posso sair, porque eu presido a 
reunião. (ENTREVISTADA 5). 

 

Quando necessário, porém, as outras atividades parecem ficar à margem. 

Se a função básica do professor é ministrar aula, a gestão toma esse posto de 

primazia, como se evidencia na fala do Entrevistado 3, quando diz que “Eu sempre 

tento cumprir o programa, mas sempre perde uma prática ou uma aula em nome do 

administrativo”. Para esse entrevistado, que é oriundo do Interior, essa realidade é 

ainda pior, pois como ele relata, “Uma reunião de segunda foi adiada por causa do 

CEPE para sexta então eu tenho que estar lá duas horas da tarde, então a minha 

aula de dez horas já morreu”. O fato da aula de dez da manhã não acontecer é 

resultado do deslocamento que o professor deve realizar até Fortaleza. Nesse caso, 

a saída de sua cidade de origem para a Capital inviabiliza a aula, que é deixada em 

segundo plano em nome da gestão. 

Mesmo o produtivismo da pós-graduação, discutido na última Seção do 

Capítulo 2, parece não ser mais importante do que a gestão. Sobre isso o 

Entrevistado 2 afirma que “de todos os orientadores da pós-graduação eu sou o que 

tem menos orientando, eu só aceito um aluno por ano porque eu não tenho 

condição”. 
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No mesmo sentido, o Entrevistado 4 afirma que não mantém um projeto 

de extensão porque não conseguiria ter tempo para se dedicar a ele; existe, 

segundo o entrevistado, uma forte demanda por extensão na sua área, demanda 

inclusive partindo dos próprios alunos, mas ele relatou que negou o pedido alegando 

falta de tempo. A Entrevistada 5 deixou a pós-graduação tendo a falta de tempo para 

se dedicar a ela como um dos motivos e aqueles que se mantêm em todas as 

atividades sacrificam sempre um tempo a mais. 

É o caso do Entrevistado 2, anteriormente citado, que se mantém na pós-

graduação, mas com redução drástica de atividades. Assim, o Entrevistado 1 afirma: 

“Depois que eu entrei na pós-graduação eu sempre trabalhei aos domingos, porque 

eu não tinha tempo para fazer”, e, como relatado anteriormente, há dois anos depois 

de 13 anos nessa rotina, decidiu não mais trabalhar aos domingos. 

Essa consciência de que o trabalho invade essas outras temporalidades 

não é fato óbvio. Pelo contrário, a dedicação ao magistério, e sobretudo à gestão, 

vão tomando lugar para se instaurar sem que o docente perceba que seus tempos 

estão absorvidos por aquele que deveria estar restrito ao trabalho. O Entrevistado 1 

relata que por muitas vezes perde a hora do almoço por não perceber que passou 

de meio dia, uma hora da tarde, ou até das duas horas, sem que ele concluísse o 

que dele é exigido. Nesse caso, afirmou que sai porque começa a ficar tonto e 

mesmo assim tem que voltar depois por conta das demandas que muitas vezes não 

estão na agenda, e completa dizendo: “Então se botar no papel não dá, tem hora 

que não dá para pensar, como é a rotina de muitos de nós aqui, não é? A gente 

decreta que hoje o expediente acabou, porque se a pessoa ficar aqui, não acaba.”. 

O Entrevistado 1 referiu-se constantemente às reuniões como atividade 

mais solicitada, mas não mencionou que ministrava aulas ou preparava artigos; esse 

fato é interessante porque as aulas deveriam, em hipótese, ser a primeira lembrança 

de um professor. No caso dos artigos, nenhum professor computou essa atividade 

sem que eu perguntasse diretamente por ela, mesmo aqueles que estão na pós-

graduação; as outras atividades naturalizadas por todos eles foram orientações, 

correções de artigos e trabalhos e participação em bancas e comissões. 

Todos os entrevistados apresentaram um discurso no mesmo sentido no 

que se refere às atividades invisíveis. Pela regra, elas nunca são realizadas dentro 

da universidade; segundo eles, as demandas da gestão em seu caráter fluido 
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impedem a dedicação a esse tipo de tarefa, estando na Universidade e fora dos 

horários de aula, supervisão e reunião o gestor dedica-se integralmente aos 

afazeres administrativos. Se o docente que não ocupa cargo como gestor pode 

separar pelo menos um dia para não ir à Universidade e nesse tempo cuidar dessas 

atividades, ao gestor essa falta não existe. 

Outro entrave significativo é a maneira como a Universidade e o curso ao 

qual o gestor está ligado se estruturam. A Entrevistada 5 relatou um profundo 

esgotamento físico e mental ao final de um semestre mais cheio de atividades: “Eu 

terminei o semestre realmente esgotada” (ENTREVISTADA 5), como assinalei 

anteriormente o fato estava relacionado a uma carga horária acima do mínimo 

permitido para o gestor e pela quantidade de alunos por turma, como a Entrevistada 

4 relatou. O Entrevistado 2 afirma categoricamente que uma matriz modular no 

curso de graduação facilita o desempenho no cargo da gestão, pois, segundo diz, 

“isso me permite que eu me dedique mais as funções administrativas, [...] se eu 

tivesse disciplina normal no semestre isso dificultaria mais a minha participação na 

gestão”. 

Disciplinas modulares são outra expressão de uma flexibilização do 

trabalho docente. A concentração (ou hiperconcentração) de tempo didático não 

libera, necessariamente, esse docente para um tempo mais livre. Ao contrário dessa 

lógica, o tempo que é liberado pelo do modelo de disciplinas modulares é 

integralmente ocupado por outras atividades, que da mesma maneira que os outros 

gestores, invade esse tempo fora do trabalho. O fato fica evidente nas falas do 

Entrevistado 2, quando assinala que fica todos os sábados de manhã na 

Universidade, mesmo tendo cumprido um expediente de mais de oito horas por dia 

durante a semana, além de ler e produzir durante a noite. 

Se a disciplina modular libera mais tempo, esse é integralmente ocupado 

pela gestão e as atividades que todos os outros gestores entrevistados que não têm 

disciplinas modulares fazem em casa durante o tempo que deveria ser livre são as 

mesmas atividades que o Entrevistado realiza nos mesmos horários. Ou seja, em 

termos práticos, a gestão ocupa o tempo que foi liberado com as aulas modulares e 

as outras atividades continuam sendo desempenhadas em horários de não trabalho; 

a resultante é tão simplesmente mais tempo para a gestão, e não para o sujeito. 
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Esse fato reforça mais uma vez a primazia da gestão sobre as outras 

atividades, o que está também expresso na fala do Entrevistado 1, quando diz 

O tempo que é tirado de atividades que eu teria que me dedicar às aulas, 
como reuniões que são marcadas para o horário de aula [...] É o tempo que 
não tenho para me dedicar aos meus estudantes de pesquisa e graduação, 
meus bolsistas do PIBIC por exemplo. 

 

Outra constante nos discursos dos professores é o fato de que tiveram 

que diminuir as outras atividades ou deixar de realizar algumas delas. Se a 

importância da gestão já está dada na norma da Universidade (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2014b), ao reduzir a carga horária do professor, o que os 

relatos evidenciam é o fato de que essa redução é insuficiente ante a quantidade de 

atividades desses professores; isso pode ser atestado quando é relatado o não 

engajamento na extensão, ou a diminuição de orientandos ou a saída da pós-

graduação. Invariavelmente, alguma outra atividade é sacrificada em nome da 

gestão, o que por si já aponta para uma primazia desta atividade sobre as outras. 

Se é evidente que essa diminuição teria que acontecer naturalmente, uma 

vez que foi acrescentada uma atividade, a gestão, nos afazeres desse professor, 

hipoteticamente a redução já estabelecida na norma deveria ser suficiente para que 

o docente pudesse reduzir um pouco o tempo das outras atividades e manter todas 

elas equiparadas; entretanto, ao analisar a norma, percebi que na UFC a carga 

horária de sala de aula mínima para o professor é de 12h semanais (com a 

possibilidade de redução para 8h em casos especiais, como os de professor 

pesquisador bolsista ou coordenador de programa/projeto de extensão) e a máxima 

de 16h semanais. Ao assumir o cargo na gestão, esse professor pode reduzir a 

carga horária de sala de aula para 4hs semanais, mas a dedicação à gestão, 

segundo a norma da Universidade, é de 20h semanais. Resta claro o fato de que, 

mesmo comparando com a carga horária máxima (16h semanais) o professor-gestor 

não tem redução compatível, pois ele diminui 12h semanais de sala de aula e 

assume 20h na gestão, temos aí um hiato de 8h semanais. 

Soma-se a esse fato a realidade de que as outras atividades não sofrem 

redução de carga horária. Além disso, um gestor que se divide entre aulas de 

graduação e gestão não consegue progredir na carreira por não atingir o teto mínimo 

de pontos para isso. Dentro da UFC a norma determina que para a progressão são 

necessários 700 pontos. O cargo da gestão somado ao mínimo de sala de aula para 
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os cargos não confere a pontuação mínima para progressão. Além disso, para 

atingir a Classe de Professor Associado, o docente deve estar ligado a algum 

programa de pós-graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

Em decorrência desses fatos o gestor é obrigado a manter 

institucionalmente outras atividades caso queira progredir na carreira. O ponto 

nevrálgico é que a redução de carga horária comparada ao tempo dedicado à 

gestão é significativamente menor. Além disso, todos os critérios de avaliação que 

não o de progressão, como concessão de bolsas de produtividade, iniciação à 

pesquisa, iniciação à docência, extensão, dentre outras, não levam em conta a 

gestão, e um professor não gestor e um gestor competem segundo os mesmos 

critérios, quando aquele que não está na gestão possui mais tempo para produzir e 

aumentar seu currículo, consequentemente sua pontuação. 

Esses são fatos que afastam a maioria dos professores da gestão como 

fica evidente no relato a seguir: 

A maioria que entra não quer mais, aqui a maioria fica uma vez e não quer 
mais, não gosta [...] Quando chega o momento de trocar o gestor no 
momento das eleições é difícil ter um candidato [...] é assim fica pedindo: 
vai tu, vai tu [...] até dizer vou! (ENTREVISTADO 4). 

 

A Entrevistada 4 menciona situação semelhante em seu curso. Já o 

Entrevistado 1 enumera alguns problemas em relação a assumir cargos da gestão. 

Segundo ele, “A gente não é treinado para ser gestor. E a gestão pública é muito 

diferente da empresarial”. E complementa: 

É difícil arrumar um professor que queira assumir uma coordenação, que 
queira assumir uma chefia de departamento. A universidade tem pouca 
autonomia, muito controle, pouco dinheiro, você encaminha a solicitação 
para os órgãos competentes [...] e o poder efetivo é muito pequeno. Tem 
que ter muito perfil de saber lidar com a diversidade. (ENTREVISTADO 1). 

 

Em sentido inverso a esse discurso, a Universidade exprime em seu 

Estatuto que um professor só pode ser coordenador por um período de três anos, 

podendo ser reconduzido ao cargo uma só vez (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2017). O prejuízo dessa política é óbvio, pois os docentes não querem 

assumir esses cargos por uma série de fatores, muitos deles já elencados, e aquele 

que se dispõe não pode passar mais do que dois mandatos no cargo. Considerando 

essa atividade, da maneira como se mostra por via desses discursos, como 



154 
 

 
 

extenuante, ocupando muito do tempo de docência e para a qual a maioria não está 

preparada, negar a manutenção de quem tem experiência e intenção em ficar nele 

parece ser contraproducente. 

Outro complicador para a gestão está nos diversos formatos de estrutura 

que a Universidade adota e na distância geográfica entre o centro de decisão e os 

Campi do Interior. A esse respeito, o Entrevistado 2 assinala: 

Não ter a estrutura de departamento no interior exige um esforço maior, 
porque como não temos departamento alguém tem que assumir essa 
responsabilidade, ou o curso ou a diretoria. 

 

Essa realidade, aliada à precarização da estrutura universitária 

comentada no Capítulo 2, é própria da empresa enxuta, na lógica de um downsize 

nos Campi do Interior e os Institutos, a Universidade elimina a figura do 

Departamento. A estrutura Curso→Departamento→Diretoria funciona com a 

premissa de que o Coordenador de Curso é uma instância acadêmica, o Chefe de 

Departamento é uma instância administrativa e o Diretor Coordena as demandas 

dos Cursos a ele vinculados. Assim, ao eliminar o Departamento, tudo o que era de 

responsabilidade dessa instância, automaticamente, é diluído nas outras duas que 

ficaram (Curso e Diretoria), o que sobrecarrega um sistema já inchado. 

Especificamente no Interior, esse modelo tem mais um complicador para 

o gestor: 

Não temos pessoal suficiente aqui, isso acaba sobrecarregando a gente. A 
dificuldade que nós temos de resolver os problemas próprios da 
administração por estar distante do centro de decisão [...] sofre muito com a 
demora nos processos” isso faz com que se tenha retrabalho, 
principalmente quando aliado as questões burocráticas. (ENTREVISTADO 
2). 

 

O tempo de deslocamento para as reuniões é outro entrave significativo. 

Concordando com a fala do Entrevistado 3 sobre seu deslocamento do interior para 

a Capital, a fim de participar das reuniões, o Entrevistado 2 comenta que em “uma 

reunião você perde literalmente o dia, a reunião são duas horas, mas por conta da 

distância são quatro horas para ir e quatro para voltar.” Nesse caso, as oito horas de 

deslocamento para ir e voltar da reunião já se constitui como um dia de trabalho, 

considerando uma jornada padrão de 8h. 
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Por fim, outra diferença dentro da gestão universitária são os cursos de 

magistério indígena. Segundo o gestor entrevistado, além de todas as nuanças que 

um curso de graduação convencional tem, essa modalidade está vinculada 

diretamente ao MEC, além de estar subordinada também a Universidade. É na 

relação com o MEC que se dá a principal diferença que no caso são os recursos a 

serem gerenciados. Como os cursos ocorrem nas aldeias, os índios devem ser 

deslocados até o polo. Então envolve uma logística de transporte, alimento, 

pagamento de professor. Nada disso é repasse direto da Universidade, como 

acontece com os outros cursos. No magistério indígena, o dinheiro vem diretamente 

do MEC para o curso, segundo dotação orçamentária própria. 

Os recursos são discutidos com os líderes indígenas e só então tudo é 

empenhado, licitado e contratado. No curso regular, não se paga professor, não há 

preocupação com as refeições ou o transporte deles. No magistério indígena tudo é 

custeio feito na coordenação; se academicamente tudo é igual, administrativamente 

é um modelo à parte, uma vez que o coordenador de cursos regulares não se 

preocupa com a gestão financeira, que é realizada pela Reitoria, com técnicos 

administrativos para isso. 

Essa relação da gestão acadêmica com a gestão financeira cria uma 

grande problemática para o magistério indígena, não só com o acréscimo de um rol 

de atividades que um curso regular não tem, mas também sofre com o atraso de 

recursos e as dotações orçamentárias que ao atrasarem, não permitem o empenho 

da verba em tempo hábil para a sua execução. Então, se em teoria existe o recurso, 

na prática não há como usá-lo, ou seja, na realidade, é como se ele não existisse, já 

que não pode ser utilizado em razão de demora na liberação e no trâmite 

burocrático.  

Até o momento, estão claros nos discursos dos professores-gestores 

entrevistados: uma precarização e flexibilização do trabalho, associado a 

precarização da estrutura da universidade, os modelos administrativos e, 

principalmente, entre a discrepância da liberação de horas trabalhadas pelas horas 

de empenho na função da gestão. Isso resulta em uma intensificação de suas 

atividades uma vez que o tempo para executá-las mantém-se o mesmo, o que por 

sua vez, obriga, por uma característica de fluidez da gestão e de seus tempos, um 

reordenamento do seu tempo de trabalho que invade seus outros tempos sociais e 
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impede que esse tempo possa ser empregado, principalmente, em suas relações 

sociais próximas. O conjunto dessa dinâmica, associada a uma não preparação para 

a gestão e a um comprometimento com o cargo, os Cursos e a Universidade culmina 

em um discurso de esgotamento físico e mental. 

Nessa base, as categorias analíticas apontadas no Capítulo 3 foram 

formuladas e os passos seguintes da pesquisa foram pensados. Com efeito, 

apresentarei nas seções a seguir o estudo quantitativo desse tempo e o 

aprofundamento dessas questões preliminares que balizaram a criação desse 

instrumento, cujo objetivo foi o de verificar numericamente como o tempo desses 

professores é empregado, se existem atividades privilegiadas e se existem 

atividades naturalizadas. 

 

 

4.3 Cronos: O tempo quantificado 

 

 

Uma vez com o campo restrito, por força da não adesão à pesquisa, me 

ative a pesquisar apenas o Campus de Sobral, com 8 cursos de graduação, 5 de 

pós-graduação e a diretoria do Campus, totalizando 28 professores a serem 

pesquisados. Desse total, um vice coordenador estava havia menos de seis meses 

no cargo, o que o elimina pelo critério de exclusão de tempo de gestão exposto no 

Capítulo 3. Assim, 27 professores deveriam ser pesquisados; entretanto, quatro 

deles (um coordenador e um vice de um curso de pós-graduação e um coordenador 

e um vice de graduação) se recusaram a responder o instrumento. Portanto, tivemos 

23 respondentes (85,18% do total): o diretor, o vice-diretor, oito gestores de 

programas de pós-graduação (coordenador e vice) e 13 gestores de cursos de 

graduação (coordenador e vice). 

O instrumento previa um rápido levantamento pessoal dos professores 

gestores para depois fazer o levantamento de atividades e de tempo. Assim, dividi a 

análise com base nas informações solicitadas, sendo elas: idade, tempo de docência 

na UFC, cargo que ocupa, há quanto tempo é gestor, se já exerceu cargo de gestão 

anteriormente, quantas vezes já exerceu cargo de gestão e se é docente em algum 

programa de pós-graduação. A seguir, farei uma análise de cada um desses itens e, 
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posteriormente, da distribuição de tempo desses professores, se eles naturalizam 

alguma atividade e quais delas são possivelmente naturalizadas. 

Ao analisarmos a Tabela 16, percebemos que o perfil desses professores 

está, em sua maioria, situado em uma faixa de 10 anos (entre 36 e 45 anos), um dos 

motivos possíveis para esse perfil é se tratar de um Campus do interior, onde os 

primeiros concursos tinham como exigência mínima o título de mestre, o que atrai 

um público mais jovem, não apenas pela titulação, mas em função da mudança de 

endereço para uma cidade do interior. 

 

Tabela 16 – Distribuição por idade dos professores-gestores 

IDADE N % 

31-35 4 17,40 

36-40 9 39,15 

41-45 6 26,10 

46-50 1 4,35 

51-55 2 8,70 

56-60 0 0 

60+ 1 4,35 

TOTAL 23 100% 

 

Esse indício é corroborado pelo fato de que nas faixas etárias mais 

velhas, de 46 a mais de 60 anos (um intervalo de mais de 20 anos, considerando a 

idade máxima que seria a de aposentadoria compulsória) temos apenas quatro 

professores, mesmo número de professores entre 31 e 35 anos (intervalo de apenas 

cinco anos); isso indica um corpo docente muito jovem na gestão universitária. 

Nesse caso, considerando o tempo necessário para a formação como 

docente e o cumprimento dos requisitos mínimos para ingresso na universidade no 

Campus em questão (o título de mestre), esses gestores tiveram pouco tempo de 

preparação para as exigências que um cargo de gestão. Com efeito, o quadro 

descrito na fundamentação teórica (Capítulo 2, Sessão 2.2) e nas entrevistas 

preliminares (Capítulo 4, Sessão 4.2) sobre o despreparo sentido por esses 

professores tende a se agravar quando são mais jovens e têm um percurso 

profissional ainda curto, inclusive dentro da própria Universidade que estão hoje. 

Esse é um fator que pode potencializar o agravo à saúde desse professor, como 

também explicitado no capítulo teórico e de forma marcante em alguns relatos dos 
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entrevistados, na segunda etapa da pesquisa, em especial a de uma professora que 

relatou não ter conseguido terminar uma frase durante uma aula devido ao 

esgotamento físico e emocional que sentia no fim do semestre (página 133). 

 

Tabela 17 – Quanto tempo é professor na UFC 

ANOS N % 

01-05 1 4,35 

06-10 13 56,55 

11-15 8 34,80 

16-20 1 4,35 

20+ 0 0 

TOTAL 23 100% 

 

Nesse quesito, temos uma concentração de mais de 50% dos 

pesquisados exercendo sua função de professor na UFC em um período que varia 

de seis a dez anos, e o segundo período mais citado é o de onze a quinze anos. 

Isso, assim como os dados da Tabela 16, que aponta um quadro de professores 

prioritariamente jovens ocupando o cargo de gestão e, nesse caso específico, ainda 

na primeira metade de suas carreiras (considerado o tempo de serviço para 

aposentadoria). 

O cruzamento de dados da Tabela 16 e da Tabela 17 também nos revela 

algumas características desses professores, como apresentado na Tabela 18 e na 

Tabela 19: 
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Tabela 18 – Idade X Tempo de docência na UFC 

IDADE 
ANOS DE DOCÊNCIA NA UFC 

TOTAL 
01-05 06-10 11-15 16-20 20+ 

25-30 0 0 0 0 0 0 

31-35 0 4 0 0 0 4 

36-40 1 4 4 0 0 9 

41-45 0 4 2 0 0 6 

46-50 0 0 0 1 0 1 

51-55 0 0 2 0 0 2 

56-60 0 0 0 0 0 0 

60+ 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 1 13 8 1 0 23 

 

 

 

Tabela 19 – Idade de ingresso na UFC 

IDADE N % 

25-29 8 34,8 

30-34 3 13,05 

32-36 4 17,4 

35-39 5 21,75 

39-44 2 8,7 

50+ 1 4,35 

TOTAL 23 100 

 

 

Como se observa, o maior número de professores ingressou na UFC com 

idade entre 25-29 anos. No total, oito professores (34,8%) ingressaram na UFC com 

essa idade. Outros dois grupos se destacam: de quatro professores (17,4%) com 

idade entre 32-36, e um grupo com idade entre 35-39 anos, com cinco professores 

(21,75%). Considerando que a idade comum de formatura para cursos de quatro 

anos seja 22 anos, e a duração do mestrado em dois anos, temos o maior número 

de gestores com um tempo de graduação que varia de 1-6 anos para tornar-se 

professor nesse Campus da UFC. 
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Certamente, é um tempo muito curto para se adquirir experiência na sua 

área específica de conhecimento, e um tempo ainda menor para se dedicar a outras 

atividades extras, como a gestão. O que desejo enfatizar é o fato de que, como 

citado no Capítulo 2, uma vez que a formação de um mestre ou doutor é muito 

longa e específica, ele tem pouca oportunidade para desenvolver outros campos de 

atuação; a gestão é um desses campos que sua formação não comporta. A situação 

se agrava ainda mais quando percebemos que, da graduação desse professor para 

seu ingresso na universidade, decorreu um tempo muito curto, não garantindo o 

término de sua formação como pesquisador (título de doutor), logo também não 

dando oportunidade de formação para a gestão. 

Todo esse cenário se torna ainda mais delicado quando percebemos que 

a gestão é uma atividade recorrente para aqueles que a aceitam. Como visto no 

segundo tópico desse capítulo, nas primeiras entrevistas, os professores, de forma 

geral, não apresentam inclinação para ocupar esse cargo. Em vista disso, aqueles 

que os aceitam acabam retornando repetidas vezes para os mesmos cargos ou 

outros cargos de gestão por falta de quem os substitua. 

Tendo esse panorama disposto, a Tabela 20 nos aproxima da visão geral 

da organização temporal desses professores (Objetivo específico 1), uma vez 

que aponta, com clareza, a repetição desses docentes na gestão: 

 

Tabela 20 – Se o professor já ocupou cargo de gestão na UFC 

 N % 

SIM 21 91,35 

NÃO 2 8,7 

TOTAL 23 100 

 

Vinte e um professores ocuparam cargo de gestão por mais de uma vez e 

apenas dois estão tendo a primeira experiência na gestão acadêmica. Essa 

diferença indica que os professores que se dedicam à gestão fazem-no 

repetidamente, corroborando com o discurso já encontrado na segunda etapa da 

pesquisa (Entrevistas não estruturadas) de que poucos professores desejam se 

dedicar à gestão, obrigando aqueles que têm interesse ou que já tem alguma 

experiência a retornarem a essa atividade repetidamente, agravando os problemas 

relacionados ao desempenho de outras atividades na vida acadêmica. 
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Essa realidade é reafirmada nos dados apresentados na Tabela 21, em 

que se observa claramente o retorno desses professores para a gestão (a tabela a 

seguir indica quantas vezes o professor ocupou cargos de gestão excluindo o atual): 

 

Tabela 21 – Vezes que ocupou cargo de gestão na UFC 

MANDATOS N % 

1 11 47,85 

2 7 30,45 

3 1 4,35 

5+ 2 8,7 

TOTAL 21 100 

 

Mesmo que a maioria dos professores, onze deles (47,85%), estejam 

ainda no seu segundo mandato na gestão (cada um com duração de dois anos), há 

um número significativo que já teve duas passagens por algum cargo e está no 

terceiro mandato. Chama a atenção que alguns desses professores, dois deles, 

estão há mais de dez anos em cargos de gestão. O que é interessante apontar 

nessa realidade é a escassez de cargos de gestão. Pela estrutura do Campus, 

temos apenas os cargos de coordenador, vice coordenador, diretor de campus e 

vice-diretor, ou seja, esses professores estão alternando em apenas quatro cargos 

há mais de uma década. Em uma realidade mais complexa, como a de Fortaleza, 

onde temos ainda chefe de departamento e pró-reitorias, essa realidade de 

repetição das mesmas pessoas na gestão pode ser ainda mais intensa. 

Outro fator que devemos considerar com cuidado é a idade desses 

professores, o tempo na UFC e o tempo na gestão. Ao cruzarmos os dados da 

Tabela 18 e da Tabela 21, temos o seguinte panorama: 
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Tabela 22 – Tempo na gestão e idade 

PROFESSOR IDADE TEMPO NA UFC MANDATOS 

1 31-35 06-10 1 

2 31-35 06-10 2 

3 31-35 06-10 1 

4 31-35 06-10 3 

5 36-40 11-15 1 

6 36-40 06-10 0 

7 36-40 06-10 1 

8 36-40 11-15 1 

9 36-40 11-15 1 

10 36-40 06-10 2 

11 36-40 11-15 1 

12 36-40 01-05 2 

13 36-40 06-10 1 

14 41-45 06-10 2 

15 41-45 06-10 1 

16 41-45 06-10 1 

17 41-45 06-10 2 

18 41-45 11-15 1 

19 41-45 11-15 0 

20 46-50 16-20 5+ 

21 51-55 11-15 5+ 

22 51-55 11-15 2 

23 60+ 06-10 2 

 

A Tabela 23 explicita não apenas a tendência a uma repetição de 

ocupação dos cargos de gestão, porém, mais do que isso, 12 professores (52,2%) 

passaram metade do tempo ou mais de sua carreira na UFC em cargos de gestão, o 

que pode criar ou intensificar a sensação, descrita por alguns deles nas entrevistas 

preliminares, de que se tornaram burocratas e não docentes ou pesquisadores. Com 

isso, podemos entender não apenas a organização temporal atual desses 

professores, mas o fato de que essa organização tende a se repetir ao longo do 

tempo, e perdurar por mais da metade de sua carreira. 

Atenta-se para os casos dos professores 4, 12 e 21 da Tabela 23. Os 

professores 4 e 21, apesar do longo percurso (o primeiro entre seis e dez anos, e o 

segundo entre onze e quinze anos), considerando o perfil de professores em início 
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de carreira no Campus, tiveram somente 0 e 3 anos fora de cargos de gestão. Isso 

significa que suas carreiras de docentes e gestores se confundem e eles tiveram 

pouco ou nenhum tempo para exercer, exclusivamente, o magistério superior dentro 

do tripé básico da universidade. 

O caso do professor 12 é ainda mais chamativo, pois esse é professor na 

instituição em um período entre um e cinco anos, e já está no terceiro mandato na 

gestão. Isso aponta para o fato de que sua admissão na universidade praticamente 

coincide com seu ingresso na gestão e, em termos práticos, se um professor não se 

sente seguro e/ou treinado para a gestão (como foi exposto na parte teórica e nas 

entrevistas preliminares), um professor recém-ingresso sequer tem conhecimento do 

funcionamento da instituição, ainda não se ambientou ou vivenciou suas rotinas. 

Certamente que esse quadro pode agravar uma possível sensação de inabilidade 

para o cargo, o que pode gerar estresse e outros agravos à saúde, aos quais o 

professor já está sujeito, como exposto no Capítulo 2 (BRUNI, 1991; ZARIFIAN, 

2002; CARDOSO, 2013; NUNES, HUTZ, PIRES, OLIVEIRA, 2014; COSTA, 2016; 

MUNIZ-OLIVEIRA, 2016; HUTZ, ROCHA, SPINK, MENANDRO, 2010; KOETZ, 

REMPEL, PÉRICO, 2013; MARTINS, HONORIO, 2014; SOARES, et al., 2011; 

NUNES, HUTZ, PIRES, OLIVEIRA, 2014; MERIGHI, et al., 2011; CASTIEL, SANZ-

VALERO, 2007; LUZ, 2005; SANTOS, 2012). 

Na Tabela 24, expõe-se a vinculação dos gestores a Programas de Pós-

graduação, em que se observa uma divisão mais equilibrada entre os que ministram 

aulas na pós-graduação e aqueles que não ministram. 

 

Tabela 24 – Vínculo com a Pós-Graduação 

NÍVEL TIPO DE CURSO N % 

Graduação Apenas graduação 10 43,5 

Pós-graduação 

Mestrado Acadêmico 10 43,5 

Mestrado Profissional 2 8,7 

Mestrado Acadêmico e Doutorado 1 4,35 

TOTAL  23 100 

 

É importante notar que o Campus com poucos cursos e relativamente 

jovem dispõe de poucos cursos de pós-graduação, no total cinco, com uma 

característica interessante, quatro deles são na área da saúde. Dos oito cursos que 
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o Campus oferta, apenas dois são na área da saúde (Medicina e Odontologia) e um 

em área afim (Psicologia10). À revelia desse fato, mais de 50% dos professores que 

ocupam cargos de gestão participam de uma pós-graduação. 

Como salientado por Sguissardi e Silva Júnior (2009); Silva Júnior e 

Sguissardi (2013); Correa e Lourenço (2016); Silva Júnior, Sguissardi e Silva (2010); 

Nunes, Hutz, Pires, Oliveira (2014), Botomé (1996), Lemos (2007; 2011), Castillo 

(2010) e discutido no Capítulo 2 (páginas 87 e seguintes), a pós-graduação exige 

uma maior produtividade do professor e demanda mais atividades, ampliando 

consequentemente o tempo de trabalho. Portanto, aqui temos a maior parte desses 

professores vivendo na interseção do tripé universitário, a gestão e a pós-

graduação, salientando que, como vimos na Tabela 22, a maior parte deles já 

vivencia essa experiência de gestão durante metade de sua carreira na instituição. 

É plausível, diante desse quadro, considerar que, em grande parte, o 

tempo desses trabalhadores está submetido à lógica do trabalho e ao discurso 

produtivo, lançando à margem dessa temporalidade todas as outras a que possam 

dispor. Esse panorama é exatamente aquele descrito na Seção 2.1.6 acerca da 

colonização do tempo de trabalho sobre os outros tempos sociais (AQUINO, 2003), 

em que a dilatação do tempo de trabalho pressupõe uma inevitável invasão nos 

tempos que a priori deveriam estar liberados da atividade laboral; e como apontado 

na Seção 2.1.7 (SABÓIA, 2007), essa colonização pode auxiliar ou desencadear um 

processo de solvência social. 

Importante relembrar que temos aqui a maior incidência de um discurso 

gerencialista (GULEJAC, 2007) dentro da universidade. O processo de colonização 

dos tempos sociais pelo tempo de trabalho é o puro reflexo do casamento de uma 

heterocondicionalidade do trabalho (e de seu tempo) com a internalização do 

discurso do produtivismo e da centralidade do tempo de trabalho (AQUINO, 2003a; 

2003b; 2004; 2005; AMORIM, 2013; BORSOI, 2005; CARDOSO, 2013; GRISCI, 

SCALCO e JANOVIK, 2007; BATISTA, GRISCI, GALLON e FIGUEIREDO, 2013; 

GRISCI e CARDOSO, 2014). A resultante nada mais é que um Cronos que insiste 

em devorar pedaços de tempo que não lhe pertencem, como fazia o Titã com seus 

                                                           
10

 Apesar dos cursos de Psicologia se submeterem à aprovação do CNS, de acordo com Decreto Nº 
9.235, de 15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017), na UFC os cursos de Psicologia de Fortaleza 
estão ligados ao Centro de Humanidades, mesmo que em Sobral isso não ocorra por não existir um 
Centro Ciências Humanas. A UECE e UNIFOR mantêm a psicologia como uma ciência humana. Isso 
aponta para um lugar de entre-ciências que a Psicologia ocupa. 
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filhos, dificultando os espaços em que o sujeito se faz fora da atividade produtiva e 

que pode escrever sua história fora do campo circunscrito do trabalho. Dito de outra 

forma: o tempo que Cronos devora é aquele que falta a Clio, e ao privilegiar o 

trabalho como atividade e tempo, o sujeito tende a romper os laços que lhe são 

temporalmente incompatíveis. 

Um claro reflexo disso é a média de horas trabalhadas dos professores 

que estão na pós-graduação. Estes se dedicam à universidade por 56,7h semanais - 

sendo uma média de 38,7h declaradas espontaneamente e 18h de atividades que 

não mencionaram espontaneamente -, contra 43,1h dos que não se dedicam a 

programas de pós-graduação - sendo 32,8h declaradas espontaneamente e 13,9h 

de atividades não declaradas-, perfazendo uma diferença de 13,6h a mais para os 

que estão vinculados à pós-graduação, como demonstra a Tabela 24. 
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Tabela 24 – Distribuição do tempo de trabalho 

PROF PÓS* HORAS D** HORAS ND*** HORAS T**** 

1 sim 42,5 4,88 47,38 

2 não 33 6 39 

3 não 34 13 47 

4 não 38,5 6,75 45,25 

5 não 42 14 56 

6 não 33,5 2,5 36 

7 não 22,75 2,25 25 

8 não 11,5 14 25,5 

9 sim 50 28,5 78,5 

10 sim 41 36,75 77,75 

11 não 42 20,5 62,5 

12 não 27 17,75 44,75 

13 não 44 2,5 46,5 

14 sim 41,5 19,25 60,75 

15 sim 40 0,5 40,5 

16 sim 34,5 6,5 41 

17 sim 40,5 0,75 41,25 

18 sim  28,5 16,5 45 

19 sim 44 45 89 

20 sim 39 8 47 

21 sim 40 28 68 

22 sim 40 35,5 75,5 

23 sim 21,75 4,25 26 

*Se o professor está vinculado a alguma pós-graduação. 
** Horas de trabalho declaradas pelo professor. 
*** Horas de trabalho não declaradas pelo professor. 
**** Horas de trabalho total. 

Professores com carga horária inferior ao especificado na legislação 
Professores com carga horária igual ou próxima ao especificado na legislação 
Professores com carga horária superior ao especificado na legislação 

 

A diferença é significativa, pois 13,9h/semana equivalem a mais da 

metade da jornada semanal máxima que um professor deveria dedicar à 

universidade (40hs/semana). Com isso, podemos afirmar que os professores 

envolvidos na gestão no Campus de Sobral que estão vinculados a alguma pós-

graduação têm uma carga horária 34,75% maior que aqueles que não estão na pós-

graduação. Esse dado é antecipado nas afirmações de Sguissardi e Silva Júnior 
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(2009); Silva Júnior e Sguissardi (2013); Correa e Lourenço (2016); Silva Júnior, 

Sguissardi e Silva (2010); Nunes, Hutz, Pires, Oliveira (2014); Botomé (1996); 

Lemos (2007; 2011) e Castillo (2010) sobre a intensificação do trabalho na pós-

graduação, como discutido anteriormente. 

Importante salientar que a intensificação do trabalho não é exclusiva dos 

professores vinculados à pós-graduação, mesmo que nesses exista uma tendência 

a uma maior intensificação. Longas jornadas são generalizadas entre esses 

docentes, e esse fato fica evidente ao se constatar que apenas cinco deles têm uma 

carga horária total menor que 40h semanais, e um deles declarou trabalhar 39h, 

sendo esse um valor muito próximo ao total esperado. 

Como apontado por Hutz, Rocha, Spink e Menandro (2010); Lemos 

(2007; 2011); Castillo (2010); Castiel e Sanz-Valero (2007); Botomé (1996); Costa 

(2016); Lopes (2006); Luz (2005) e Santos (2012), discutidos no Capítulo 2, a 

intensificação do trabalho e as altas cargas horárias são lugar comum nessa 

profissão. Esse fato foi confirmado pela revisão sistemática de literatura e pela carga 

horária declarada dos professores, onde 18 deles assinalaram ter jornadas acima do 

tempo esperado de trabalho. 

Mesmo considerando que três desses professores assinalaram cargas 

horárias muito próximas ao esperado (40,5; 41 e 41,25 horas semanais), temos 

ainda 15 professores com uma carga horária substancialmente maior que a 

permitida por lei (com mais de 44hs semanais de trabalho). É provável que 

características como a imaterialidade e a multiplicidade de tarefas, apontadas por 

Castillo (2010); Hutz, Rocha, Spink e Menandro (2010); Lemos (2007; 2011) e Lopes 

(2006), colaborem para essa realidade. 

Destaca-se, ainda, o fato de que sete professores têm jornadas semanais 

acima das 60 horas, ou seja, trabalham pelo menos o equivalente a mais quinze dias 

de trabalho ao mês. Se esse número assusta pelo volume de trabalho que significa, 

quatro professores se sobressaem ainda mais nesse quadro. Esses trabalham 75,5; 

77,75; 78,5 e 89 horas por semana. Em termos de horas trabalhadas, eles fazem o 

dobro da carga horária esperada, chegando literalmente a jornadas de patamares 

similares aos praticados no início da Revolução Industrial (HOBSBAWM, 2016a; 

THOMPSON, 2012a; BRANDEL, 2009a; ENGELS, 1985). 
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Essa realidade é generalizada nos professores pesquisados, pois, como 

dito anteriormente, dezoito deles têm carga horária superior ao máximo previsto em 

lei. E, se a carga horária semanal máxima relatada foi de 89h e a mínima de 26h, a 

média é de 50,65h semanais de trabalho; são dez horas de trabalho a mais, por 

semana, para cada professor pesquisado, o que equivale a um dia e mais duas 

horas de trabalho por semana, ou seja, corresponde a uma jornada de segunda a 

sábado em dois turnos, acrescido de duas horas no domingo. Dito isso, podemos 

perceber os processos de precarização, flexibilização e intensificação do trabalho 

agindo nesses professores. 

Podemos inferir isso pelo fato direto de que a alta carga horária aponta 

para a intensificação e, como exposto anteriormente, a intensificação pode vir por 

um aumento na carga horária de trabalho, ou um aumento no ritmo de trabalho 

dentro da mesma carga horária (NUNES, HUTZ, PIRES, OLIVEIRA, 2014; 

BOTOMÉ, 1996; LEMOS, 2007, 2011; CASTILLO, 2010). Uma vez que essa 

temporalidade de trabalho excede em muito aquela esperada para a jornada máxima 

e só se pode supor que as atividades extras são desenvolvidas fora do horário de 

expediente, estamos diante de uma característica da flexibilidade temporal do 

trabalho. Por fim, o processo de precarização pode ser percebido no movimento 

duplo da flexibilização e da intensificação que criam deterioração de condições de 

trabalho que antes garantiam um número menor de atividades, um tempo menos 

extenso e um ritmo menos acelerado de demandas e resultados Essa situação 

reafirma as entrevistas preliminares, pois todos os entrevistados da segunda fase da 

pesquisa afirmaram sentir essa sobrecarga de trabalho, aliada a uma falta de 

condição de realização de tarefas, além de uma série de temporalidades/atividades 

sobrepostas. 

Se até o momento apresentei um quadro geral das horas trabalhadas por 

esses docentes e como isso pode impactar seu fazer no trabalho, é interessante 

adentrar nas atividades de forma específica, a fim de conhecer a organização 

temporal desse profissional e investigar se uma ou mais atividade é 

privilegiada por esses professores (Objetivos específicos 1 e 2). Para isso, a 

Tabela 25 mostra a distribuição de horas por tarefa. Nela, as horas foram 

convertidas para horas de trabalho por semana (as atividades em hora mês foram 

divididas por quatro) e estão em destaque (negrito) as cinco atividades com maior 
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alocação de tempo total. As Tabelas 24, 25, 26 e 27 mostram a divisão de todas as 

atividades e de todos os respondentes agrupados por atividade, ou seja, cada 

atividade soma o número de horas assinaladas por todos os participantes da 

pesquisa: 
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Tabela 25 – Atividades privilegiadas (tempo de cada atividade) 

Atividades HD* HND** HT*** 

Apresentações artísticas 0 0 0 

Aulas na graduação 191 18 209 

Aulas na pós-graduação 51 2 53 

Bancas examinadoras 0 18 18 

Cargo administrativo 179,75 18,5 198,25 

Comissões científicas 1,35 8,75 10,1 

Coordenação de projeto, ação ou evento de extensão 72,75 4 76,75 

Coorientação de Doutorado 0 0 0 

Coorientação de Mestrado 0 9 9 

Correção de provas 10 18,5 28,5 

Correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos 14 28,25 42,25 

Desenvolvimento de Produto ou Processo 0 4,5 4,5 

Desenvolvimento de Produto ou Processo Tecnológico 0 4,5 4,5 

Desenvolvimento de Softwares no âmbito de projetos de ensino, 
pesquisa ou extensão 

0 3 3 

EAD 0 1 1 

Ensaios para produções e apresentações artísticas 0 2 2 

Ministração de curso de extensão, palestras, conferências e mesas 
redondas 

0,25 6,25 6,5 

Núcleo Docente Estruturante 2,375 8,75 11,125 

Organização de Eventos 1,5 9 10,5 

Orientação de bolsistas de programas institucionais 42,125 12,5 54,625 

Orientação de Doutorado 2 0 2 

Orientação de Especialização 0 1,5 1,5 

Orientação de estágio supervisionado 13 9 22 

Orientação de Mestrado 23 14,5 37,5 

Orientação de Pós-doutorado 0 0 0 

Orientação de TCC 38,75 9 47,75 

Parecer ad hoc 3 5,25 8,25 

Participação em comitê editorial 0 1,875 1,875 

Participação em eventos 0 12,25 12,25 

Preparação de aula 47 12 59 

Produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em jornal 12,5 34,75 47,25 

Produção de Relatório Técnico/Científico 0 11,75 11,75 

Produção de textos para eventos 0 1,75 1,75 

Produções artísticas e/ou culturais 0 0 0 

Projeto de pesquisa 108 15,5 123,5 

Representante em órgão e/ou comissão junto à sociedade 7 0,5 7,5 

Representante em órgão representativo de classe 0 0,5 0,5 

Reuniões de conselhos 7 10,375 17,375 

Reuniões de curso de graduação e/ou pós-graduação 10,25 8,375 18,625 

Reuniões de departamentos 0 5 5 
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Trabalhos Técnicos 0 0,5 0,5 

*HD: Horas declaradas espontaneamente (aba 3 do formulário). 
**HND: Horas não declaradas espontaneamente (aba 4 do formulário). 
*** HT: Horas totais. 

 

Duas atividades aparecem em destaque na Tabela 25, ensino na 

graduação e gestão, ambas com mais de 190 horas semanais de trabalho na soma 

de carga horária de todos os professores pesquisados, e, curiosamente, estão com 

uma contagem de horas bem próximas (209 e 198,25 respectivamente). Esse 

resultado aponta, inicialmente, para uma paridade de dedicação entre essas duas 

atividades (uma vez que a diferença entre elas foi de 10,75 horas, o que dividido 

pelo número de professores resulta em uma diferença de menos de meia hora), 

sendo as mais privilegiadas em termos de alocação temporal total (considerando a 

totalidade de horas). Os projetos de pesquisa aparecem em terceiro com 123,5h e 

as duas atividades na sequência de maior número de horas dispensadas a elas é 

coordenação de extensão e orientação de bolsistas. 

Apesar de aparentar uma carga horária alta, as 209 horas de aulas na 

graduação correspondem a pouco mais que nove horas semanais de aula, o que 

equivale a apenas uma hora a mais que o mínimo exigido para os professores fora 

do cargo de coordenação ou diretoria e é uma hora a mais que o dobro da carga 

horária mínima para os professores nesses cargos (a carga horária mínima para eles 

é de quatro horas semanais). No caso da gestão, quando dividida pelo número de 

coordenadores e pelo diretor (os vice-coordenadores não têm carga horária 

especificada, atuando costumeiramente quando os coordenadores se ausentam ou 

em ocasiões e/ou trabalho pontuais), e no caso, doze gestores, o total de horas para 

cada um é de 16,5 horas por semana, que ainda é uma carga horária menor do que 

o esperado para a gestão, que são vinte horas semanais. 

Esse fato é algo que deve ser ressaltado aqui: na norma da instituição, a 

coordenação exige uma dedicação de vinte horas semanais, ao passo que ministrar 

aulas, função precípua do professor, cai para quatro horas semanais (o mínimo para 

todos os professores são oito horas semanais, mas as horas de aula do 

coordenador contam em dobro, sendo que esse benefício não é aplicado ao vice). 

Institucionalmente, o que está em jogo é um demonstrativo claro de que a própria 

universidade prioriza a gestão, em termos de carga horária, em detrimento de todas 

as outras atividades. Mas, em termos de carreira docente, a gestão não é atrativa, 



172 
 

 
 

pois fora a redução de carga horária e uma pequena gratificação pecuniária (que 

não é garantida a todos), a gestão ocupa um tempo muito elástico e acaba 

comprometendo as atividades que fazem do docente e pesquisador uma referência 

profissional. 

É importante ressaltar que a dedicação aos projetos de pesquisa é 

alavancada pelos professores que participam de pós-graduações e, principalmente, 

por dois professores que estão cursando o doutorado, e que dedicam, cada um 

deles, mais de 20 horas semanais para a pesquisa. 

De maneira similar, quando analisada a frequência de resposta a cada 

item, temos uma convergência entre os itens mais citados e os que são empregados 

maior tempo na sua realização. A Tabela 26 apresenta esses dados 

pormenorizados. 
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Tabela 26 – Atividade privilegiada (frequência de citação) 

Atividades Declarada N declarada Total 

Apresentações artísticas 0 0 0 

Aulas na graduação 20 2 22 

Aulas na pós-graduação 10 2 12 

Bancas examinadoras 0 18 18 

Cargo administrativo 22 3 25 

Comissões científicas 1 8 9 

Coordenação de projeto, ação ou evento de extensão 12 4 16 

Coorientação de Doutorado 0 0 0 

Coorientação de Mestrado 0 3 3 

Correção de provas 6 12 18 

Correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos 1 12 13 

Desenvolvimento de Produto ou Processo 0 4 4 

Desenvolvimento de Produto ou Processo Tecnológico 0 4 4 

Desenvolvimento de Softwares no âmbito de projetos de ensino, 
pesquisa ou extensão 

0 4 4 

EAD 0 1 1 

Ensaios para produções e apresentações artísticas 0 1 1 

Ministração de curso de extensão, palestras, conferências e 
mesas redondas 

1 8 9 

Núcleo Docente Estruturante 3 9 12 

Organização de Eventos 2 6 8 

Orientação de bolsistas de programas institucionais 12 7 19 

Orientação de Doutorado 1 0 1 

Orientação de Especialização 0 2 2 

Orientação de estágio supervisionado 3 6 9 

Orientação de Mestrado 8 3 11 

Orientação de Pós-doutorado 0 0 0 

Orientação de TCC 9 6 15 

Parecer ad hoc 1 8 9 

Participação em comitê editorial 0 5 5 

Participação em eventos 0 7 7 

Preparação de aula 14 5 19 
Produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em 
jornal 

2 16 18 

Produção de Relatório Técnico/Científico 0 5 5 

Produção de textos para eventos 0 3 3 

Produções artísticas e/ou culturais 0 0 0 

Projeto de pesquisa 11 9 20 
Representante em órgão e/ou comissão junto à sociedade 4 1 5 
Representante em órgão representativo de classe 0 1 1 

Reuniões de conselhos 5 12 17 

Reuniões de curso de graduação e/ou pós-graduação 6 11 17 

Reuniões de departamentos 0 3 3 
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Trabalhos Técnicos 0 1 1 

 

A frequência apresentada pelas atividades segue a mesma direção da 

alocação de horas: ministrar aulas e exercer cargo administrativo são as 

atividades que mais são citadas por esses professores, seguido de projetos de 

pesquisa, orientação de bolsistas institucionais e preparação de aula. Nesse 

caso, apenas preparação de aulas (maior frequência substitui coordenar projetos de 

extensão - maior número de horas). Existem algumas considerações que merecem 

destaque na apresentação desses dados em especial. 

O primeiro fator a perceber é que ministrar aulas tem frequência menor 

que 23, que é o total de professores pesquisados. 20 professores declararam 

espontaneamente ministrar aulas e outros dois declararam apenas quando 

apresentados ao quadro de atividades possíveis e, mesmo lendo as atividades 

possíveis de se realizar na instituição, um professor não mencionou que ministra 

aulas na graduação. Entretanto, esse professor assinalou que ministrava aulas na 

pós-graduação. Mesmo frente a isso, a conduta é estranha às normas da instituição, 

pois um professor só está isento de aulas na graduação quando ocupa cargos de 

diretoria de centro, instituto, campus ou pró-reitoria, e, nesse caso, o diretor e vice 

assinalaram que ministram aulas na graduação (os únicos que estariam 

dispensados). 

Outro fator importante a ser analisado é que a frequência de cargos de 

administração supera o número de professores participantes dessa pesquisa. O fato 

se deu porque dois professores assinalaram a atividade de forma espontânea e 

também de forma induzida (abas 3 e 4 do formulário). Evidentemente, esse fato por 

si não leva a nenhuma conclusão, mas minimamente podemos especular que a 

gestão ocupa um lugar de tal destaque que mereceu ser assinalado duas vezes por 

dois professores. Certamente que podemos considerar o cargo de gestão como uma 

das atividades de maior relevância, isso porque ela tem a maior frequência 

(espontânea ou induzida) e tem a segunda maior carga horária total (sendo a 

segunda maior em horas declaradas espontaneamente e a maior em horas 

declaradas de forma não espontânea). 

Faz-se necessário relembrar que os professores, nas entrevistas iniciais 

apresentadas na segunda seção desse capítulo, apontavam para o fato de que a 

gestão ocupa espaços e tempos que não deveriam ser seus e, mesmo em tempos 
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que não seriam os seus, ela acaba invadindo. Essa percepção dos entrevistados, 

somada ao quantitativo que nos é apresentado, faz pensar que não apenas o 

trabalho invade outros tempos sociais, em um movimento de colonização, como 

amplamente discutido por Aquino (2003b), mas que as atividades de trabalho se 

atropelam e se sobrepõem, colonizando os tempos umas das outras, obedecendo a 

algum tipo de ordenamento ou escala que não é possível definir agora, mas que 

podemos supor poder ser multifatorial, isto é, pela urgência da demanda, pela 

importância da tarefa, dentre outras. 

Parece que o tempo dentro do trabalho não se apresenta como sólido, 

estanque ou linear; é um tempo fluido e multifatorial, hora convergindo, hora 

divergindo; criando novas demandas e decisões de alocação de recurso escasso, 

talvez o mais escasso e precioso: o próprio tempo. Com efeito, essa dinamicidade e 

fluidez criam, teoricamente, um ambiente propício para que os tempos se 

sobreponham e se invadam, como discutido nas Seções 2.1.2 e 2.1.3. Esse 

ambiente é próprio da flexibilização, e essa traz a reboque uma precarização, muitas 

vezes expressa em intensificação do trabalho. 

Dois outros fatores chamam atenção nessa tabela: o primeiro é a alta 

frequência na qual a atividade pesquisa aparece. Como descrito, quando foi 

apresentado o Campus de Sobral (Capítulo 3), são poucos programas de pós-

graduação, e desses, apenas quatro participaram dessa pesquisa, somando-se ao 

fato de que dez professores não estão vinculados a nenhuma pós-graduação 

(Tabela 23). Isso indica que o número de professores que se dedicam à pesquisa é 

maior que o número de professores em pós-graduação, sendo alguns dos 

professores que fazem pesquisa, mestres. Essa é uma característica importante a 

ser ressaltada no meio acadêmico, mestres não têm incentivos à pesquisa, tais 

como bolsas de pesquisa e editais de fomento, que garantem bolsistas para auxiliar 

na pesquisa11. A revelia desse fato, esses professores se dedicam à pesquisa, o que 

pode estar relacionado com a ênfase na pesquisa por um suposto status dessa 

atividade, frente a outras desempenhadas pelos docentes (SGUISSARDI e SILVA 

JÚNIOR, 2009; SILVA JÚNIOR e SGUISSARDI, 2013; CORREA e LOURENÇO, 

2016). 

                                                           
11

 Algumas Universidades podem manter internamente algum incentivo para pesquisa para mestres, 
o que não é o caso da UFC. Entretanto, em âmbito nacional, enquanto política pública federal, esse 
incentivo é muito pequeno.  
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Por fim, gostaria de destacar da Tabela 26 que duas atividades estão 

muito próximas de preparação de aula e orientação de bolsistas. São elas: 

correções de provas e reuniões. Correções de prova aparecem com uma 

frequência de dezoito e reuniões com dezessete. Entretanto, é importante salientar 

que as reuniões estão divididas em três tipos: reuniões de conselho (frequência de 

dezessete), reuniões de graduação ou pós-graduação (frequência de dezessete), e 

reuniões de departamento (frequência de três). Se fosse colocado em bloco, essa 

atividade teria uma frequência de trinta e sete citações e ficaria muito acima de 

todas as outras. Ela não aparece com uma carga horária alta (Tabela 25) porque as 

reuniões têm uma periodicidade mensal, contra uma periodicidade semanal de 

atividades como aula e orientação. 

Certamente não passa despercebido o fato de que ministrar aulas se 

desdobra também em outras atividades, tais como preparar aulas e corrigir provas, e 

é exatamente aqui que o cruzamento das Tabelas 24 e 25 apresenta características 

que se correlacionam: as atividades mais citadas e que demandam mais tempo, em 

suma, as atividades privilegiadas, são o ensino e a gestão, e suas atividades 

apêndices, por exemplo, correção de provas e reuniões, uma vez que o gestor tem 

diversas reuniões mensais nas várias instâncias da universidade, diferente do 

professor que participa apenas do colegiado do curso a que está vinculado. 

O correlato lógico da atividade privilegiada nessa tese é a atividade 

naturalizada (sua apresentação cumpre o Objetivo específico 4). Essa é 

apresentada a seguir nas Tabelas 26 e 27, seguindo o mesmo padrão da atividade 

privilegiada: primeiro em número de horas e depois em frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 27 – Atividade naturalizada (tempo de cada atividade) 
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Atividades HD* HND** HN*** 

Apresentações artísticas 0 0 0 

Aulas na graduação 191 18 18 

Aulas na pós-graduação 51 2 2 

Bancas examinadoras 0 18 12,5 

Cargo administrativo 179,75 18,5 18 

Comissões científicas 1,35 8,75 6 

Coordenação de projeto, ação ou evento de extensão 72,75 4 3 

Coorientação de Doutorado 0 0 0 

Coorientação de Mestrado 0 9 9 

Correção de provas 10 18,5 16,5 

Correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos 14 28,25 27,5 

Desenvolvimento de Produto ou Processo 0 4,5 4 

Desenvolvimento de Produto ou Processo Tecnológico 0 4,5 4 

Desenvolvimento de Softwares no âmbito de projetos de ensino, 
pesquisa ou extensão 

0 3 2 

EAD 0 1 1 

Ensaios para produções e apresentações artísticas 0 2 2 

Ministração de curso de extensão, palestras, conferências e mesas 
redondas 

0,25 6,25 3,5 

Núcleo Docente Estruturante 2,375 8,75 6 

Organização de Eventos 1,5 9 7 

Orientação de bolsistas de programas institucionais 42,125 12,5 12 

Orientação de Doutorado 2 0 0 

Orientação de Especialização 0 1,5 1 

Orientação de estágio supervisionado 13 9 8 

Orientação de Mestrado 23 14,5 14 

Orientação de Pós-doutorado 0 0 0 

Orientação de TCC 38,75 9 8 

Parecer ad hoc 3 5,25 3 

Participação em comitê editorial 0 1,875 0 

Participação em eventos 0 12,25 11,5 

Preparação de aula 47 12 12 

Produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em 
jornal 

12,5 34,75 33 

Produção de Relatório Técnico/Científico 0 11,75 11,25 

Produção de textos para eventos 0 1,75 1 

Produções artísticas e/ou culturais 0 0 0 

Projeto de pesquisa 108 15,5 15 

Representante em órgão e/ou comissão junto à sociedade 7 0,5 0 

Representante em órgão representativo de classe 0 0,5 0 

Reuniões de conselhos 7 10,375 5 

Reuniões de curso de graduação e/ou pós-graduação 10,25 8,375 5 

Reuniões de departamentos 0 5 4 

Trabalhos Técnicos 0 0,5 0 

TOTAL 837,6 330,875 285,75 
*HD: horas declaraddas 
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**HND: Horas não declaradas 
***HN: Horas naturalizadas 

 

Antes de analisar a Tabela 27, devo expor que todos os professores não 

assinalaram atividades que desempenham na universidade, o que aponta para a 

possibilidade de que esse esquecimento pode ser uma tendência comum a qualquer 

um que desempenhe uma atividade. Entretanto, apenas 7 professores (30,4%) não 

citaram atividades que entrassem no critério de atividade naturalizada (69,6% 

citaram atividades naturalizadas). O valor alto nesse quesito extrapola a simples 

explicação de um esquecimento ao acaso. Lembremos que o critério de inclusão de 

uma atividade como naturalizada é que tenha uma periodicidade de, no mínimo, 

uma aula por semana. 

O fato de apresentar um índice de quase 70% de professores que 

ignoram uma atividade corriqueira e não admitem que faça parte do seu trabalho, a 

menos que sejam confrontados com essa realidade, não pode ser tratado de forma 

banal ou como fato corriqueiro. Esse fato por si só já é um indício suficientemente 

forte que confirma a existência de atividades que são naturalizadas no fazer desses 

professores; mais que isso, essa realidade é a regra, não a exceção. 

Além disso, é absolutamente necessário que façamos uma análise mais 

acurada da distribuição de horas entre as atividades declaradas espontaneamente e 

as que não foram declaradas de forma espontânea. O total de horas de trabalho 

desse grupo de professores foi de 1.168,475 horas de trabalho por semana. Desse 

total, 837,6 horas semanais (71,68%) foram declaradas espontaneamente e 330,875 

horas semanais (28,32%) foram declaradas por indução. Isso demonstra que quase 

um terço das atividades são ignoradas de maneira geral. 

Em relação às atividades naturalizadas, temos 285,75 horas semanais 

(24,45%) de atividades corriqueiras que são esquecidas. Isso reflete que quase a 

totalidade das atividades esquecidas sejam naturalizadas e, no total, cerca de um 

quarto da carga horária desses professores, na média, passa despercebida, mesmo 

sendo realizadas de forma constante. Ao cruzar esses dados com os apresentados 

na Tabela 24, a média de horas trabalhadas a mais para cada professor é de 10,65 

horas semanais (tópico discutido na página 161), o que corresponde 

aproximadamente a um quarto da carga horária total desse professor. Temos assim 
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um indício de que a atividade naturalizada pode se constituir como uma matriz para 

uma sobrecarga de trabalho. 

Ora, o que seria mais insidioso ao trabalhador do que aquelas atividades 

que ele não consegue perceber como trabalho? O que poderia lhe aliciar mais do 

que um tempo que coloniza outro, sem que se perceba esse movimento? Como o 

discurso gerencialista e a autovigilância se acoplam nesses casos, podendo piorar 

ainda mais esse quadro? É claro que podemos especular que esse tipo de cenário 

pressiona ainda o trabalhador que, alheio ao que lhe acontece, padece de uma 

mais-valia que não só vai alienando na cadeia produtiva, mas no próprio fazer, 

excluindo pouco a pouco seu tempo e impedindo que outros espaços sociais sejam 

desfrutados. 

Nesse ponto, abrem-se dois questionamentos que deveriam figurar nas 

entrevistas da próxima etapa da pesquisa: o que faz com que esses professores 

trabalhem tanto? A imaterialidade de seu ofício cria condições propícias para essa 

intensificação do trabalho? 

A flexibilização cria a condição ideal para que isso ocorra, e a 

precarização e a intensificação podem encontrar nessa modalidade de atividade um 

campo ainda mais fértil para se proliferar, pois despercebido que aquele tempo 

kairológico está sendo solapado por uma heterocondicionalidade, o trabalhador 

desempenha sua função de trabalho, sem nem mesmo ter consciência de que a está 

executando, em um tempo (e talvez espaço) fora do trabalho, exatamente ali, em 

que ele deveria ser sujeito de sua ação, consciente do seu fazer, em que deveria 

escrever sua história. Nesse parâmetro, é possível pensar um tipo de alienação mais 

intrínseco à atividade desempenhada, por força de uma nova configuração do 

mundo do trabalho, que seria um desdobramento daquela preconizada por Marx 

(1993; 2004). 

Em relação às atividades que aparecem como tendo a maior carga 

horária invisível, temos (em ordem decrescente de tempo alocado em cada 

atividade): produção de artigos, livros, capítulo de livros ou artigos em jornal, 

com 33 horas; correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos, com 

27,5 horas semanais; aulas na graduação, com 18 horas; cargo administrativo, 

com 18 horas; e correção de provas, com 16,5 horas. 
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Essas atividades, por si só, já chamam a atenção em alguns aspectos: o 

primeiro deles é que as duas atividades naturalizadas que estão perto de 16 horas 

semanais (teto da última atividade naturalizada analisada aqui) são projeto de 

pesquisa e orientação de mestrado. Uma delas se executa também fora da 

universidade, mas o curioso é que as duas estão ligadas a uma possível (ou 

suposta) vinculação com a pós-graduação, que agrava a intensificação do trabalho 

(como visto anteriormente). A suposição se dá porque, como exposto anteriormente, 

nem todos os professores que declararam pesquisa estão na pós-graduação. 

O segundo fato apresentado por essa tabela é o de que três das cinco 

atividades listadas com maior alocação temporal (duas com o maior número de 

horas e a com menor número de horas) são atividades próprias de um espaço fora 

do local do fazer principal da docência, isto é, correção de provas e trabalhos que, 

assim como a produção de artigos e textos científicos, se dá, na maioria dos casos, 

fora do ambiente da universidade. Esse fato aponta para uma possível vinculação 

entre tempo e espaço em que a atividade é praticada, ou seja, é possível que 

atividades desenvolvidas fora do espaço da universidade dificultem a sua 

identificação, ou lembrança, mesmo que saibamos que ela efetivamente o é (essa 

realidade é discutida na literatura especializada sobre o fazer docente (Seção 2.2 

dessa Tese). 

Essa espécie de homework, mesmo quando vinculado a uma atividade 

essencialmente docente, parece criar uma dificuldade de identificação dessa 

atividade como trabalho, como se ela fosse percebida como um não trabalho. 

Possivelmente um dos impactos disso para o trabalhador é uma nova sobrecarga de 

trabalho e uma maior escassez de tempo livre, uma vez que ele não percebe esse 

tempo como tempo de trabalho. Investigar se existe essa relação tempo-espacial é 

uma das questões que devem constar na última fase dessa pesquisa. 

Nesse tocante, é importante frisar que, das doze atividades naturalizadas 

que estão acima da média de horas trabalhadas a mais por esses professores 

(10,65 horas semanais), seis delas se desenvolvem em sua maioria fora do espaço 

da universidade (produção de relatório técnico/científico; participação em eventos, 

correção de provas; correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos; 

produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em jornal; preparação de 

aula), e das seis atividades que se desenvolvem dentro da universidade, duas delas 
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(ministrar aulas na graduação e cargo administrativo) merecem destaque porque 

foram atividades citadas espontaneamente pela maioria dos docentes e com uma 

carga horária também elevada. 

Por fim, um último aspecto que chama atenção nesses dados, já 

inicialmente explanado no parágrafo anterior, é a repetição, enquanto atividade 

naturalizada, de duas das atividades mais citadas e com maior alocação temporal na 

declaração espontânea dos professores. É curioso perceber que ministrar aulas e 

ocupar cargo administrativo estejam como atividades naturalizadas com alta 

demanda de tempo. Entretanto, existe uma explicação para isso e que confirma os 

dados das Tabelas 24 e 25, uma vez que essas duas atividades são aquelas com 

maior alocação temporal para esse grupo de professores e é esperado que, quando 

naturalizada e, ao ser confrontado com esse fato, o professor declare uma alta carga 

horária nessa atividade. Isso é confirmado pelos dados da Tabela 28, apresentada a 

seguir, que demonstra a frequência das atividades naturalizadas por esses 

docentes. Caso a frequência dessas duas atividades se apresente baixa, 

confirmaremos o aqui exposto: poucos professores naturalizam essas atividades, 

mas ao perceberem o fato, declaram alta carga horária nelas, como é esperado. 
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Tabela 28 – Atividade naturalizada (frequência de citação) 

Atividades FD* FND** FN*** 

Apresentações artísticas 0 0 0 

Aulas na graduação 20 2 2 

Aulas na pós-graduação 10 2 2 

Bancas examinadoras 0 18 6 

Cargo administrativo 22 3 2 

Comissões científicas 1 8 3 

Coordenação de projeto, ação ou evento de extensão 12 4 2 

Coorientação de Doutorado 0 0 0 

Coorientação de Mestrado 0 3 3 

Correção de provas 6 12 9 

Correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos 1 12 11 

Desenvolvimento de Produto ou Processo 0 4 3 

Desenvolvimento de Produto ou Processo Tecnológico 0 4 3 

Desenvolvimento de Softwares no âmbito de projetos de ensino, 
pesquisa ou extensão 

0 4 2 

EAD 0 1 1 

Ensaios para produções e apresentações artísticas 0 1 1 

Ministração de curso de extensão, palestras, conferências e mesas 
redondas 

1 8 2 

Núcleo Docente Estruturante 3 9 3 

Organização de Eventos 2 6 2 

Orientação de bolsistas de programas institucionais 12 7 6 

Orientação de Doutorado 1 0 0 

Orientação de Especialização 0 2 1 

Orientação de estágio supervisionado 3 6 4 

Orientação de Mestrado 8 3 2 

Orientação de Pós-doutorado 0 0 0 

Orientação de TCC 9 6 4 

Parecer ad hoc 1 8 2 

Participação em comitê editorial 0 5 0 

Participação em eventos 0 7 5 

Preparação de aula 14 5 5 
Produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em 
jornal 

2 16 13 

Produção de Relatório Técnico/Científico 0 5 4 

Produção de textos para eventos 0 3 1 

Produções artísticas e/ou culturais 0 0 0 

Projeto de pesquisa 11 9 8 

Representante em órgão e/ou comissão junto à sociedade 4 1 0 

Representante em órgão representativo de classe 0 1 0 

Reuniões de conselhos 5 12 2 
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Reuniões de curso de graduação e/ou pós-graduação 6 11 4 

Reuniões de departamentos 0 3 1 

Trabalhos Técnicos 0 1 0 
*Frequência de atividades declaradas 
**Frequência de atividades não declarada 
***Frequência de atividades naturalizadas 

 

Como esperado, a frequência das atividades de aula na graduação e de 

gestão foram baixas. Assim, a alocação de tempo nessas atividades enquanto 

atividade naturalizada se deu, provavelmente, pelo esquecimento dos poucos 

professores em citar essas atividades, e como elas têm uma carga horária alta, 

entraram no rol das atividades naturalizadas expostas na Tabela 27. 

Das atividades que tiveram maior número de menções temos: correção 

de trabalhos e artigos de alunos e orientandos, com onze citações; produção de 

artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em jornal, com dez menções; 

correção de provas, com nove citações; projeto de pesquisa, com oito menções 

e; bancas examinadoras e orientação de bolsistas de programas institucionais, 

com seis cada uma. É importante destacar que, das seis atividades mais citadas, 

três delas se desenvolvem prioritariamente fora do espaço da universidade, o que 

reforça os elementos discutidos quando analisei a Tabela 27. 

Ao cruzar os dados das Tabelas 26 e 27, e desconsiderando ministrar 

aulas e cargo administrativo pelos motivos já expostos, temos uma repetição das 

seguintes atividades: correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos; 

produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em jornal; correção 

de provas; e projeto de pesquisa. Dessas cinco atividades, quatro têm seu fazer 

prioritariamente fora da universidade. Além disso, duas dessas atividades têm 

ligação prioritária com a graduação e duas com a pós-graduação, o que aponta o 

mesmo quadro apresentado pelos dados teóricos levantados no Capítulo 2. 

É ainda curioso perceber que atividades como preparação de aula, que se 

dá fora do espaço da universidade, têm uma alta frequência declarada, mas outras 

atividades correlatas não seguem o mesmo padrão. Poderia existir uma suposição 

de que atividades pontuais em ocasiões específicas, como participação em bancas e 

correção de trabalhos e provas, seriam as atividades mais naturalizadas, entretanto 

essa premissa não se sustenta frente ao fato de que orientação a bolsistas e 

projetos de pesquisa tem uma periodicidade alta e costuma acontecer 

semanalmente ou quinzenalmente. 
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Em todo caso, parece existir uma tendência maior de se naturalizar as 

atividades que têm uma baixa periodicidade ou são inconstantes, visto que a maior 

parte das atividades não declaradas têm essa característica. 

À revelia disso, todos apresentaram atividades naturalizadas. Eles não 

apenas deixaram de mencionar alguma atividade, mas esqueceram de atividades 

importantes e com carga horária consideravelmente alta. Dos fatos que mais 

chamaram atenção, está o de que um professor ligado a um programa de pós-

graduação não citou que orientava mestrandos ou doutorandos, nem mesmo 

quando induzido a citar a atividade; mais de um professor que não citou que 

ministrava aula; e o caso mais chamativo foi de um docente que não citou gestão 

acadêmica, mas, nesse caso, nem sendo induzido a citar essa atividade ele o fez. 

Com tudo o que foi coletado até aqui, a importância de se fazer uma série 

de entrevistas para aprofundar algumas questões levantadas fica ainda mais 

evidente. Essas entrevistas, realizadas com os mesmos professores que 

participaram da terceira etapa da pesquisa, será analisada na seção a seguir. 

 

 

4.4 Clio: O tempo de se dizer 

 

 

Nossa narrativa começou descrevendo a criação segundo a visão da 

Grécia clássica. Assim, é justo que, ao chegarmos ao final, também nos 

aproximemos dessa mítica. Nossa história é composta prioritariamente daquilo que 

desejamos falar, narrar-se faz referência a fazer-se, na medida em que, para dizer 

de mim, é preciso que eu reflita sobre meu objeto, qual seja, eu mesmo. 

Os métodos de pesquisa em Psicologia do Trabalho dão conta, de 

diversas maneiras, dessa possibilidade do trabalhador falar de si através do seu 

fazer, no seu fazer e com o seu fazer. Se já percorremos teoricamente e 

empiricamente a centralidade do trabalho para os profissionais que ora estudamos, 

não é surpresa que o ato laboral venha a ser uma das narrativas mais importantes 

para que o trabalhador fale de sua própria história. Da mesma forma, ao tomar um 

contorno de heterocondicionalidade, o trabalho também pode se converter em um 

casulo, uma cela, um castigo, de onde sua ação passa a ser esvaziada de sentido e, 
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com isso, a capacidade de se dizer desse trabalhador fique muda, como no mito de 

Sísifo (Σίσυφος), condenado ao trabalho inútil de levar uma pedra gigantesca ao 

cume de um monte, só para que ela rolasse para o início quando sua tarefa 

estivesse quase concluída. 

Nessa etapa da pesquisa, busco dar voz mais uma vez a esses 

professores. Se em um primeiro momento (Seções 3.1.2 e 4.2), os entrevistados 

falavam livremente sobre suas tarefas, sem perceberem as implicações temporais e 

pessoais do que falavam, a retomada dessa fala agora, sob impacto da aplicação do 

questionário (Seções 3.2.1 e 4.3), busca antes de tudo um sentido sobre as 

implicações da organização temporal desses docentes. Como será visto a seguir, 

ser questionado sobre como divide seu tempo dentro do trabalho trouxe inúmeras 

reflexões para esses professores gestores. 

Em função disso, a forma de organizar as entrevistas foi um problema à 

parte. A decisão de organizar por núcleo temático (obedecendo ao método 

escolhido) parecia, por vezes, deixar escapar algumas nuances dessas falas. A 

revelia disso, decidi me fiar no método de análise de dados que escolhi e apenas 

decidi acrescentar detalhes que poderiam deixar claro ao leitor as sutilezas e os 

pormenores que aparecem por trás das falas recortadas por núcleos temáticos (a 

relação entre as perguntas, os objetivos e as categorias de análise foi apresentada 

na Tabela 6). Com efeito, as análises vão seguir as categorias teóricas 

apresentadas anteriormente (discutidas no segundo capítulo e apresentadas de 

forma resumida na Tabela 7), e apenas nas considerações finais farei um arremate 

na tentativa de fiar todo o material frente aos objetivos já propostos (apresentados 

no terceiro capítulo e na Tabela 9). 

Os entrevistados serão nomeados aqui assim como foram na Seção 4.2 

(por números). Desta forma, os aqui retratados figurarão como a entrevistada 6 até o 

entrevistado 10. 
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4.4.1 Precarização e flexibilização 

 

 

Ao serem questionados sobre como organizavam seu tempo de trabalho, 

quatro dos cinco entrevistados relataram que organizavam seu tempo semanal com 

a ajuda de um cronograma, o qual alocam as atividades por dia e horário. Segundo 

eles, isso facilita e otimiza seus trabalhos. Apenas um relatou que não tem 

programação prévia e que costuma trabalhar de acordo com o fluxo de trabalho que 

chega. Solicitei os cronogramas desses gestores e os quatro disponibilizaram. Uma 

característica comum a todos em seus planejamentos é a prioridade para atividades 

fixas como as aulas e reuniões, deixando espaços vagos para atendimentos de 

alunos e demandas que possam surgir ao longo da semana. 

Apesar dos cursos terem uma divisão de horários diferentes entre si - 

alguns são diurnos, outros noturnos -, apenas um desses professores gestores, ao 

mostrar os seus cronogramas, não ocupa os três turnos de trabalho12 na semana, o 

que corrobora com os dados levantados na aplicação do questionário, apresentados 

na Tabela 24 e discutidos na seção anterior. Dessa forma, mesmo aqueles cursos 

que funcionam à noite, demandam uma atividade de gestão que se inicia pela 

manhã, e aqueles cursos que funcionam matutinamente acabam ocupando o gestor 

até a noite. Logo, percebemos que o horário de funcionamento do curso não é 

determinante (pelo menos em termos dos dados levantados por essa pesquisa) no 

turno de trabalho desses docentes, uma vez que eles ocupam os três turnos durante 

a semana. 

A seguir, apresento alguns cronogramas13 desses professores e o 

quantitativo de atividades14 declaradas por cada um. Mesmo que esses dois dados 

sejam de períodos diferentes, existe um padrão de atividades segundo os próprios 

entrevistados: 

 
 

                                                           
12

 Esse alegou que tem dificuldades em acordar cedo e costuma alocar suas aulas começando no fim 
da manhã. Entretanto, como dorme muito tarde, costuma trabalhar durante a madrugada. Desta 
forma, em termos de tempo efetivo dispensado ao trabalho, o que não é empregado pela manhã 
acaba sendo compensado na madrugada. Desta forma, seu tempo de trabalho total se equipara aos 
dos demais. 
13

 Nas tabelas de cronograma, foram suprimidas as informações que pudessem identificar os 
professores ou seus cursos. Esses cronogramas fazem referência ao período de 2019.1. 
14

 Esse quantitativo por atividade faz referência ao período de 2018.2. 
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Tabela 29 – Quantitativo por atividade de cada entrevistado 

Atividades ENT 6 ENT 7 ENT 8 ENT 9 ENT 10 

Apresentações artísticas 0 0 0 0 0 

Aulas na graduação 7 12 8 8 12 

Aulas na pós-graduação 8 0 4 0 0 

Bancas examinadoras 0,25 0,5 2,5 0 0,75 

Cargo administrativo 20,5 10 8 1 8 

Comissões científicas 0 0,5 0 4 0 

Coordenação de projeto, ação ou evento de extensão 2 16 4 2 9 

Coorientação de Doutorado 0 0 0 0 0 

Coorientação de Mestrado 0 0 0 0 0 

Correção de provas 0 2 2 4 2 

Correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos 4 0 2 0 2 

Desenvolvimento de Produto ou Processo 0 0 0 0 0 

Desenvolvimento de Produto ou Processo Tecnológico 0 0 0 0 0 

Desenvolvimento de Softwares no âmbito de projetos de 
ensino, pesquisa ou extensão 

0 0 1 0 0 

EAD 0 0 0 0 0 

Ensaios para produções e apresentações artísticas 0 0 0 0 2 

Ministração de curso de extensão, palestras, conferências e 
mesas redondas 

0 0,5 0 0 0,5 

Núcleo Docente Estruturante 1 1 4 0 1,25 

Organização de Eventos 0 0,5 6 0 0 

Orientação de bolsistas de programas institucionais 2 6 1 4 2 

Orientação de Doutorado 0 0 0 0 0 

Orientação de Especialização 0 0 0 0 0 

Orientação de estágio supervisionado 0 0 4 1 0,75 

Orientação de Mestrado 0 0 0,5 0 0 

Orientação de Pós-doutorado 0 0 0 0 0 

Orientação de TCC 4 12 4 0 2,25 

Parecer ad hoc 0 0 0,5 0 0,5 

Participação em comitê editorial 0,5 0,5 0 0 0 

Participação em eventos 0 1 6 0 2,5 

Preparação de aula 0 4 5 4 3 

Produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos 
em jornal 

1,5 5 2,5 5 1,5 

Produção de Relatório Técnico/Científico 0 0 1,25 0 8 

Produção de textos para eventos 0,5 1 0 0 0 

Produções artísticas e/ou culturais 0 0 0 0 0 

Projeto de pesquisa 8 5 8 21 3 

Representante em órgão e/ou comissão junto à sociedade 
(comitês de planejamento, arte e cultura etc.) 

0 0 0,5 0 0 

Representante em órgão representativo de classe 0 0 0,5 0 0 

Reuniões de conselhos 0 0,5 1 1,5 0 

Reuniões de curso de graduação e/ou pós-graduação 1,5 0,5 1 0,5 1,25 
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Reuniões de departamentos 0 0 0 0 0 

Trabalhos Técnicos 0 0 0,5 0 0 

TOTAL 60,75 83,5 77,75 56 62,25 

 

 

Tabela 30 – Cronograma Entrevistada 6 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08h30 às 
12h 

Coordenação 

Atendimento 

Aula 

08h às 11h 

Coordenação 

Atendimento 

Aula 

08h às 12h 

Aula 

08h às 12h 

      

14h às 7h Coordenação 
Orientação de tcc e 

dissertação de 
mestrado 

Reunião de Colegiado 
ou conselho ou NDE 

Coordenação 

Coordenação 

Aula 

13h30 às 
17h30 

18h às 20h 
Extensão 

18h às 21h 
    

 

 

Tabela 31 – Cronograma Entrevistada 7
15

 

Manhã Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 12h Aula Aula Pesquisa Pesquisa Coordenação 

Tarde 
     

14h às 18h 
Orientação 
TCC e PID  

Orientação 
BIA e PREX 

 

Produção de 
artigo. 

Produção de 
artigo. 

Coordenação 

 

 

A Entrevistada 6 apresentou um cronograma em que dedica dez horas e 

meia à coordenação no seu cronograma, mas, ao responder o questionário, apontou 

que dedicava vinte horas e meia à essa atividade. Já a Entrevistada 7 apresentou 

um planejamento em que oito horas são dedicadas à gestão, mas, ao responder o 

instrumento quantitativo, declarou dedicar-se dez horas ao cargo (como pode ser 

visto na Tabela 29). Isso possivelmente se deve ao fato de que o cronograma foi 

elaborado no início do semestre e a atividade de coordenação tem como 

característica ser flutuante, como a entrevistada frisou. Dessa forma, existe um hiato 

(nesse caso, grande) daquilo que era esperado e o que a realidade pede enquanto 

gestão. Esse pode ser um dos motivos da carga horária alta para esses docentes 

                                                           
15

 Esse é o único cronograma que faz referência ao período de 2018.2 
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que levantaram essa hipótese, quando perguntados o motivo de uma carga de 

trabalho tão alta. 

Além disso, a Entrevistada 6 afirmou durante a entrevista que 

disponibiliza um tempo fora da universidade (incluindo algumas vezes a sua 

residência) para atender estudantes com demandas mais delicadas e que precisam 

de um espaço mais reservado para conversar sem as interrupções que o ambiente 

da universidade acaba ocasionando. Essa precariedade do ambiente de trabalho, 

associada a uma flutuabilidade própria dos horários da gestão (característica de 

atividades flexibilizadas), acaba demandando um tempo maior do que o previsto. 

Esse discurso é corroborado pelo Entrevistado 9, que afirma sempre atuar na gestão 

fora de horários programados por ele, em função de demandas urgentes. Ainda 

sobre a flexibilidade das demandas da gestão, os Entrevistados 8 e 10 afirmam: 

[...] trabalhei muito por uma situação atípica [...] no entanto a preocupação 
é: sempre tem alguma coisa atípica (Entrevistado 10). 

 

[...] qual a demanda da semana [...] o que eu tenho da coordenação? [...] o 
que eu tenho (das outras atividades)? uma coisa administrativa que eu 
consigo resolver mais rapidamente eu vou fazendo um check list, matei isso 
aqui hoje, né, o que deu para fazer, vou fazendo na ordem que aparecer [...] 
mas o que pesa, na verdade, é que você tem que fazer essa parte 
administrativa burocrática e dar aula, eu não sei você, mas eu zelo muito 
pelas aulas [...] aqui é só administrando a parte basilar que o curso tem que 
ter para funcionar, mas o essencial é a aula [...] é tentar economizar o 
máximo possível essa parte burocrática para liberar tempo para o 
planejamento para as minhas atividades de sala de aula (Entrevistado 8). 

 

Esse fato se reflete nos seus cronogramas (Tabelas 32 e 33), uma vez 

que não vemos horários reservados para a gestão (a não ser no caso de reuniões). 

Ou seja, apesar de planejarem suas atividades semanais como fazem os 

Entrevistados 6 e 7, as atividades de gestão não são alocadas, possivelmente por 

não ter horários de demanda, aproximando de uma organização (nesse aspecto) do 

Entrevistado 9. 
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Tabela 32 – Cronograma Entrevistado 8 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08h Leitura e 
planejamento 

  Extensão  

09h Leitura e 
planejamento 

Extensão Orientação Extensão  

10h Leitura e 
planejamento 

Extensão Orientação Orientação  

11h Leitura e 
planejamento 

Extensão Orientação Orientação  

12h   Orientação Orientação  

13h      

14h Leitura e 
planejamento 

Reunião Reunião   

15h Leitura e 
planejamento 

Reunião Reunião   

16h Leitura e 
planejamento 

Reunião Reunião   

17h Leitura e 
planejamento 

Aula Reunião Orientação  

18h  Aula Orientação Aula Aula 

19h  Aula Orientação Aula Aula 

20h  Orientação Aula Aula Aula 

21h   Aula Aula Aula 

22h   Aula Aula Aula 

 

 

Tabela 33 – Cronograma Entrevistado 10 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

08h    Orientação   

10h  Pesquisa 
Preparação de 
Aula/ Pesquisa 

Extensão Extensão 
 

14h TCC Aula Coordenação Extensão Extensão Extensão 

16h  Aula Orientação PID Extensão Extensão  

18h Aula TCC Aula    

19h Aula Aula Aula    

20h Aula  Aula    

21h Aula  Aula    

22h Aula  Aula    

 

Como podemos notar ao confrontar as Tabelas 32 e 33 com a Tabela 29, 

as horas planejadas para trabalho na universidade são bem menores que aquelas 

efetivamente trabalhadas. O Entrevistado 8 tem em seu planejamento 39h, mas 

declarou trabalhar 77h por semana. No caso do Entrevistado 10, seu cronograma 

prevê 46h, entretanto, ao descrever suas atividades, seu total de horas trabalhadas 

chegou a 62h semanais. O homework (já citado anteriormente) contribui para essa 
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realidade de tempo flexível, fato identificado prontamente pelo Entrevistado 9, 

quando afirma ler até a madrugada, assim como o Entrevistado 8, que separa a 

segunda-feira integralmente para leituras, correções de trabalhos e provas e 

preparação de aula, mas, mesmo assim, afirma que acaba fazendo esse trabalho 

em outros dias e horários, quando tem muitas tarefas a realizar. É importante notar 

que apenas o Entrevistado 8 assinalou preparação de aula no seu cronograma, 

apenas a Entrevistada 6 assinalou orientações de mestrado e apenas a Entrevistada 

7, produção de artigos, como vimos anteriormente (seção anterior). Essas atividades 

são mais facilmente naturalizadas. Além disso, duas delas (preparação de aula e 

produção de artigo) são comuns de uma espacialidade que se dá fora da 

universidade (homework). 

Outro fator a ser considerado nos cronogramas apresentados e no 

quantitativo por atividade, é uma alta carga horária de sala de aula. Apesar do 

regimento que estabelece as cargas horárias máximas e mínimas dos docentes 

garantir uma redução de sala de aula para um mínimo de até quatro horas semanais 

para os gestores, esse professores apresentam um mínimo de sete horas semanais 

(na tabela de quantitativo de atividades) e um máximo de treze horas de sala de aula 

por semana (nos cronogramas). Se somarmos a maior carga horária encontrada 

para eles (treze horas) com o esperado para a gestão (vinte horas) já teremos a 

carga horária total prevista em lei para esse professor, que é de quarenta horas, 

principalmente se levarmos em consideração a atividade contígua ao ensino que é a 

preparação de aula. Esse fato reflete suas falas ao elegerem a sala de aula como a 

atividade que mais lhes desperta o desejo. A entrevistada 7 afirma que sua 

prioridade é a sala de aula, depois disso a pesquisa e a última prioridade em sua 

lista é a gestão. Entretanto, ressalta que, na prática, a gestão fica a frente de todas 

as outras, e completa: “ela é quem desorganiza minha ordem”, fazendo clara 

referência a uma flexibilidade dessa atividade. Isso é relevante, pois toma que a 

atividade “menos desejada” é a que mais ocupa o tempo desses trabalhadores. 

Quais as implicações de satisfação ou identidade que são desvirtuadas por essa 

realidade e por quê? 

Nesse sentido, a Entrevistada 6, ao ser perguntada sobre suas 

prioridades afirma: 

Qual é a prioridade? 
Aula! 
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A aula tem prioridade? Prioridade de desejo ou prioridade real? 
De desejo. 
Mas a prioridade real é de quê, então? 
Coordenação. 

 

Esse diálogo acima transcrito se repetiu com todos os entrevistados 

nessa fase: sempre que questionados qual a atividade prioritária, todos 

responderam a sala de aula; mas quando perguntados se não paravam, ou 

desmarcavam, suas aulas por nenhum motivo, todos responderam que demandas 

não planejadas da gestão faziam com que suspendessem suas aulas. O fato é que 

essas aulas suspensas por força de uma demanda atípica da gestão (e como disse 

o Entrevistado 10 “a preocupação é: sempre tem alguma coisa atípica”) sempre 

precisam ser repostas e essa reposição deve ser em horários outros que não da 

própria aula, gerando uma sobrecarga de trabalho, o que agrava a precariedade da 

atividade, sua flexibilidade e sua intensificação. 

É importante ressaltar que essa flexibilidade de tempo vem 

prioritariamente de uma exterioridade. Ela é por regra heterocondicionada, e 

responde, na maioria das vezes, às demandas da instituição e não a um desejo do 

docente ou ao seu planejamento. Com efeito, uma pretensa liberdade temporal 

acaba criando uma situação diametralmente oposta a uma liberdade de escolha 

para esses sujeitos, pois o tempo é Cronos institucional, mas não o do docente. 

Sobre isso o entrevistado 10 dá um caminho de compreensão muito 

importante, quando afirma: “eu faço isso porque todos os gestores fazem assim”. 

Ora, o que pode estar agindo aqui é uma cultura estabelecida de prioridade para a 

gestão. Essa possível cultura pode estar ligada ao discurso gerencialista, já 

discutido anteriormente, em que a eficiência e a rapidez são características 

imprescindíveis e, ao tempo que o sujeito passa a se cobrar uma resposta tida como 

padrão por aquele grupo (no caso os gestores), ele mesmo passa a funcionar como 

um reforço para esse padrão. 

É importante perceber que esse mecanismo pode conter um componente 

decisivo de retroalimentação, pois, ao responderem prontamente à demanda da 

instituição, abrindo mão de seu desejo (ministrar aula) e de sua função primária na 

universidade (nas palavras do Entrevistado 8, “é onde se está plantando”), o gestor 

pode estar sinalizando para a administração superior que ela terá respostas sempre 

a tempo e a hora. Essa, por sua vez, pode tomar isso como corriqueiro e passa a 
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demandar sempre em momentos inesperados, pois tem a certeza de que será 

respondida. Esse processo força a cultura de que a gestão não tem horário, o que 

faz retornar para o início do ciclo. 

Essa sensação não foi estranha aos entrevistados, que reclamaram de 

forma geral não apenas dos prazos da instituição, mas também das datas em que 

diversos relatórios e editais são solicitados. O Entrevistado 10 reclama que a 

universidade lança editais nas férias, o que obriga o professor a trabalhar nesse 

período. Relata, ainda, que alguns setores da UFC burocratizam vários processos 

de forma desnecessária, e arremata: “jogando nosso tempo no lixo”. Nas palavras 

na Entrevistada 1: 

É mais fácil, eu acho, dialogar com os estudantes, mudar um horário de 
uma disciplina, do que deixar de fazer alguma coisa que tem que fazer aqui. 
Porque quando alguma coisa daqui não é feita, não é respondida, vira um 
efeito dominó. 

 

Ora, o que temos aqui é uma confirmação dos dados levantados na 

aplicação dos questionários (Tabela 25, página 165) discutidos na Seção 4.3, na 

qual apresenta aulas e gestão como as atividades privilegiadas por esses 

professores, tendo elas um total de horas próximas entre si (209 horas semanais 

somando a carga horária de todos os professores pesquisados para sala de 

aula e 198,25 horas para a gestão por semana), mas muito superior às outras 

atividades também privilegiadas16. Essas atividades são privilegiadas pelo desejo 

(aulas) e pela necessidade institucional (gestão). Prova disso é que, mesmo 

podendo reduzir a carga horária de sala de aula, esses gestores optam, em sua 

maioria, por não fazer isso, mantendo um alto volume de trabalho, mesmo sem 

precisar fazê-lo. 

Com efeito, podemos resumir a organização temporal desses professores 

como sendo, em sua maioria, previamente planejada através de cronograma onde 

buscam alocar as atividades fixas, primeiro em seu planejamento, além de uma alta 

carga de homework, tendo seu desejo de privilegiar a sala de aula, mas, na prática, 

com foco na gestão, o que acaba refletindo em uma alta carga horária para essas 

duas atividades (mesmo quando não necessário), e, como critério de eleição dessas 

                                                           
16

 As outras três atividades privilegiadas são: extensão, orientação e pesquisa, sendo a carga horária 
mais alta dessas três em pesquisa, totalizando 123,5 horas semanais; uma carga horária bem inferior 
as 209 e 198,25 de sala de aula na graduação e gestão, respectivamente. 
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atividades privilegiadas, o afeto (quando se trata do ensino) e a necessidade 

institucional (quando falamos de gestão). A característica de flutuabilidade da gestão 

é identificada por esses docentes como aquilo que mais impacta nas suas cargas 

horárias, pois cria demandas atípicas, com prazos curtos e burocracia identificada 

como desnecessária, além de um ambiente de constante flexibilização temporal e 

precarização que se estende do campo do trabalho até suas vidas pessoais 

(explorarei mais sobre isso adiante). 

 

 

4.4.2 Intensificação do tempo de trabalho 

 

 

Apesar de ter um objetivo com cada pergunta feita para os entrevistados 

(como apresentado na Tabela 6), a questão da intensificação do trabalho permeou 

quase todas as respostas dos docentes, indicando que existe um amálgama entre 

os conceitos aqui trabalhados (como exposto no Capítulo 2). Seus ecos17 podiam 

ser ouvidos, reverberando entre uma palavra e outra ou como substrato de algumas 

frases, enquanto tentavam dar sentido às respostas dadas na aplicação do 

questionário e durante a entrevista. A segunda pergunta da entrevista tinha um 

direcionamento mais claro para essa categoria, mas as reações a uma intensidade 

alta de trabalho já se mostravam desde o primeiro contato para a entrevista. 

Ao iniciar a entrevista, o Entrevistado 10 se disse surpreso ao se dar 

conta de que trabalhava muito. Segundo ele, enquanto respondia o questionário, 

pensava: “isso não cabe em 40 horas”, referindo-se a uma não percepção do tempo 

total de trabalho que tinha semanalmente. Da mesma maneira, o Entrevistado 8 

relatou que responder ao questionário do quantitativo de horas trabalhadas lhe 

trouxe consciência do volume de trabalho que ele tem na semana, e completou: “deu 

dor na consciência”. A entrevistada 6, por sua vez, relatou que já havia tomado 

consciência dessa questão há cerca de três ou quatro anos, quando percebeu que 

uma colega de trabalho não respondia demandas de trabalho no final de semana, o 

                                                           
17

 Eco na mitologia grega é a ninfa da eloquência, capaz de convencer a todos com suas belas 
palavras, após tentar enganar Juno a respeito de uma traição de seu marido e irmão Zeus, ela foi 
castigada a só conseguir repetir a última palavra das frases que eram ditas por outras pessoas. Com 
vergonha passou a se esconder em cavernas e locais similares, até que se apaixonou por Narciso e 
não tendo seu amor correspondido acabou morrendo. 
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que gerou o questionamento de que esse tempo deveria ser para atividades 

particulares e não de trabalho. 

Esse já é um primeiro ponto de análise, pois mesmo em um trabalho tão 

significativo como a docência parece ser para os entrevistados, tendo em vista o 

afeto que demonstraram ao relatar a sala de aula, existe aí um componente 

alienante, não apenas em nível de tarefa que se executa (aquela que chamei de 

atividade naturalizada e que discutirei adiante), mas também de tempo que se 

emprega na atividade laboral. Esse tempo parece permear insidiosamente outros 

tempos, em um movimento de colonização que se oculta da percepção cotidiana do 

trabalhador, mesmo daquele que tem uma grande identificação com seu trabalho. 

Podemos especular que é possível que exista uma relação mais íntima entre a 

naturalização da atividade e a cooptação dos outros tempos sociais pelo tempo de 

trabalho. Ao não se perceber trabalhando, esses docentes tendem a exercer essas 

atividades fora do âmbito do trabalho, repercutindo o discurso da eficiência 

gerencialista e tolhendo os espaços de outras narrativas de si, que não sejam pelo 

próprio trabalho. A consciência dessa realidade, nesses casos, veio sempre de uma 

fonte exógena. 

Esse Cronos expresso em um tempo heterocondicionado parece se valer 

da estrutura moral que envolve a atividade laboral, no sentido de que o tempo, 

estando associado a uma produtividade, não pode, nem deve, ser desperdiçado, 

criando um sentimento de urgência e de ocupação que invade todos os espaços de 

suas vidas, assim como apressa os processos dentro do próprio tempo de trabalho. 

Esse fato é apontado pelo Entrevistado 9 e complementado pela Entrevistada 7, 

quando diz: “Durante a semana eu não paro [...] Às vezes eu sinto que eu exagero 

um pouco, mas eu sou uma pessoa que não consigo não fazer”. 

Sobre essa questão, o Entrevistado 8 afirma que existe, no seu caso, uma 

conjunção de dois fatores: o amor pela profissão e certo vício pelo trabalho, já que 

classificou a si mesmo como “meio workaholic”, fato que também pode estar 

associado a essa moralidade em torno do trabalho, já que ele mesmo associa essa 

condição à forma como foi criado, a como os seus pais lidavam com o trabalho. Em 

três casos, os docentes tiveram dificuldade inicial de precisar o motivo de tanto 

trabalho. Esse não saber pode estar associado à não narrativa de si mesmo, uma 

vez que grande parte da atenção desses sujeitos está voltada para a exterioridade 
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(trabalho, família, etc.) e muito pouco para si, o que se vincula ao fato anteriormente 

discutido de que a consciência de que trabalham muito veio sempre de fora. A esse 

respeito, a Entrevistada 6 diz: 

Não sei [...] Não sei te dizer com tanta clareza. Eu sempre tenho a 
impressão de que, mesmo estando cansada, mesmo estando esgotada, eu 
tenho a impressão de que eu trabalho pouco. Porque eu já trabalhei muito 
mais do que isso, então eu tenho uma dificuldade enorme de ficar à noite 
sem fazer nada, porque eu tenho a impressão de que tem alguma coisa pra 
fazer que eu não estou fazendo. 

Outro componente que surgiu nas falas dos entrevistados foi uma 

intensificação atrelada a uma precariedade do trabalho, que tem como pano de 

fundo a especificidade de conhecimento de um professor universitário. Como 

sabemos, os campos de conhecimentos são muito vastos e é impossível para um 

docente abarcar todo o conhecimento de um determinado saber. Por exemplo, um 

filósofo não vai dominar toda a filosofia; o habitual é que se especialize em um ramo 

da filosofia, uma época ou autor; isso é próprio do percurso acadêmico que leva ao 

doutorado (especialização do conhecimento do pesquisador), que, como vimos no 

Capítulo 2, é um requisito para o ingresso como professor nas universidades. 

Um professor de violão não tem a capacidade técnica de assumir 

disciplinas de sopro por não ter se dedicado ao estudo específico desse instrumento, 

e assim é com as mais diversas áreas do conhecimento. Logo, o campo de atuação 

de um professor é restrito a algumas poucas áreas e a sua substituição é feita por 

alguém que tenha conhecimento no mesmo setor de estudo (divisão respeitada 

inclusive nas pós-graduações). Quando um docente assume a gestão, cria um 

espaço em determinada área que só pode ser preenchida, na maioria dos casos, por 

um colega com conhecimento específico, o que dificulta sua substituição em caso de 

redução de carga horária. Se não existe ninguém com esse perfil, sua carga horária 

não pode ser reduzida. O problema se agrava porque o cargo de gestão é rotativo e, 

como afirma o Entrevistado 8: "para assumir a coordenação eu tinha que reduzir 

carga horária de disciplina, porque senão eu me ferrava, mas aconteceu o contrário; 

porque se eu sair, quem é que pega?". 

Essa frase sintetiza a situação vivida por esses professores gestores que, 

situados entre o desejo da docência e a obrigação da gestão, estão submetidos a 

um trabalho em que a gestão cobra sua prioridade temporal e o desejo (no caso o 

ensino) acaba sobrecarregando esse trabalhador que não abre mão da sala de aula, 
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ou por afeto à atividade ou por não ter quem o substitua na especificidade de seu 

saber. 

Um terceiro aspecto que surgiu espontaneamente em quatro entrevistas, 

mesmo sem que nenhuma pergunta suscitasse diretamente o tema, e que impacta 

na carga de trabalho que os entrevistados têm, foi a falta de preparo para a gestão. 

Segundo eles, o cargo que ocupam é aprendido durante a execução do próprio 

cargo, ou seja, sem treinamento prévio. Com efeito, as atividades de gestão ganham 

um grande índice de retrabalho, uma vez que o novo gestor não tem conhecimento 

de como funcionam os trâmites administrativos da instituição. De acordo com o 

Entrevistado 10, a primeira vez que ele assumiu a gestão estava costumeiramente 

em contato com outros gestores mais experientes e com a direção do Campus, 

perguntando como deveria proceder, a fim de evitar erros em documentos e 

respostas às demandas administrativas, mas, por esse motivo, sempre demorava a 

solucionar o que lhe era pedido. 

Um paralelo interessante que se pode fazer dessa situação é que, no 

mundo corporativo das organizações particulares, a gestão é um caminho previsto 

para a carreira de diversos cargos. Isso implica que, cedo ou tarde, parte dos 

trabalhadores que atuam nesse ambiente irão se deparar com a possibilidade de se 

tornarem gestores. Por esse motivo, as empresas criam carreiras que vão 

paulatinamente aproximando o trabalhador da gestão, e esse vai, em muitos casos, 

aprendendo no dia a dia as funções de um gestor e, quando assumem esses 

cargos, deixam para trás as tarefas mais operacionais dos cargos elementares para 

se dedicarem à gestão. As instituições de educação superior adotam um caminho 

diferente ao aqui apresentado, e os gestores costumam ser docentes que acumulam 

duas funções. Entretanto, nas instituições públicas e particulares, acontece uma 

nova diferenciação, pois as instituições particulares podem escolher livremente seus 

gestores (ao passo que na pública existe a eleição), não precisam obedecer a um 

rodízio (ter tempo máximo de permanência no cargo), e remuneram seus gestores 

de forma que a diminuição de aulas não prejudique seus ganhos financeiros, ao 

passo em que na pública, como vimos, a remuneração pelo cargo é baixa, não é 

garantida18 e a diminuição de carga horária nem sempre acontece, ou por desejo do 
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 Esse ano o governo federal editou um decreto que extinguiu diversas FGs (funções gratificadas) 
nas universidades. Essas gratificações são destinadas aos coordenadores de cursos. O decreto pode 

ser lido no link http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66749468 
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docente ou por uma precariedade dos quadros da instituição. Dessa forma, os 

docentes das instituições federais não passam por um treinamento, podem não 

reduzir sua carga horária de trabalho e acumulam tarefas, criando um cenário 

propício para essa sobrecarga. 

O ritmo acelerado de trabalho, grande demanda e acúmulo de tarefas vão 

criando um certo efeito cumulativo que parece soterrar os entrevistados em 

pequenos problemas que, por vezes, acabam se estendendo por todo o dia. A 

Entrevistada 7 e o Entrevistado 9 afirmam que parece ser sempre um trabalho de 

resolução de problemas que surgem e nunca uma ação prospectiva ou, como afirma 

o Entrevistado 8: 

qual a demanda da semana ?[...] o que eu tenho da coordenação? [...] o 
que eu tenho (das outras atividades)? Uma coisa administrativa que eu 
consigo resolver mais rapidamente eu vou fazendo um check list, matei isso 
aqui hoje, né, o que deu para fazer, vou fazendo na ordem que aparecer [...] 
mas o que pesa, na verdade, é que você tem que fazer essa parte 
administrativa burocrática e dar aula, eu não sei você, mas eu zelo muito 
pelas aulas [...] aqui é só administrando a parte basilar que o curso tem que 
ter para funcionar, mas o essencial é a aula. 

 

 Essa aceleração acaba, por vezes, reverberando na saúde desses 

docentes. O Entrevistado 9 relatou agravos na saúde e o Entrevistado 10, além de 

afirmar ter tido problemas de saúde, completou: 

Tive problema para dormir essa noite, normalmente eu não tenho [...], 
porque quando eu tava cochilando aí meio que, parece um choque, 
pipocava uma coisa que eu tinha que fazer. Aí eu anotava para não 
esquecer. [...] Aí anotava para não esquecer, no lembrete do telefone. Ai 
desligava. Ai quando tava cochilando PÁ. [...] Era para dormir onze horas, 
onze e meia [...] só fui dormir uma da manhã e uma hora dessa brincadeira 
foi tentando dormir. 

 

Como visto no Capítulo 2, alguns autores consideram o tempo de 

descanso como tempo vinculado ao trabalho. Mesmo não sendo uma posição 

unânime, todos concordam que as pausas são essenciais para a manutenção do 

próprio trabalhador e, uma vez que o trabalho invade o final de semana e passa, 

nesse caso, a interferir até mesmo no sono, a condição de agravo à saúde tende a 

aumentar, criando novos problemas ou piorando aqueles já existentes. Aqui não se 

trata de considerar apenas condições sociais como o lazer e o tempo de outras 

relações sociais (que discutirei posteriormente), mas de elementos basais para a 

manutenção do próprio organismo, como o sono e sua condição física. 



199 
 

 
 

Outro aspecto citado por três entrevistados como fator de intensificação 

do seu trabalho foi a pós-graduação19. Nesse caso, apesar de aparentar ter o 

acréscimo apenas das aulas, a cobrança por produção de artigos e as orientações, 

além do trabalho burocrático nos programas como as reuniões, acaba consumindo 

um tempo que, no caso de dois entrevistados que não gostam da pós-graduação 

(esse aspecto em particular será discutido de forma mais detalhada na Seção 4.4.4), 

parece maior do que realmente é. Ao falar da realidade semanal que vive, a 

Entrevistada 7 relata que “para ser sincera, assim, eu não paro, trabalho manhã, 

tarde e noite, sábado e, às vezes, domingo [...] eu trabalho todos os dias da semana, 

porque sou professora da pós-graduação, da graduação e coordenadora”. O 

aglomerado de atividades, muitas vezes díspares e concorrentes, cria uma situação 

em que o docente vai se esgotando ao longo do semestre e pode acabar por optar 

por deixar de atuar em algumas dessas áreas, como discutido na Seção 4.2, quando 

a Entrevistada 5 afirmou que deixou a pós-graduação alegando não conseguir 

compatibilizar todas as demandas de aula, pesquisa, orientação, publicação etc., o 

que chegou a resultar em um esgotamento físico, emocional e mental (p.142). 

O produtivismo e a cobrança por metas, características comuns ao 

discurso gerencialista, aparecem como fator de intensificação do trabalho. A 

Entrevistada 7 reclama que esse produtivismo da pós-graduação consome muito 

tempo. Além desse fato, assinala a assimetria de produção e divulgação do 

conhecimento entre as áreas (saúde e exatas têm artigos com muitos autores, 

diferente das ciências humanas, segundo ela), mas conclui apontando que seus 

artigos antes do título de doutora não eram aceitos nos periódicos com melhor 

qualificação. Dessa forma, o título de doutor passa a ser um elemento indispensável 

no currículo. 

Como expus na Seção 2.2, a pós-graduação é o lugar privilegiado da 

pesquisa e um elemento de desejo recorrente para os professores nas 

universidades federais, porque ela gera um maior status frente às outras atividades 

que ele pode desempenhar, e recorrentemente dispõe de editais e bolsas 

específicas para quem tem aquilo que é considerado uma alta produtividade nesse 

campo. Com efeito, temos um duplo reforçamento para essa atividade: o status a ela 

agregado como sendo uma atividade mais importante ou nobre que as demais e a 
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Três dos cinco professores entrevistados estão vinculados à pós-graduação, mas um deles não 
citou essa atividade no levantamento quantitativo, mesmo quando viu a lista de atividades possíveis. 
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possibilidade de retorno financeiro que pode ser somado integralmente ao salário do 

professor. Na mesma seção dessa Tese, também chamei atenção para o fato de 

que a pós-graduação se torna quase uma obrigação dentro da UFC, a partir de 

determinado ponto da carreira docente. Isso se dá pelo fato de que, para atingir os 

níveis de Associado e Titular (os dois níveis mais elevados da carreira), o professor 

deve estar engajado em atividades de pesquisa. Sem esse requisito, ele estaciona 

no nível de Adjunto, no qual ele pode atingir o limite máximo de Adjunto 4, com nove 

anos de carreira20. Além de significar um estacionamento rápido na carreira, o maior 

salto salarial do professor se dá quando atinge o primeiro nível de Associado, o que 

impacta seu ganho presente e futura aposentadoria. 

Mais uma vez o professor se vê em uma nova encruzilhada: seu desejo 

aponta prioritariamente para a sala de aula, as demandas da instituição fazem com 

que a prioridade seja a gestão, mas sua carreira e o status que ele goza junto aos 

pares o levam para a pós-graduação e, consequentemente, à pesquisa. Desse 

cenário, podemos apontar pelo menos dois desdobramentos importantes, um para o 

dia a dia desse docente e o outro para a própria instituição. O primeiro é o fato de 

que, preso entre três demandas diferentes (desejo, instituição e carreira), e, pelos 

relatos apresentados até aqui, não abrindo mão de nenhuma das três possibilidades, 

o trabalho desse professor acaba largamente intensificado, podendo resultar em 

agravos à saúde, como visto, e comprometer suas relações sociais (discutirei o tema 

posteriormente). Além desse fato, existe uma repercussão direta para a instituição 

em relação à extensão. Apesar dessa pesquisa ser bem pontual, ela pode apontar 

para uma negligência a essa atividade pelo simples fato de que Cronos é finito e 

cíclico, o dia não pode ter mais que vinte e quatro horas, há objetivamente um limite, 

e, nesse caso, a grande quantidade de atividades pode apontar para uma ausência 

de tempo, dadas as exigências postas acima, para que eles se dediquem à extensão 

sem que tenham que abrir mão do seu desejo pela sala de aula, ou por suas 

carreiras, considerando que a gestão não pode ser negligenciada sem um dano 

coletivo (no caso, a todos os envolvidos no curso). 
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 A lei federal que regula a carreira do Magistério Superior determina os seguintes steps: A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 e E. Cada step requer dois anos e uma avaliação. Quando 
conclui o estágio probatório, que dura três anos, o docente que detém o título de doutor pode acelerar 
a carreira para subir direto para C1. Com mais seis anos (dois em cada step), ele atinge o patamar de 
C4. 
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Esse fato se expressa no quantitativo de horas apresentadas na Seção 

4.3 na Tabela 25, em que vemos que, ao comparar as quatro macro atividades dos 

professores gestores - a saber, ensino, pesquisa, extensão e gestão -, descartando 

as atividades acessórias que compõem essas categorias (como correções de 

trabalhos, preparação de aula, orientação, etc.), foram contabilizados para aulas na 

graduação um total de 209 horas por semana, a gestão com 198,25 horas, a 

pesquisa com 123,5 horas e a extensão com apenas 76,75 horas semanais 

(somadas às cargas horárias de todos os professores gestores pesquisados). Outro 

fator importante é que dessas atividades (quando comparamos de maneira relativa), 

ela foi esquecida com maior frequência: doze citações espontâneas e quatro 

citações induzidas (esquecidas e depois lembradas quando o respondente foi 

confrontado com a lista de possíveis atividades). E, ainda sobre o esquecimento, a 

segunda maior em tempo total, 72,75 horas citadas espontaneamente e 4 horas 

semanais citadas de forma induzida. Com efeito, temos a confirmação, via discurso, 

dos dados levantados pelo questionário, que teve uma maior abrangência, uma vez 

que só não alcançou dois cursos de todos os cursos disponibilizados no Campus de 

Sobral. 

Um último ponto levantado pelos entrevistados acerca da intensificação 

do trabalho, e que aponta no mesmo sentido que a teoria apresentada 

anteriormente, é o uso de novas tecnologias. Apenas dois deles mantêm redes 

sociais, mas todos utilizam smartphones e fazem uso de programas de mensagens 

instantâneas. Quando perguntados sobre que relações faziam entre suas cargas de 

trabalho e o uso dessas tecnologias, quatro deles afirmaram que, a depender, o uso 

pode ser positivo, pois cria um canal de comunicação rápido e direto. Entretanto, 

isso pode se voltar contra o próprio trabalhador, como afirma o Entrevistado 8, ao 

dizer que “foi um jeito da gente fazer serão [...] sem o empregador pagar nada”. No 

mesmo sentido, o Entrevistado 10 afirma que “por um lado agiliza, porque é muito 

mais fácil [...], mas se você não tiver disciplina de ‘eu não vou olhar isso nesse 

momento’, aí você se lasca”. Concordando com esse pensamento, a Entrevistada 6 

comenta: 

Dependendo do uso acho positivíssimo, mas o uso excessivo é ruim, 
porque você trabalha o dia todinho, manhã, tarde e noite. Eu estou em 
processo de desintoxicação porque, devido ao whatsapp, eu me fiz refém 
do trabalho, respondia todas as coisas no tempo das pessoas e não no 
meu, mas de colegas e estudantes. 
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A Entrevistada 6 relata que, mesmo tentando parar com essa prática, não 

consegue receber uma mensagem na sexta à noite e deixar para responder na 

segunda. Diz que responde ainda na sexta à noite ou no máximo no sábado pela 

manhã, pois o aviso do aplicativo indicando que existe uma mensagem a ser lida e 

respondida a incomoda. Diz que a única forma de deixar de atender essas 

demandas é desligando o telefone, o que não faz porque a mãe mora em outra 

cidade e já tem idade avançada, por isso a preocupação a faz estar sempre como 

telefone ligado à internet. Isso acaba por trazer demandas de trabalho em horários 

inadequados, como na noite de natal. Afirmou que, por estar se reeducando e 

demorando mais a responder, as demandas vêm diminuindo. 

A estratégia mais comum entre os entrevistados, para escapar à 

cooptação que as novas tecnologias parecem exercer sobre eles, é desligar ou 

silenciar o aparelho celular. Segundo eles, ao fazerem isso, não são incomodados e 

podem se concentrar em outras atividades, mesmo as relacionadas ao trabalho, 

como correções de prova e estudo. A Entrevistada 7, o Entrevistado 8 e o 

Entrevistado 9 afirmam evitar, quando podem, participar de grupos no whatsapp. 

Segundo eles, esses grupos consomem muito tempo pelo volume de mensagens 

que circulam neles. Para o Entrevistado 9, nos grupos de trabalho que ele não pode 

se eximir de participar, procura ver o mínimo possível e, no final de semana, ignora 

as mensagens que não são diretamente para ele. 

Fazendo um apanhado geral dessa categoria, os dados apontam que os 

professores gestores têm uma alta carga horária, caracterizada por uma 

intensificação do trabalho, e não têm plena consciência desse fato, a menos que um 

agente externo os aponte para isso. As características dessa intensificação são: 

número elevado de demandas de naturezas diferentes, necessidade (por desejo ou 

imposição) de respostas a um número elevado de demandas díspares, novas 

tecnologias que encurtam o tempo de resposta e dispersam a atenção, e 

necessidade de dedicação à pós-graduação. Esse quadro geral impacta a qualidade 

da saúde e dos outros tempos sociais. 
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4.4.3 Atividade invisível 

 

 

Essa categoria diz respeito a uma visão social sobre o trabalho, nesse 

caso sobre o do professor. Apesar de ter sido uma categoria recorrente nos 

discursos dos entrevistados, nas primeiras entrevistas realizadas e discutidas na 

Seção 4.2, aqui ela foi pouco explorada pelos entrevistados. Entretanto, suas falas 

dão uma visão clara de como esses professores se veem através dos discursos de 

outras pessoas. Nas entrevistas, essa categoria se associou de forma muito íntima à 

colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho e à solvência social 

pelo tempo de trabalho, demonstrando mais uma vez como a divisão das 

categorias é um artifício de ordem metodológica e didática, mas que, na realidade, 

elas não apenas se aproximam e se entrelaçam; elas, por várias vezes, alimentam 

umas às outras. 

Ao serem perguntados se as pessoas conseguem perceber essa carga de 

trabalho tão alta e que ocupa quase que todos os dias da semana na maioria dos 

turnos disponíveis, os entrevistados foram rápidos em responder em um primeiro 

momento, mas as respostas foram mudando de tom quando aprofundadas. 

Inicialmente, quatro professores afirmaram que as pessoas percebem o excesso de 

trabalho. Entretanto, ao continuar o questionamento, apenas um professor manteve 

o mesmo discurso; os outros restringiram essa percepção a um círculo social muito 

específico: aqueles que são mais próximos. A pergunta feita especificamente excluía 

pessoas dentro da universidade (as pessoas fora da universidade percebem essa 

carga de trabalho?). Entretanto, dois dos entrevistados falaram dos colegas 

docentes e três deles de pessoas de convívio diário, seus familiares. Inicialmente 

essas respostas apontaram para um dado que uma pergunta posterior confirma21: a 

restrição de relações sociais que esses docentes possuem. 

Certamente que as pessoas dentro da universidade, em especial os 

professores, conhecem a rotina dos docentes de uma forma um pouco mais 

aprofundada que aqueles que não convivem no ambiente universitário. Técnicos 
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 Discutirei com maior profundidade esse dado nas duas últimas seções desse capítulo que tratam 
de colonização do tempo dos tempos sociais pelo tempo de trabalho e solvência social pelo tempo de 
trabalho. 
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administrativos e, principalmente, docentes sabem das horas empregadas pelos 

professores em diversas atividades que não aquelas já consagradas no imaginário 

popular. De forma similar, os parentes de convívio diário, pais, irmãos, cônjuges e 

filhos, também acabam percebendo a quantidade de horas empregadas na 

docência. Mesmo que algumas vezes não conheçam o dia a dia e as tarefas de 

forma pormenorizada, eles são testemunhas oculares dos momentos de presença e 

ausência em suas casas. 

Esse fato se evidenciou quando o Entrevistado 8 relatou reclamações de 

excesso de trabalho dele por parte de sua esposa. O Entrevistado 8 a classificou 

como o “termômetro” da quantidade de tempo que ele ocupa com o trabalho, nisso 

incluso as horas que passa na universidade, nos projetos de extensão e a 

quantidade de trabalho que acaba levando para casa. A exemplo do que foi 

discutido na seção anterior, os entrevistados parecem precisar de um agente 

externo que os indique esse excesso para só então aperceberem-se que o trabalho 

vai ocupando mais tempo do que deveria. Nesse sentido, cabe um questionamento 

adicional: se nem eles que estão imersos em seus trabalhos conseguem perceber a 

alta carga horária que têm, como pessoas que estão muito alheias ao seu fazer 

laboral poderiam perceber isso? 

A Entrevistada 7 se dividiu entre pessoas que percebem e que não 

percebem sua carga horária elevada. O primeiro grupo se restringiu aos colegas de 

trabalho e família. Segundo ela: 

Os colegas daqui acho que percebem; alguns outros, não, acho que 
pensam que eu não trabalho em casa. Eu trabalho muito em casa e às 
vezes as pessoas têm a ideia de “ah, se está em casa você deve estar livre, 
né?” Eu trabalho muito em casa, eu gosto de trabalhar demais em casa, 
mas nem sempre todos percebem, não, mas mãe, pai, até que conseguem 
entender, marido, irmãos. Só os de fora que não tem muito contato comigo 
[...] os que não são professores têm mais dificuldade para entender isso, 
acham que é sala de aula e pronto (grifo nosso). 

 

Fiz questão de grifar essa expressão especificamente porque acredito ser 

muito significativa, ao afirmar que seus familiares “até conseguem entender”, e aqui 

destaco a palavra até. A Entrevistada 7 já aponta um pensamento previamente 

aceito de que nem mesmo as pessoas que convivem diariamente, ou com certa 

frequência, estão realmente atentas ou conscientes das exigências desse tipo de 

trabalho. Caso ela aceitasse a ideia de que, no mínimo, as pessoas de convívio 
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constante tivessem essa clareza, poderia ter usado expressões como: com certeza, 

sem dúvida, ou outra que não denotasse ambiguidade, condicionalidade ou 

parcialidade no entendimento dessa sobrecarga. 

E acrescenta: 

As pessoas pensam que você entra na sala de aula e a aula simplesmente 
brota da cabeça e você fala ali três, quatro horas tranquilamente, discute 
com os alunos, sem preparo. Eu demoro muito tempo preparando aula, eu 
tenho dificuldade de entrar em sala sem ter carga para os alunos. 

 

O Entrevistado 9 confirma o mesmo pensamento e também associa o fato 

do homework como um possível componente que leva as pessoas fora da academia 

a não compreender a natureza dessa divisão do trabalho do professor. A esse 

respeito, ele diz: 

 

a não ser que seja uma pessoa do meio acadêmico, a ideia que a pessoa 
de fora tem, né, é que a gente só dá aquela aula e pronto [...] porque as 
vezes eu estou em casa estudando, mas quem está de fora diz “o cara só 
deu oito horas de aula, dois dias, aí”, mas não é bem assim, tem que 
preparar aula, essas coisas [...] eu não demoro muito mais a preparar isso 
porque já faz [...] anos que eu dou aula disso aí, mas mesmo assim eu 
computo como um tempo para pensar, hoje eu vou falar disso, naquele 
2016.1 teve aquele problema, foi mais difícil,  essas coisas. 

 

Ao serem solicitados a aprofundar suas respostas, apenas o Entrevistado 

10 e a Entrevistada 6 citaram pessoas realmente externas ao seu convívio que 

percebiam que eles trabalhavam muito. Segundo ele, quando essa pessoa o procura 

para conversar, ela inicia a conversa dizendo “sei que você é muito ocupado, mas 

[...]”.O Entrevistado 8 citou apenas sua família e quando perguntado sobre pessoas 

fora da sua família respondeu que seus amigos são os colegas de trabalho, os que 

não são estão mais afastados e certamente não têm como saber de sua carga 

horária. A Entrevistada 6 citou primeiro os técnicos administrativos que trabalham 

com ela, ao que acrescentou “porque também estão aqui dentro”, e depois a própria 

mãe como pessoa que percebe sua carga de trabalho ao afirmar: 

Uma vez minha mãe fez um comentário, uma mulher muito simples, de 
pouca leitura, uma vez disse assim: “eu fiz de tudo para tu estudar tanto, 
para você ser gente na vida, nunca pensei que você fosse ser peão 
para a vida toda”. Aí eu disse: por que a senhora está dizendo isso? Aí ela: 
“mulher tu tá destruída!” Ela estava aqui em casa, quando ela chegou, não 
deu dez minutos que ela chegou ela disse isso: “tu tá destruída”. Eu disse: 
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“valha mãe, hoje ainda é segunda-feira”. Aí ela, ela disse: “mas tu já tá 
tão cansada” (grifo nosso). 

 

O destaque dado na fala da mãe da entrevistada traz consigo uma marca 

cultural que, apesar de antiga, ainda é muito presente: ao se referir à filha como 

peão a associa a um trabalhador braçal e/ou de menor importância. Isso se deve a 

uma associação de que as pessoas iletradas trabalham mais arduamente, e aqueles 

que são mais letrados têm trabalhos mais brandos e confortáveis. A divisão de 

trabalho intelectual e manual parece perdurar no nosso imaginário e, mesmo a 

entrevistada tendo o título de doutora, é emparelhada por sua mãe a um trabalhador 

braçal, dado seu cansaço aparente. O segundo grifo se associa ao tempo de 

descanso, que pode ser afetado ou insuficiente em função da quantidade de 

atividades que exigem um homework, uma vez que o tempo de 40 horas semanais 

não comporta a quantidade de atividades que devem ser desenvolvidas (como citou 

o Entrevistado 10 na seção anterior). Desta forma, a intensificação do trabalho, já 

discutida, acaba não sendo percebida pelas pessoas que estão fora do ambiente 

docente. 

Posteriormente, ela citou colegas de fora da universidade que praticam 

atividades físicas com ela e que notam uma diferença na sua performance esportiva. 

Segundo ela, o cansaço tem dois efeitos: “às vezes você fica no gás, quando está, 

em especial quando eu estou com raiva [...], mas se eu não tô com raiva, eu só 

estou sem energia aí a galera diz assim: ‘trabalhe menos professora!’; percebem 

pelo rendimento”. Por fim, citou os colegas professores da própria instituição que, 

segundo ela, também percebem essa carga de trabalho, mas, nesse caso, 

especificamente ligada ao cargo de gestão. Em todos os casos, as pessoas que 

percebem esse excesso de trabalho só o fazem quando essa intensificação 

(intimamente ligada à flexibilização e precarização das condições de trabalho) atinge 

o status físico desse trabalhador. É quando o cansaço se estampa em seus rostos e 

corpos que ele é percebido. Isso não parece ser levado como um dado a priori ou 

inerente de uma profissão que exige, como característica sine qua non, o trabalho 

em casa. 

Os entrevistados parecem convergir para o mesmo ponto dos docentes 

entrevistados na primeira parte da pesquisa de campo e que foi apresentada na 

Seção 4.2. Uma opinião acerca da aparente dificuldade de pessoas fora da 
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universidade em conseguirem perceber que o trabalho do professor extrapola a sala 

de aula e requer não apenas a efetiva preparação da aula e das atividades a ela 

associadas: como fazer um esquema de aula, preparar uma apresentação visual 

para uma aula expositiva, verificar o que vai ser falado na aula, estabelecer o tempo 

para cada tópico, etc., mas inclusive as atividades que são anteriores à preparação 

da aula como a leitura e seleção de textos, estudos de novos assuntos relacionados, 

pesquisa de novas formas didáticas, assistir previamente filmes e/ou documentários 

que por ventura venham a ser trabalhados em sala, dentre outros. 

Essa consideração pode ir além do ofício do professor. Profissões que 

requerem uma preparação, que por vezes é muito maior que o trabalho aparente, 

podem padecer da mesma visão social que a docência, como o trabalho de um 

advogado, por exemplo, que aparentemente apresenta uma causa a um juiz, mas 

para chegar a terminar a peça jurídica que irá defender precisa de várias horas de 

estudos sobre as leis, doutrinas, jurisprudências e causas similares. Além de, assim 

como o professor, precisar empenhar um tempo considerável para traçar estratégias 

criativas para atingir seus objetivos. Há uma possibilidade de que o pensamento 

socialmente aceito de que o trabalho tem um tempo e lugar determinado ainda 

perdure no imaginário por força de um possível resquício do modelo 

taylorista/fordista de produção, em que os trabalhadores encerravam suas jornadas 

junto com o bater do relógio de ponto. Hoje, e já há algum tempo, o tempo linear da 

jornada se tornou modular, intermitente, continuado e uma gama de arranjos 

flexíveis que descaracterizam a hegemonia plena de um tempo engaiolado. Cronos 

hoje se vale das tecnologias para se estender onde antes não podia, e os modelos 

produtivos que coexistem trabalham sempre em prol de uma produtividade 

incessante e acelerada que, por vezes, se expressa no corpo fadigado do 

trabalhador ou em uma cabeça pesada de pensamentos que insistem em 

acompanhar o ritmo da máquina. 

Nessa categoria, podemos extrair que as opiniões dos professores 

convergem para a percepção de uma falta de conhecimento por parte da população 

em geral das atividades que são realizadas longe da universidade. Assim, o trabalho 

do docente parece menor do que realmente é, mesmo que parte significativa desse 

fazer se dê fora do ambiente de trabalho. 
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4.4.4 Atividade naturalizada 

 

 

Ao contrário da categoria analisada na seção anterior, a atividade 

naturalizada diz respeito não a um dado da sociedade, enquanto comunidade, mas 

a um dado individual, daquele que trabalha e se relaciona com as atividades do seu 

fazer diário. Aqui busco compreender os motivos que regem o esquecimento, ou a 

não consciência, de tarefas que são rotineiras no trabalho, mas que são esquecidas 

quando se solicita ao trabalhador falar sobre as atividades que realiza no seu dia a 

dia. Não podemos considerar, dentro da Psicologia Social do Trabalho, esse fato 

como trivial ou irrelevante. Um hiato significativo entre o dito e o executado é matéria 

prima de nosso trabalho. Certamente que os discursos se expressam no fazer do 

trabalhador, mas, principalmente, na rede de significados que ele pode produzir pelo 

e no seu fazer. É falando de si e do que faz que ele constrói sua história, é pela 

palavra que Clio se perpetua e pelo significado dado a essas palavras que as ações 

se tornam mais do que gestos repetitivos; se tornam marcas longevas na realidade, 

na natureza, no outro. 

O questionamento disparador para essa categoria era a pergunta do 

motivo pelo qual os professores haviam esquecido de mencionar, na aba de 

preenchimento espontâneo, atividades que na aba de preenchimento induzido se 

mostravam recorrentes e com grande emprego de tempo. Mais uma vez as repostas 

de todos os professores convergiram para um mesmo ponto: o não saber. Mais uma 

vez fui surpreendido pelo fato de haver um campo vasto do fazer desses 

trabalhadores que permanecia ignorado; não um fazer qualquer, mas atividades, 

como dito antes, corriqueiras, com uma frequência de no mínimo uma hora semanal 

ou quatro horas por mês. Essa pergunta foi a que causou o maior silêncio, mais 

duradouro, como que, em se percebendo alheio ao que fazia, o professor tivesse 

que encarar algumas escolhas que tivesse feito sem nem mesmo perceber. 

O Entrevistado 9 teve como atividades que foram esquecidas e com maior 

carga horária a produção de textos, a extensão e as comissões científicas. Ao 
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ser questionado sobre o motivo de não haver assinalado essas atividades, ele 

respondeu: “não sei [voz quase inaudível]... talvez... não... não tenho a mínima ideia 

[voz mais firme]. O esquecimento, ou uma soma de horas, não é? Que acaba...”, 

mas não conseguiu concluir o pensamento de forma articulada com a pergunta, 

como fez com todas as outras em que respondeu com desenvoltura e apontando 

inclusive exemplos no dia a dia que explicavam ou exemplificavam suas respostas. 

O fato é que a pergunta não se desenvolveu. Além disso, e novamente, retornou ao 

estado de não saber. O entrevistado não buscou se aprofundar nela ou tentar 

explicar os motivos que o fizeram ignorar as atividades que não lembrou no 

momento da aplicação do instrumento de time budget. 

É justamente esse não saber e essa falta de um aprofundamento em uma 

questão que pode parecer óbvia a um primeiro momento, mas que não é 

necessariamente óbvia ou clara, que surpreende, principalmente quando não é 

usual ao entrevistado ter dificuldade em responder os questionamentos. A tradição 

da Psicologia como um todo aponta que esses lapsos de linguagem, essas 

incapacidades de articulação de maneira pontual são muito significativas, elas 

querem dizer algo. Infelizmente, o próprio entrevistado não conseguiu avançar nessa 

significação, o que certamente deixa algumas perguntas não respondidas: o que faz 

essa fala ser suprimida? Não conseguindo falar de uma parte significativa de sua 

vida, como esse docente tece a sua própria história? 

Similarmente ao sentido (ou o não sentido) dado pelo Entrevistado 9, o 

Entrevistado 8 não marcou as reuniões, produção de textos e bancas examinadoras, 

atividades também corriqueiras. Mesmo que pensemos que as reuniões acontecem 

apenas uma vez por mês (atividade espaçada), o entrevistado participa de pelo 

menos duas reuniões mensais, uma do curso e uma do Campus, podendo ainda 

participar de uma terceira reunião no programa de pós-graduação, ou seja, isso 

perfaz pelo menos dois turnos por mês (considerando o tempo de uma reunião de 

três horas), o que é uma carga horária e uma constância relevantes. O mais 

interessante nesse caso é que o entrevistado tem em seu cronograma semanal o 

espaço reservado para as reuniões que acontecem (segundo seu cronograma) nas 

terças e quartas. No mesmo sentido, ele deixou de citar a produção de textos, 

atividade que ele tem um dia dedicado (segunda-feira), ao qual ele denomina de 

leitura e preparação de aula, e as bancas examinadoras, mesmo que seu 
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cronograma tenha oito horas semanais de orientação, o que pressupõe uma banca 

futura. 

Ao ser solicitado a aprofundar a sua resposta sobre esse esquecimento, 

ele afirmou: 

Na verdade eu detectei esse semestre que tanto eu como [...] tem, a gente 
só tem 34 pessoas formadas. Eu brinco que não chegou nem em uma 
turma, mas olhando quem defendeu, oito foram orientandos do [...] e oito 
foram meus orientandos. Os outros tiveram uma conta bem menor [...], por 
aí você vê que a gente também está assoberbado, não sei se é por conta 
de estarmos em contato com eles no TCC [...]. Tem funcionado, mas está 
pesando. Assim, de reunião de conselho, acho que é uma vez por mês, não 
é? Do colegiado também uma vez por mês. Passou batido mesmo, mas dá 
um trabalhinho para planejar. Já cheguei a pegar domingo para poder 
preparar a reunião que ia acontecer na segunda, que tinha mandar e-mail, 
que tinha que mandar as atas, os pontos de pauta para poder elaborar, 
então toma um tempinho considerável. Essas coisas que você só vai 
sabendo quando está dentro, eu não sabia de nada disso até agora. 

 

A resposta do entrevistado não joga luz sobre o motivo de se ignorar 

essas atividades; ao contrário, aprofunda o questionamento no sentido em que 

tendo ele o maior número de orientandos de TCC e sendo responsável pela parte de 

metodologia do curso, era de se esperar que lembrasse de uma atividade 

intimamente vinculada à orientação de TCC: a defesa. Mais uma vez o que é 

retomado no discurso é uma intensificação do trabalho por via de um excesso de 

demanda que, por regra, não consegue ser satisfeita durante a semana e acaba 

invadindo o seu domingo (sendo uma clara colonização temporal, que discutirei 

adiante). 

Além disso, o entrevistado, mais uma vez, entrega um não saber ao 

comentar que não tinha consciência de todo esse processo até agora. Entretanto, 

ele não está no seu primeiro mandato de coordenador. Ele já passou pelo cargo 

uma vez antes e certamente teve que organizar reuniões e conduzi-las. Também é 

importante que se sublinhe o fato de que, tendo uma grande busca por orientação, e 

fazendo isso desde seu ingresso no curso, ele lembrasse não apenas dessas 

atividades, mas do tempo empregado nelas. À revelia desse fato, o entrevistado só 

se depara com essa realidade quando é confrontado com os dados numéricos dela. 

Como foi dito, o trabalho é elemento central na vida contemporânea. A 

classe que vive do trabalho é a maior parte da população, sendo esse tempo e essa 

atividade o núcleo em torno do qual orbitam todos os outros tempos, todas as outras 

atividades. Espera-se que nela se fie uma narrativa igualmente importante e central. 
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Também vimos repetidamente que a docência é um trabalho significativo para esses 

trabalhadores; mais que isso, pensar e refletir são matérias primas de seu labor, é 

pedra angular do seu dia a dia de trabalho. Seria certo esperar que alguém engajado 

no seu trabalho, cuja atividade primordial é pensar, pudesse elaborar a falta de 

lembrança a um conjunto de atividades que desenvolve com frequência no trabalho, 

mas como vimos, isso não é absoluto, isso não é generalizado. 

Se em um trabalho com essas características, a história de si mesmo tem 

lacunas que sequer conseguem ser explicadas, podemos supor que outras 

atividades menos significativas e com outras características pode não só apresentar 

a mesma lacuna, como possivelmente espaços de fala faltante ainda maiores. 

A pista daquilo que pode motivar a naturalização de certas atividades, no 

dia a dia desses professores, é dada pelo Entrevistado 10. A exemplo do 

Entrevistado 9, ele sempre responde com desenvoltura e clareza, articula bem suas 

respostas e motivações, conseguindo frequentemente localizar com certa precisão 

os motivos que o fazem agir da maneira que age no ambiente de trabalho. 

Entretanto, ao ser perguntado sobre os motivos de ter esquecido atividades como 

produção de relatórios (atividade comum na gestão) e participação em eventos, o 

entrevistado emudeceu por um longo período para concluir “[silêncio] não sei... 

talvez... não sei te explicar... talvez pela prioridade”. 

Essa fala é coadunada pela Entrevistada 7 quando, ao ser perguntada, 

responde que “[...] deve ser técnica, então não conto muito. A minha cabeça trabalha 

com as coisas que são mais importantes. O que eu considerar mais técnico eu não 

conto”. Entretanto, a atividade com maior carga horária que ela naturalizou foi a 

gestão, que certamente é uma atividade importante, mas que pode ser considerada 

uma atividade técnica. Ou seja, para ela, mesmo sendo prioritária, é passível de 

esquecimento. 

Como vimos de forma extensa, as prioridades desses professores são, 

em ordem de importância dada por eles mesmos: ensino, gestão e pesquisa. 

Também, como foi exposto, o ensino está ligado a um componente afetivo 

relacionado à própria atividade. Já a gestão aparece como imposição institucional 

por ter assumido o cargo. Por fim, a pesquisa está ligada a um reconhecimento de 

suas carreiras acadêmicas. Mas se o que faz naturalizar a atividade é um 

componente de prioridade, reuniões e produção de textos científicos não deveriam 



212 
 

 
 

estar naturalizados; isso porque são atividades indispensáveis para a gestão e a 

pesquisa. É importante notar que um professor pode não ter orientandos de 

graduação, mas uma vez na pós-graduação ele é obrigado, sob pena de 

descredenciamento do programa ao qual faz parte, a produzir textos científicos, 

assim como as reuniões são parte indispensável e periódica da gestão e as 

correções de provas e trabalhos o são no ensino, não justificando, assim, a 

naturalização dessas atividades indispensáveis para as macro categorias (ensino, 

gestão e pesquisa), elencadas como as mais importantes (a indicação das 

atividades naturalizadas está expressa nas Tabelas 27 e 28). 

Certamente que a periodicidade dessas atividades pode influenciar as 

respostas e, nesse caso, a correção de trabalhos e provas, as bancas examinadoras 

e a produção de artigos e demais textos científicos poderiam ser agrupados em um 

conjunto de atividades que acontecem pontualmente no trabalho desses professores 

gestores. Entretanto, devemos considerar que as reuniões não podem ser 

consideradas como atividades pontuais, uma vez que ocorrem na rotina desse 

professor, em pelo menos um turno de duas semanas ao mês, da mesma forma que 

projetos de pesquisa, cuja periodicidade de reuniões e trabalhos costuma ser 

semanal. Nesse ponto, a explicação de um espaçamento longo para realização da 

atividade já não responde à realidade que se apresenta. Assim, busquei nova 

resposta para o motivo da naturalização de uma atividade, mesmo considerando que 

aquilo que é mais intermitente na atividade (e não tão cotidiano) acaba sendo 

menosprezado como lembrança da ação, o que não significa que não exista e não 

necessite de um envolvimento do próprio gestor. Assim, a intermitência pode 

justificar esse esquecimento em alguns casos. 

Nesse sentido, a fala da Entrevistada 6 aponta para um possível norte ao 

relacionar dois dispositivos que, segundo ela, podem desencadear a naturalização 

de uma atividade: 

Ler é tão intrínseco que é uma coisa que eu tenho que fazer o tempo 
todo. Eu tenho uma obsessão por leitura que às vezes me cansa. Se eu 
não estiver lendo eu me sinto desperdiçando tempo, então quando eu tô 
lendo o trabalho dos meninos é como se eu tivesse fazendo alguma coisa 
que eu tinha que fazer mesmo, não é uma atividade de trabalho. Agora com 
relação à pós-graduação é talvez porque eu não goste do mestrado 
mesmo (grifo nosso). 
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A Entrevistada 6 aponta aqui para dois possíveis componentes de 

naturalização de sua atividade: a confluência entre a atividade profissional e hábitos 

cotidianos que são feitos fora do ambiente de trabalho e que não tem a atividade 

laboral como finalidade, e a falta de vínculo afetivo com uma atividade específica. 

Essas são as pistas que podem levar a uma possível circunscrição dos sentidos 

para essa categoria teórica. Vale aqui lembrar que o Entrevistado 8, quando analisei 

os discursos sob a ótica da categoria de intensificação do trabalho (Seção 4.4.2), já 

havia mencionado hábitos e sua criação, quando justificou sua alta carga horária. 

Aqui, mais uma vez, a intercessão entre hábitos e trabalho é feita. Em um primeiro 

momento, isso demonstra aquilo que já foi repetidamente assinalado, uma 

convergência entre os conceitos aqui trabalhados que, mesmo sendo diferentes 

entre si, estão tão intimamente relacionados, de tal forma, que falar de um traz o 

outro a reboque. 

Os hábitos da entrevistada se confundem com parte de sua atividade 

laboral. Essa mescla entre o trabalho e o não trabalho favorece uma intensificação 

do trabalho e uma colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho, uma vez 

que essas atividades vão se estender além do tempo para elas designado, e com 

isso vão somando horas de trabalho naquele espaço temporal em que ele não 

deveria acontecer. É fácil crer que, tendo uma demanda de leitura de trabalhos ou 

textos científicos e um hábito de leitura constante, o professor una as duas coisas 

para otimizar seu tempo, como exposto pelo Entrevistado 8, na seção anterior. 

Entretanto, devemos nos perguntar se essa prática é benéfica para o trabalhador ou 

apenas mais uma estratégia de cooptação, pois com isso ele pode ter uma 

sensação de não se desligar do trabalho. Em todo caso, essa explicação não 

contempla algumas atividades, como reunião, por exemplo, uma vez que é muito 

difícil imaginar alguém que tenha como costume participar de reuniões ao longo de 

sua vida, que não seja de maneira esporádica. Com efeito, ainda resta alguma 

explicação que possa coadunar com todas as atividades naturalizadas listadas até 

agora. 

O segundo ponto levantado, a desvinculação afetiva com uma atividade 

específica, pode então nos apontar finalmente essa resposta, sem, entretanto, 

imaginar que a resposta venha a ser única ou cabal, mas, ao contrário, ela 
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possivelmente se mostra múltipla, uma vez que os motivos podem ser somados para 

criar um contexto explicativo mais geral. 

O “não gostar mesmo”, citado pela Entrevistada 6, pode se vincular 

livremente com qualquer atividade da lista de tarefas que um docente pode 

desempenhar. Mais importante é perceber que, enquanto a motivação do ensino 

permanece endógena (o afeto), a gestão vem como imposição administrativa, ou 

seja, um elemento exógeno, característica marcante do trabalho pós Revolução 

Industrial. É nesse sentido que, ao ser perguntada de forma mais assertiva 

mostrando quais atividades naturalizou (produção de textos científicos e 

orientações), a Entrevistada 7 explicou: 

Faço, um bocado mesmo, gasto um bocadinho de tempo mesmo, mas 
não é a minha, a minha, como é que eu posso dizer, talvez não seja a 
minha prioridade para o meu trabalho. Assim, eu faço, acho interessante, 
gosto, e faço também porque sei que eu sou obrigada a ter uma 
produção para continuar na pós-graduação, mas eu prefiro me voltar 
mais para, para aula, para outras relações. A orientação eu tenho 
dificuldade com a orientação, porque depende muito do aluno, então, eu, se 
um aluno corresponde, ótimo, eu adoro fazer orientação, mas se é um aluno 
que eu tenho que ficar puxando, para mim é ruim, então a orientação 
deixo um pouco de lado porque não é a atividade mais feliz do meu 
trabalho. Na verdade, assim, se eu pudesse escolher não orientar 
determinadas coisas, eu não orientaria (grifo nosso). 

 

Primeiramente, a entrevistada vincula a naturalização a uma falta de 

prioridade no trabalho, o que a um primeiro momento parece estranho, dado que, 

logo no início da frase, ela destaca que realiza essas atividades com bastante 

frequência e que dispõe para elas um tempo considerável na sua rotina de trabalho. 

A explicação vem logo a seguir, quando destaca o caráter exógeno da produtividade 

científica, o componente impositivo dos mecanismos de avaliação dos programas de 

pós-graduação e sua obrigatoriedade para que ela permaneça vinculada a uma pós-

graduação. O produtivismo, com a atuação marcante do discurso gerencialista, cria 

a necessidade de rotinas de trabalho que são alheias ao desejo do pesquisador; 

mais que isso, a produção científica pode deixar de ser um produto natural do desejo 

de investigação, e sua publicação o fruto esperado desse processo, para ser um fim 

em si mesmo, fim esse que nem sempre calha com o afeto de quem produz. 

Quando termina de elaborar sua resposta, a entrevistada chega à 

conclusão de que existe um emparelhamento entre sua prioridade pessoal e aquilo 

que deseja fazer, ou seja, não é necessariamente a imposição que cria a lembrança, 
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mas o desejo de realizar a tarefa. Assim, as atividades técnicas, citadas pela 

entrevistada anteriormente, acabam casando com atividades de pouco interesse, 

uma vez que ela está mais voltada “para outras relações”, como ela mesma frisa 

muito bem. Nesse sentido, o Entrevistado 10 diz: “o que menos quero fazer é a 

gestão”, atividade naturalizada também pelo Entrevistado 8. Essa rede de 

significações aponta para uma vinculação possível entre falta de investimento afetivo 

e naturalização de alguma atividade, lembrando que a burocracia é um obstáculo 

para esses professores gestores. Assim sendo, parece que a falta de sentido para 

uma dada atividade cria o ambiente propício para a naturalização, que chame de 

atividade técnica ou burocrática, o fato parece ser que é o ato pleno de sentido 

aquele que é lembrado, e que pode ser plenamente dito. 

Com efeito, o esvaziamento de sentido poderia ocasionar o cumprimento 

de uma atividade de maneira tão automatizada que, mesmo constando em um 

cronograma semanal, ela não é lembrada. O martelar repetitivo de Cronos passa a 

ser a regra, e nela o esquecimento (lembremos que Cronos devorava suas próprias 

criações) e/ou a impossibilidade de falar de sua história vão se cristalizando, como 

vimos nos relatos hesitantes de alguns entrevistados ou no não saber de outros. 

Esse lugar de não fala, onde Clio pode não se efetivar, esse espaço de não saber de 

sua condição de trabalho e mesmo de sua atividade em si nos remete ao conceito 

de alienação em Marx (1993), no qual o trabalhador tem um estranhamento ao 

produto da atividade ou a ela mesma. 

Ora, incutido de um discurso da produtividade, da eficiência e da eficácia, 

submetido a um contexto de múltiplas demandas e estando igualmente abaixo de 

diversas formas de avaliação, o trabalhador esvaziado de sentido de algumas 

atividades acessórias pode naturalizá-las. Esse caminho abre o espaço necessário 

para uma alienação pontual (ou uma micro alienação) de partes pequenas do todo 

de seu trabalho. Essas pequenas partes, essas atividades acessórias, vão migrando 

para fora da espera do tempo de trabalho e se mesclando em atividades que o 

trabalhador já tenha por hábito fazer. É importante notar que não se trata de uma 

alienação ampla, pois o sentido do trabalho continua ali, a atividade (ou atividades) 

central continua significativa, mas essas atividades menores que vão ocupando as 

brechas de espaços vazios são exatamente aquelas que esses professores gestores 

reclamam de invadir seus outros tempos sociais (como veremos a seguir). Esse 
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pode ser um novo quadro de cooptação do trabalhador. Assim como aconteceu com 

o poder e os sistemas disciplinares, ela não é mais aquela imposição geral, 

personalizada em uma coisa e bem localizada; ela agora é dispersa, difusa, 

fragmentada, de forma que passa quase desapercebida e vai agindo de maneira 

mais silenciosa e insidiosa, a fim de alargar o trabalho para outras esferas e vai 

tornando o próprio trabalhador um aliado desse sistema. 

Somado ao discurso gerencialista e às novas tecnologias, essa realidade 

não apenas pode colaborar para precarizar, flexibilizar e intensificar o trabalho, como 

pode fazer isso sem que seja percebido, o que poderia explicar a sensação relatada 

pelos entrevistados de trabalhar muito, mas não perceber ter feito algo no fim do dia. 

Essa sensação pode estar intimamente ligada à naturalização de atividades, que em 

não sendo percebidas também não são reconhecidas como trabalho. 

Com efeito, essa categoria nos traz que o esvaziamento de sentido dado 

às atividades do trabalho está ligado à naturalização dessas atividades, que também 

pode ocorrer por uma aproximação da atividade com hábitos corriqueiros dos 

trabalhadores. Desta forma, as atividades naturalizadas não são percebidas como 

trabalho e tendem a ocupar um tempo alheio ao tempo de trabalho, podendo criar 

um tipo específico de alienação mais pontual e que passa a funcionar a serviço do 

discurso gerencialista. 

 

 

4.4.5 Colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho 

 

 

A teorização da colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho 

foi desenvolvida por Aquino (2003b) e já discutida no Capítulo 2, Seção 2.1.6. Em 

linhas gerais, ela descreve um fenômeno de alargamento da temporalidade de 

trabalho sobre os outros tempos sociais, amparada em uma lógica de centralidade 

do trabalho e amparada pela flexibilidade e precariedade do mundo do trabalho que, 

por via de uma intensificação, força o tempo de trabalho para fora da esfera da 

jornada padrão, pois uma vez que Cronos é irreversível e a carga de trabalho é 

maior que o tempo disponível para executá-la, sobra a esse trabalhador responder a 
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essas demandas em outro turno que não aquele de trabalho, cerceando, com efeito, 

outras esferas de sua vida, que acabam carecendo de um tempo para se efetivarem. 

A temática da colonização dos tempos sociais também permeou de forma 

direta ou indireta todas as respostas dadas pelos entrevistados. Até por esse motivo, 

é possível entrever esse tema em diversos trechos de falas transcritas nas seções 

anteriores. A pergunta principal para esse tema pedia para que os professores 

gestores falassem das outras esferas de suas vidas: a família, o lazer, cuidados com 

a saúde, religião, caso tivessem, levando em consideração a alta carga horária que 

eles apresentaram ao responder o instrumento quantitativo. 

No curso das entrevistas, ficou clara a dificuldade dos entrevistados em 

conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Uma das barreiras a ser transposta 

era a do homework. Como abordado anteriormente, esses trabalhadores têm um 

grande volume de trabalho que fazem em casa e por esse motivo acabam 

permitindo que o tempo de trabalho permeie os outros tempos sociais. Como 

apresentado nas Tabelas 30, 31, 32 e 33, apenas uma entrevistada tem em seu 

cronograma a produção de textos científicos e apenas dois reservam um horário fixo 

para a preparação de aulas e estudo. Decerto, é possível supor que atividades que 

já são consideradas flexíveis em termos temporais (aquelas não planejadas nos 

seus cronogramas) estejam sujeitas a uma maior probabilidade de invadir outros 

tempos sociais. 

A ideia por trás dessa suposição é que, uma vez estabelecido um 

cronograma, existe espaço na agenda para as atividades já programadas. Se essa 

programação não leva em conta o tempo de preparação de aula e o cronograma 

ocupa integralmente as 40 horas semanais de trabalho que devem ser realizadas, é 

razoável supor que essa atividade tenha que ser desenvolvida em outro tempo que 

não aquele das 40 horas já estabelecidas. Uma vez sem horário fixo para essa 

atividade, ela se torna flexível e pode se deslocar com maior facilidade entre os 

outros tempos e as outras atividades. Isso pode ser agravado principalmente quando 

levamos em conta a naturalização de algumas atividades, pois, sendo elas 

naturalizadas, não irão constar no planejamento do professor (pois a característica 

da naturalização é não lembrar da atividade como um trabalho), logo deslizará 

possivelmente para um tempo de não trabalho, intensificando o volume de trabalho e 

o tempo necessário para executá-lo. 
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Como visto na seção anterior, a Entrevistada 6 tem uma característica 

que a faz trabalhar fora dos horários estipulados para o trabalho e sem notar que 

aquilo que está fazendo é trabalho. Segundo ela, ler é algo corriqueiro e por isso ela 

não sente essa atividade como trabalho. Entretanto, não existe apenas a leitura 

técnica ou voltada para o trabalho. Nesse sentido, ela relata que está (como vimos 

anteriormente) se trabalhando para permitir-se viver outras experiências fora do 

tempo de trabalho. Isso fica claro quando afirma: 

Até pouco tempo atrás ficava prejudicado. Eu tenho sido mais cuidadosa. 
Ainda preciso melhorar muito, mas ultimamente eu tenho me permitido ter 
mais tempo, no sentido de me dar direito ao ócio, de me permitir passar 
tempo com (o filho). Eu passava o tempo inteiro achando que eu tava 
perdendo tempo com (o filho). 

Antes eu achava perda de tempo assistir televisão. Hoje eu me pergunto 
se eu quero assistir televisão, e quando eu digo para mim mesmo que eu 
quero, eu vou [...]. Mas ainda com bastante dificuldade tenho permitido 
que (o filho) e o (cônjuge) tenham espaço na minha vida de segunda a 
sexta, porque não tinha, só tinha sábado e domingo, para ser feliz. 
(grifo nosso). 

 

A expressão “perda de tempo”, repetida mais de uma vez nesse trecho, 

denota de maneira clara a vinculação simbólica com um tempo monetarizado, com 

um tempo da eficiência, do utilitarismo, do produtivismo, um tempo que deve ter na 

atividade que é empregada uma finalidade clara e prática, aquele tempo cronológico 

que deve ser contado e aproveitado em cada subdivisão possível. Com isso, o 

espaço para uma vivência kairológica onde Clio possa se instaurar é relegada a um 

segundo plano, ou a plano nenhum. O tempo da família passa a ser cooptado dia 

após dia, pois ficar com ela é “perder tempo” e, com a irreversibilidade de Cronos, 

uma vez passado um período, por mais curto que venha a ser, ele não retroage e 

deixa a amarga sensação de ter sido desperdiçado. Essa é a lógica discutida na 

seção anterior sobre a autovigilância que o discurso gerencialista cria. Não há mais 

a necessidade do capataz que nos obrigue a trabalhar; o ethos laboral internalizado 

faz com que o próprio trabalhador, responsabilizado unicamente pelo seu sucesso e 

carreira, seja o fiscal de si mesmo, em uma espécie de estranho panóptico pessoal. 

A entrevistada deixa clara a dificuldade de deixar o tempo fora do trabalho 

para atividades familiares, até as demandas do filho têm um lugar de desconforto, 

anunciado na expressão “perder tempo” com ele. Não se trata apenas de gostar da 

atividade laboral, mas de atravessar as questões morais que envolvem o emprego 
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do tempo e “se permitir momentos de ócio”. Essa é uma expressão que pode ser 

comum, mas que certamente é estranha quando pensamos que alguém deve 

permitir-se ao ócio, como se isso fosse uma atividade proibida. E talvez seja 

exatamente isso: está implícito aí uma moralidade que não permite o desperdício de 

tempo e, como o tempo é prioritariamente aquele da produção, nada mais esperado 

que o fato de se permitir o ócio seja encarado como negativo. 

Segundo ela, “ainda com dificuldade” o filho e o marido têm tido espaço 

durante a semana. Aqui é importante perceber que, se a jornada padrão é de oito 

horas semanais, considerando que todos os entrevistados são professores que 

devem dedicar quarenta horas ao trabalho, ela teria, no mínimo, um turno que, 

segundo o seu cronograma (Tabela 31), seria o turno da noite, com o tempo 

liberado para outras atividades, aí incluído o tempo para o convívio familiar. 

Entretanto, como discutido na seção anterior, as atividades naturalizadas tendem a 

se deslocar para fora do tempo de trabalho e acabam ocupando esses outros 

tempos sociais, como o da família. Desta maneira, fica claro que a entrevistada deva 

se trabalhar para conceder aos familiares algo a mais que o “sábado e domingo, 

para ser feliz”. 

Como exposto na seção sobre a intensificação do trabalho (Seção 4.4.2), 

a entrevistada passou a adotar esse comportamento de se permitir o ócio e reservar 

o tempo fora do trabalho para atividades alheias ao trabalho, depois de ver uma 

colega de profissão se negando a ler uma página e responder um documento no 

sábado. Segundo ela, ver a colega deixar para responder a demanda na segunda-

feira causou-lhe incômodo e, ao refletir sobre isso, percebeu que o problema estava 

em como ela lidava com o tempo de trabalho, e não na ação da colega em reservar 

o tempo de trabalho para o trabalho e o tempo fora do trabalho para outras 

atividades. Nesse momento, ela se questionou “qual o problema de ler uma página”, 

e logo respondeu a si mesmo: “o problema é que não para em uma página”, 

sinalizando que a concessão de trabalhar fora do tempo de trabalho gera uma rotina 

que faz o sujeito manter-se trabalhando fora do ambiente e do tempo de trabalho. 

Entretanto, vale lembrar que a mesma entrevistada relatou (como exposto sobre 

intensificação do tempo de trabalho na Seção 4.4.2) que ver o aviso de mensagem 

não lida no whatsapp a incomoda, e acaba fazendo-a ler a mensagem e responder, 
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culminando, assim, em uma colonização do tempo de trabalho sobre os outros 

tempos sociais. 

Seguindo o mesmo discurso, a Entrevistada 7 diz que ela e o marido têm 

tempos de trabalho semelhantes e com isso os mesmos tempos liberados do 

trabalho. Entretanto, não é sempre que conseguem ter nesse tempo alguma 

atividade que seja desvinculada totalmente do trabalho. Sobre isso afirma: 

As minhas saídas são mais sábado à noite, domingo. Às vezes a gente 
está tão cansado que ninguém sai, fica todo mundo em casa. Domingo 
vou à igreja, não deixo de ir à igreja, e saio para fazer algum exercício, 
alguma atividade, academia. Acordo muito cedo, vou para a academia, 
começo a trabalhar, a noite faço mais alguma atividade e vejo se tem 
mais alguma coisa para fazer, mas é o tempo contado. Mas eu gosto 
disso, eu gosto desse tipo de organização, se eu parar eu acho que eu 
estou sendo improdutiva (grifo nosso). 

 

Como já dito anteriormente, alguns teóricos, como Munnè (1990), 

admitem que o descanso seja parte do tempo que se dedica ao trabalho, uma vez 

que ele é necessário para recarregar as forças que serão empregadas no trabalho 

novamente, e esse tempo, nas palavras da entrevistada, algumas vezes se 

sobrepõe ao tempo de lazer, quando, por força do cansaço, ela e o marido optam 

em ficar em casa para descansar. A exceção da qual ela não abre mão é o tempo 

para a religião que, mesmo sendo uma parcela de tempo pequena, uma vez que a 

entrevistada frequenta a igreja apenas uma vez por semana, é a única atividade que 

deixou claro não abrir mão. 

O cuidado com a saúde, feito na forma de exercício na academia, se 

realiza no tempo deixado livre pelo trabalho, que já era de se esperar. Entretanto, o 

que é mais revelador é o fato de que ela afirma ter que acordar muito cedo para 

manter uma atividade física, mesmo que em seu cronograma (Tabela 31) ela tenha 

as noites livres, horário em que poderia se dedicar a atividade física e ter mais 

tempo para dormir, o que possivelmente resultaria em um maior descanso e, 

consequentemente, um final de semana mais livre para outras atividades. O motivo 

para essa organização está logo na frase seguinte quando diz que: “a noite faço 

mais alguma atividade e vejo se tem mais alguma coisa para fazer, mas é o tempo 

contado” (ENTREVISTADA 7). Aquelas atividades que não estão programadas para 

os dois turnos de trabalho, incluindo as naturalizadas, migram para o turno da noite, 
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colonizando um tempo que em hipótese deveria ser liberado do trabalho. Por esse 

motivo, conclui ter “o tempo contado”. 

O motivo de a entrevistada, assim como demonstrado pela Entrevistada 

6, ter seu tempo colonizado está expresso na moralidade ligada à atividade laboral, 

quando ela afirma “se eu parar eu acho que eu estou sendo improdutiva”. Esse é 

exatamente o sentido do discurso da Entrevistada 6, quando afirma sentir que está 

“perdendo tempo” com atividades outras, como assistir televisão. O que está em 

jogo aqui é a moralidade de um trabalho que glorifica o homem por meio de uma 

finalidade produtiva, discurso esse muito bem analisado por Weber (2003) e 

discutido nessa Tese no segundo capítulo (página 20 e seguintes). Esse ethos é 

exatamente aquele que foi tomado como base moral para o discurso da 

produtividade e, em última análise, o discurso gerencialista. É nessa esteira que o 

tempo de trabalho vai colonizando os outros tempos sociais, fazendo com que se 

abra mão de algumas horas de sono para que o cuidado com a saúde, sob a forma 

de exercícios, possa ser realizado nas primeiras horas da manhã. 

Sobre os cuidados com a saúde, o Entrevistado 10 relata que teve 

problemas na coluna depois de um semestre particularmente intenso. Depois de 

exames médicos e estudos ergonômicos para definir a terapêutica e como ele 

poderia trabalhar com menos impactos para a saúde, voltou a praticar atividades 

físicas e nesse sentido afirma: 

[...] passei em novembro, justamente para tentar sair daquele baque, dessa 
rotina, eu voltei para a academia, eu voltei a pedalar, nas férias eu 
aproveitei para pedalar bastante, eu gosto muito de pedalar, mas os 
horários não ajudam, porque eu trabalho... meus horários oficiais são a 
tarde e a noite, e o horário bom para pedalar ou é de noite, que eu não 
posso, ou de manhã muito cedo que eu estou muito cansado (grifo 
nosso). 

 

Importante notar na fala desse entrevistado que os horários disponíveis 

para as atividades físicas são inteiramente prejudicados pelo trabalho. Se a noite ele 

não pode por estar em pleno horário de trabalho, pela manhã é o único tempo de 

descanso. Nesse caso, para não sacrificar o descanso em prol dos exercícios, ele 

prefere praticar essa atividade nas férias ou nos finais de semana, mesmo que a 

atividade física venha a ser uma recomendação médica decorrente de um agravo na 

saúde ocasionado, ou agravado, pelo próprio trabalho. Certamente, a questão passa 

pela centralidade do trabalho, mas assim como no caso das Entrevistadas 6 e 7, 
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esse professor gestor apresentou uma alta carga horária e parte dela naturalizada. É 

razoável supor, nesse contexto e frente ao cronograma apresentado, que ele priorize 

o descanso em detrimento de outras atividades. Entretanto, vale ressaltar o relato 

desse professor sobre uma noite em que teve dificuldade para dormir por ficar 

pensando nas atividades que teria que fazer no dia seguinte, na universidade. A 

intensificação do trabalho expressa também na colonização do tempo de não 

trabalho afetou seu sono, tomando-lhe um tempo que seria necessário para 

reposição de suas forças para voltar ao trabalho. 

A dificuldade em se desligar do trabalho e não permitir que o seu tempo 

colonize os outros tempos sociais foi uma constante na fala de todos os 

entrevistados. Cada um a seu modo expressou essa preocupação e essa 

dificuldade, em maior ou menor intensidade. Corroborando com o relato do 

Entrevistado 10, o Entrevistado 8 afirma que é associado a um perfil workaholic 

(como ele mesmo se classifica). Há uma dificuldade em negar demandas de 

trabalho: 

É o pecado maior na realidade, quando, eu já me dei conta dessa 
dificuldade de dizer não, eu estou aprendendo a dizer não para ter vida. 

Você deixa de ter vida pessoal para ter só vida profissional, já estou 
começando a aprender, a reaprender, a ter meus sábados e domingos. 
Em alguns momentos (ENTREVISTADO 8, grifo nosso). 

 

De acordo com a fala do entrevistado, ele também tem dificuldade em 

manter o final de semana para atividades que não estejam vinculadas ao trabalho. 

Considerando uma jornada de trabalho padrão de oito horas diárias que, como 

vimos, é menor que a jornada desses professores gestores, as quarenta e oito horas 

que compreendem o final de semana seriam essenciais para o desenvolvimento de 

outras atividades de interesse desses trabalhadores. À revelia disso, o Entrevistado 

8 frisa claramente que está tentando “reaprender a ter os sábados e domingos”, o 

que indica que ter para si esse tempo é algo que ficou no passado, de forma que ele 

desaprendeu a ter esse tempo. Essa é a mesma colonização admitida pela 

Entrevistada 6, que está a cerca de três anos se reeducando para ter um tempo 

realmente liberado do trabalho. 

Aqui é importante notar que a noção de tempo liberado do trabalho se 

modifica drasticamente. Se antes o tempo do ponto determinava o fim do tempo de 

trabalho, hoje esse tempo se estende e essa noção de liberação não é mais uma 
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determinação cronológica, pois não está vinculada a uma contagem precisa de 

horas, mas a uma finalidade da atividade e sua possível vinculação com o trabalho. 

Portanto, se antes poderíamos pensar em um tempo liberado do trabalho 

coincidindo com o fim da jornada formal de trabalho, hoje essa coincidência já não 

pode ser garantida a priori. Como aponta Aquino (2005), devemos perguntar se ele 

está liberado, então está liberado de quê? Obviamente essa liberação diz respeito 

ao trabalho, logo ele é um tempo liberado do trabalho. Entretanto, como frisa Sabóia 

(2017), só podemos pensar em liberação de algo em função de outro que o retêm ou 

aprisiona. Nesse caso, não se trata apenas de falar da centralidade do tempo de 

trabalho, mas do fato de que ele é o condicionante, aquilo que qualifica o status dos 

outros tempos e é exatamente por força da imposição exercida pelo trabalho que os 

outros tempos são colonizados e os entrevistados desaprendem a ter um tempo 

realmente livre. Dumazedier (1999) classifica o tempo livre coincidindo com o que 

chamei de tempo liberado. Entretanto, considerando que ainda temos, mesmo que 

difusa, uma temporalidade de trabalho organizada em jornadas temporais, a divisão 

tempo liberado para designar o tempo fora da jornada formal e tempo livre para 

apontar uma temporalidade realmente totalmente fora do trabalho me parece mais 

apropriada. Dumazedier (1999) ainda faz distinção entre o tempo livre e o tempo de 

lazer, estabelecendo critérios de distinção bem delimitados para ambos e apontando 

que apenas o segundo é realmente um tempo autocondicionado pelo sujeito. 

A imposição que o trabalho traz parece exercer uma força realmente 

significativa sobre os entrevistados, seja por um aspecto moral ou por um perfil de 

personalidade (como eles mesmos classificam). Até aqueles mais resistentes, os 

que tentam não permitir essa colonização, abrem algumas concessões a depender 

da situação. Nesse caso, mais uma vez, o trabalho se impõe como um fator que não 

pode ser simplesmente ignorado por um ou dois dias. A esse respeito, o 

Entrevistado 9 relata: 

Eu praticamente não saio muito de casa, então, sou cristão, mas não 
frequento, gosto de cinema, e às vezes saio para ir ao cinema, [...]. Eu não 
tenho tido muito cuidado com a saúde, eu agora estou começando a fazer 
um checkup, retomei o plano de saúde, no final do ano passado [...] o plano 
do sindicato, e estou tendo um problema de refluxo que deve estar dentro 
desse tema ansiedade, não é? E é nesse sentido, o lazer é no final de 
semana. Uma coisa que aprendi na França é que eles largam tudo para 
no final de semana ter uma qualidade, pelo menos meu orientador era 
assim, até às 17 horas da sexta-feira ele está disponível, depois pode 
chover canivete mas ele só vai responder e-mail na segunda-feira [...] não 
costumo mais trabalhar no sábado [...] a não ser final de período que 
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tem que corrigir prova final. O sábado e o domingo é pra qualquer outra 
coisa (grifo nosso). 

 

Mais uma vez é necessário um fator externo para mostrar ao entrevistado 

que os finais de semana não devem ser ocupados com trabalho. Nesse caso, um 

choque com outra cultura demonstrou isso ao professor gestor, que tenta replicar 

isso na sua vida. Entretanto, é interessante perceber que nenhum dos entrevistados, 

nem mesmo o Entrevistado 9, que demonstrou ser o mais resistente a essa 

colonização temporal, sequer admite a possibilidade de não trabalhar no contraturno 

durante a semana. O que isso nos diz? O pensamento mais comum deveria ser 

simples: se há uma jornada de trabalho de oito horas diárias durante a semana, as 

horas que ultrapassam essa jornada não deveriam ser ocupadas com o trabalho, 

mas, à revelia disso, todos os entrevistados, ao se referirem sobre um tempo fora do 

trabalho, se remetem apenas ao final de semana, o que pode indicar que trabalhar 

fora das oito horas diárias durante a semana é um fato tão corriqueiro que passa 

despercebido. É exatamente nessa colonização que a atividade naturalizada pode 

se instaurar nesse tempo que deveria ser de não trabalho, criando um fenômeno 

duplo, em que, de um lado, se considera normal o trabalho fora do expediente 

regular durante a semana, e por outro, não se percebe trabalhando, mesmo estando 

fora do trabalho. Uma vez que a atividade naturalizada se dá dentro do tempo de 

trabalho, esta, pelo menos, não ocupa outro tempo social. Além desse fat,o o 

Entrevistado 9 acusa um evento que cria uma exceção à sua regra de que “sábado e 

domingo é pra qualquer outra coisa”: fim do período e corrigir provas finais. 

Esses casos atípicos que, como comentado pelo Entrevistado 10, sempre 

acontecem e que nem deveriam ser considerados atípicos, já são contabilizados 

como certos e parece ser dado como fato normal encaixá-los à margem do tempo de 

trabalho padrão, deslocando essas atividades para outros tempos sociais. Como 

apontado por alguns entrevistados, isso ocorre inclusive de forma institucional, como 

no caso do lançamento de alguns editais pela universidade. Como citado 

anteriormente, alguns desses têm como prazo o início do ano, um dos únicos 

períodos que o professor pode tirar férias. O professor tem quarenta e cinco dias de 

férias no ano e só pode gozar delas no período entre semestres (junho/julho e 

dezembro/janeiro). Considerando que os professores tiram férias em sistema de 
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rodízio para que sempre haja um responsável pelo curso, alguém estará de férias 

quando esses editais forem lançados. 

Com efeito, para responder à demanda de bolsas, esses professores 

devem trabalhar nesse período, lançando editais de chamada para a participação de 

seleção de bolsistas, por exemplo, compondo bancas de avaliação, fechando a 

seleção e enviando toda a documentação dos selecionados. A mesma lógica parece 

acompanhar o fim do semestre, em que o professor deve corrigir as provas finais e 

para isso precisa dispor do seu final de semana. Com isso, podemos perceber que 

as exceções sempre se impõem por força da demanda de trabalho. Os tempos 

sociais vão ficando cada vez mais à margem e o tempo de trabalho segue se 

avolumando sobre eles. 

Por fim, o estudo dessa categoria não apenas atesta a realidade da 

colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho, como teorizado por Aquino 

(2003), mas também aponta para alguns mecanismos que a faz funcionar: as 

entrevistas revelaram uma grande importância do peso moral do trabalho para que 

essa colonização aconteça. O discurso gerencialista internalizado pelos 

trabalhadores é outro fator que impulsiona esse fenômeno, além de características 

pessoais e a confluência de atividades de trabalho e atividades de lazer. Entretanto, 

desses fatores, os que mais se repetiram nos discursos foram o peso moral do 

trabalho e o discurso gerencialista da produtividade ligado a uma aversão com o que 

se pode pensar ser um desperdício de tempo. Isso acaba levando a uma 

intensificação ainda maior do trabalho que passa a ocupar tempos que não deveriam 

ser seus, e é exatamente nesses espaços em que as atividades naturalizadas 

tendem a se instalar. 

 

 

4.4.6 Solvência social pelo tempo de trabalho 

 

 

Como já exposto anteriormente, essa categoria trata das 

incompatibilidades de convivência geradas pelo trabalho, mas prioritariamente pelo 

tempo de trabalho, uma vez que, como dito antes, em última análise, é a 

incompatibilidade temporal que ocasiona a impossibilidade, ou dificuldade, de 
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convivência, podendo gerar um esgarçamento do laço socia. Desta forma, mesmo 

famílias que moram sob o mesmo teto podem sentir os efeitos do distanciamento 

que essa incompatibilidade temporal pode trazer. 

Para que essa categoria seja analisada de uma forma mais criteriosa, se 

faz necessário alguns adendos sobre a realidade do Campus de Sobral e de seus 

professores. Traçar as particularidades desses perfis poderá clarear algumas 

questões ou criar relevos novos para outras, uma vez que a realidade da cidade, da 

vida e da rotina são diferentes de Fortaleza, Campus da UFC mais próximo a Sobral, 

estando a 220 km de distância. 

O primeiro ponto a ser levado em consideração é o domicílio dos 

professores da UFC em Sobral. Muitos deles trabalham na cidade, mas mantêm 

suas famílias e domicílios em Fortaleza, cidade para onde se deslocam uma vez por 

semana, alternando os dias da semana de trabalho em Sobral com os finais de 

semana em Fortaleza. Dito isso, já é notório que a convivência familiar sofre certo 

prejuízo, dado o fato de que o professor que transita entre as duas cidades passa, 

pelo menos, três dias da semana em Sobral e, portanto, longe da família. 

Outra questão importante que pode ponderar os dados aqui apresentados 

é o desenho urbano e as características da cidade. Sobral é um município de médio 

porte com uma população estimada de 206.000 habitantes, dez vezes menos que a 

capital Fortaleza com seus 2.600.000 habitantes. Essa diferença tem impacto direto 

no desenho urbano. Para efeitos dessa Tese, o mais importante a se considerar aqui 

é a mobilidade urbana e o tempo de deslocamento entre pontos dessas cidades. 

Mesmo sem um sistema de transporte urbano que atinja a maior parte da população, 

as distâncias em Sobral permitem um deslocamento rápido dentro da cidade, as 

motos e carros que circulam pela cidade dão conta dos trajetos de uma ponta a 

outra da cidade em poucos minutos. Essa realidade permite uma série de 

possibilidades que uma cidade das proporções de Fortaleza não comporta. 

Os deslocamentos no trajeto casa-trabalho-casa em Fortaleza podem 

demorar horas, mesmo sem qualquer situação atípica no trânsito, como uma obra ou 

um acidente que interdite uma via. O intenso fluxo de veículos e as distâncias a 

serem percorridas exigem em muitos casos que o trabalhador saia de casa pela 

manhã e só retorne à noite, em função do curto período para o almoço. Em uma 

cidade com as dimensões de Sobral, onde as distâncias são bem menores, assim 
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como a população, a circulação de veículos e a densidade demográfica, os 

deslocamentos são rápidos e o trajeto casa-trabalho-casa não tende a levar mais 

que alguns minutos. 

Frente a esses dois elementos, um que contribui para a solvência social e 

um que a atrapalha, devo contextualizar os entrevistados quanto a essas questões. 

Dos cinco entrevistados nessa fase, apenas uma reside em Fortaleza. Dessa forma, 

apenas ela está submetida ao distanciamento de sua família. Mesmo resguardando 

essa diferença, os discursos dos entrevistados, mais uma vez, apresentaram certa 

homogeneidade e, como dito antes, todos os temas acabaram permeando a maioria 

das respostas, dado a proximidade dos fenômenos estudados. De forma geral, todos 

apontaram para essa solvência em relação ao contato social. Entretanto, ao falarem 

sobre isso, não apresentaram o estranhamento que as falas sobre a intensificação e 

a colonização do tempo de trabalho criaram neles. Existe a possibilidade de o 

fenômeno de solvência social ser menos perceptivo. Outra hipótese é que, 

impactados por desconhecerem a realidade de suas cargas horárias e os possíveis 

efeitos que isso poderia lhes trazer, esse tema tomou o centro de suas atenções e 

as outras questões podem ter circulado na periferia de suas atenções. 

Para analisarmos as falas que virão, é importante que tenhamos 

clarificado uma expressão de uso comum: conviver. Segundo o Dicionário Michaelis 

(2017), a palavra conviver tem origem no latim convivĕre e tem como significado: “1 

ter convivência, intimidade ou viver com outrem; 2 relacionar-se amigavelmente, e; 3 

experimentar situações difíceis; aguentar, suportar”. Dessas, o sentido que aqui 

pretendo é dado pela primeira descrição, qual seja, ter intimidade. Por outro lado, a 

palavra coabitar, que também vem do latim, no caso cohabitare, tem como 

significado “1 habitar ou morar com alguém; 2 viver maritalmente com alguém, sem 

ser casado [...]” (MICHAELIS, 2017). Mais uma vez, aqui utilizarei o primeiro sentido: 

morar com alguém. 

Por que é importante fazer essa diferenciação? No caso da fala da 

Entrevistada 6, assim como para os outros que residem em Sobral, morar junto ou 

dividir o mesmo espaço não torna as pessoas íntimas umas das outras. A 

convivência exige algo mais que compartilhar de um espaço e tempo comum. A 

convivência exige proximidade, interesse, diálogo, em suma, inter-relação. A 

convivência cria o espaço para que Clio seja narrada de forma coletiva. O laço social 
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se faz na inter-relação, não na comunhão de um espaço. Mesmo por esse motivo é 

possível, tanto mais hoje com o advento das novas tecnologias, que pessoas 

fisicamente afastadas possam gozar de uma intimidade que outros que convivem no 

mesmo espaço não possuem. 

Uma vez que essa categoria é circunscrita pelos laços sociais que são 

estabelecidos ou, no caso, esgarçados, em nome do tempo de trabalho, o que busco 

aqui não é uma simples coabitação, mas uma convivência, uma relação, ou melhor: 

uma inter-relação. É a presença ou a ausência dessa inter-relação com as pessoas 

que se espera que os entrevistados tenham que essa categoria vai, ou não, se 

estabelecer. Desta forma, retomando a fala da Entrevistada 6 ao se referir aos seus 

outros tempos sociais, ela explicita a relação familiar frente ao contexto de um 

trabalho que coloniza seus outros tempos sociais e rege o ritmo de sua vida. Nesse 

sentido, ela afirma: 

Ultimamente eu tenho me permitido ter mais tempo, no sentido de me dar 
direito ao ócio, de me permitir passar tempo com (o filho), eu passava o 
tempo inteiro achando que eu tava perdendo tempo com (o filho). 

Antes eu achava perda de tempo assistir televisão, hoje eu me pergunto se 
eu quero assistir televisão, e quando eu digo para mim mesmo que eu 
quero, eu vou [...]. Mas ainda com bastante dificuldade tenho permitido 
que (o filho) e o (cônjuge) tenham espaço na minha vida de segunda a 
sexta, porque não tinha, só tinha sábado e domingo para ser feliz. (grifo 
nosso)

22
 

 

A entrevistada apresenta na fala uma dualidade entre conviver com a 

família e empregar o seu tempo em atividades produtivas para que não tivesse a 

sensação de estar “perdendo tempo”. Aqui se impõe uma cisão como se existisse 

uma dualidade entre a vida pessoal e a vida do trabalho, mito muito comum 

expresso em frases populares como: problema de casa não se leva ao trabalho. 

Admite-se previamente que são mundos distintos e até certo ponto antagônicos e 

não uma continuidade de um mesmo fluxo: partes que compõem a vida daquele 

sujeito que trabalha e tem família. A fala faz parecer que tudo o que distancia o 

sujeito do trabalho é seu opositor, sem ponderar que outros interesses e atividades 

são parte integral da vida. Esse pensamento está expresso fortemente no discurso 

gerencialista de que temos sempre que trabalhar mais que os outros; do 

empreendedorismo em que cada um é o único responsável por si e por sua carreira, 

                                                           
22

 Essa fala já foi utilizada em um momento anterior. Utilizo esse recurso porque os temas são 
imbricados e uma mesma fala pode tocar em diversos temas a depender da ênfase que se dê a ela. 
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negando em parte o caráter social do trabalho. Ambos desembocam no 

produtivismo, em que nossas ações devem sempre se voltar a um fim de produção; 

É plausível supor que nesse contexto uma das pedras angulares desses discursos é 

o ethos do trabalho tão bem descrito por Weber (2003) no livro Ética protestante e 

o espírito do capitalismo. 

É exatamente pela força desse ethos que o trabalhador tem dificuldade 

em escapar a um comportamento esperado, principalmente estando em um cargo 

imbuído de grande responsabilidade. O ambiente familiar pode passar a concorrer, 

principalmente em termos temporais, com a atividade laboral, e parece ser 

necessária uma autorreflexão para que se possa permitir não apenas coabitar, mas 

conviver até mesmo com seu núcleo familiar, a menos que, como afirmou a 

Entrevistada 7, “a carga horária do meu marido é muito parecida com a minha”, e 

assim elas passem a ser compatíveis. Entretanto, se pensarmos, como discutido no 

Capítulo 2, que o trabalho manteve o ethos protestante, mas se converteu em meio 

para o consumo, podemos supor que, ao imaginar-se provendo a família de bens 

materiais, o trabalhador poderia imaginar-se cumprindo seu papel (o de provedor), 

relegando a um segundo plano a convivência. 

O tempo da presença em casa não é necessariamente um tempo em 

família, pois, como visto nas seções anteriores, o tempo de trabalho vai se 

alargando sobre os outros tempos sociais e, mesmo deslocado do ambiente laboral, 

o sujeito continua efetivamente trabalhando, o que restringe sua possibilidade de 

convívio familiar. O que se percebe nas falas é a noção de que essa convivência 

com a família é importante e que, de alguma forma, existe a sensação de que ela 

está se perdendo em algum ponto, em alguma medida. Advêm, por isso, um desejo 

de ampliar esse tempo, reduzindo as demandas de trabalho levadas para casa. 

Esse movimento, de deixar o trabalho a um tempo o qual ele não concorra 

necessariamente com os outros tempos, é uma tarefa que parece árdua aos 

entrevistados, que requer autodisciplina e uma vigília constante, o que nos faz 

pensar o quão eficiente é o discurso que sustenta essa lógica do trabalho. 

É exatamente nesse sentido que o Entrevistado 10 relata estratégias para 

manter um maior tempo com sua esposa e sobre seus outros tempos sociais: 

Eu sou ateu, então nessa parte religiosa não tenho nenhuma obrigação 
ou compromisso, a parte de amizade é a que... é talvez a mais ausente, 
assim. Em família, eu e minha esposa, como é que faço: eu vou almoçar 
em casa. É até mais caro porque eu tenho que fazer o translado. No 
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começo eu almoçava aqui, passava mais tempo aqui, mas ela iniciou 
um novo projeto, ela fez uma sociedade [...] e isso passou a tomar 
muito tempo da vida dela. É um trabalho de hora integral que ela se 
dedica e passou a trabalhar fora de casa, então a gente combinou, tanto 
para manter nossa qualidade de alimentação bacana e para a gente se ver 
e tudo. A gente almoça em casa, faz a maioria das refeições em casa 
quando possível, mas, vamos dizer assim, eu tento dar uma prioridade 
na parte pessoal para dar atenção a ela, o que nem sempre é possível 
(grifo nosso). 

 

Nessa fala, temos uma característica muito particular do modo de vida em 

Sobral: a possibilidade de deslocamentos rápidos, o que permite que o Entrevistado 

possa dispor de seu horário de almoço para estar com a esposa, e ela com ele. É 

importante perceber que antes dela iniciar uma sociedade, ele mantinha a rotina de 

almoçar na própria universidade, o que, segundo ele, o fazia economizar dinheiro. 

Entretanto, com a ocupação do tempo de sua esposa em função de um novo 

empreendimento, ou seja, por força do trabalho, eles se veem em uma situação de 

diminuição do tempo de convivência. Diante disso, a alternativa foi passar a almoçar 

em casa, para que pudessem dispor de um maior tempo juntos. 

Mais uma vez, a baliza de ambos é a atividade laboral, o que reforça a 

tese da centralidade do tempo de trabalho, principalmente porque o entrevistado é 

professor em um curso que funciona prioritariamente nos turnos vespertino e 

noturno com aulas à noite, como visto no seu cronograma (Tabela 33), e sua esposa 

trabalha em horário comercial. Com efeito, antes do novo empreendimento, seu 

cônjuge poderia compartilhar os seus horários em casa. Na nova realidade do casal, 

ela chega à casa no horário em que ele está trabalhando, e sai bem antes dele sair 

de casa. A alternativa para esse desencontro de horários de trabalho é almoçar 

juntos, estratégia que, em cidades maiores e que concentram o maior número de 

trabalhadores, não seria possível, uma vez que o tempo de deslocamento casa-

trabalho-casa já consumiria todo o tempo de almoço disponível. Com isso, a solução 

adotada, nesse caso, se dá em um cenário específico, a saber, a proximidade do 

trabalho de ambos de sua residência, possibilidade inviável para a Entrevistada 7, 

que trabalha em Sobral, mas a família reside em Fortaleza, ou seja, no seu caso ela 

dispõe apenas do final de semana para estar com a família. 

Esse é um ponto importante por congregar de forma exemplar diversos 

pontos apontados no Capítulo 2, principalmente no tópico sobre o mundo do 

trabalho frente ao liberalismo e o neoliberalismo. Como exposto, existe um 
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afunilamento no mercado de trabalho. Esse é bem mais um projeto que uma mera 

consequência de uma conjuntura social: a desregulação das relações de trabalho 

permite a manutenção da hipossuficiência do trabalhador, que para se manter no 

mercado se vê obrigado a aderir a certas regras ou condições que o desfavorecem. 

Ora, se não existe empregos para todos, existe uma massa de pessoas que 

desejam o posto ocupado por um trabalhador. Esse, por sua vez, sabedor dessa 

condição, submete-se a um jogo em que, mesmo não sendo o ganhador, ainda 

garante a manutenção de seu emprego, logo de sua condição material de 

sobrevivência. Essa é a base da expropriação dos meios de produção denunciada 

por Marx (2004). 

Sabemos que não existem postos de trabalho para todos. O desemprego 

é bem mais que um efeito do mercado de trabalho, ele é um agente necessário para: 

1) manter o custo da mão de obra a um nível aceitável, e; 2) manter a possibilidade 

da economia dinâmica. Se todos estivessem empregados, as novas gerações que 

entrassem no mercado de trabalho não dariam conta da mão de obra para abertura 

de novos empreendimentos. Desta forma, ter uma massa de desempregados 

garante a possibilidade de se ter sempre novos negócios. As jornadas de trabalho 

longas e o discurso da máxima eficiência agem no sentido de diminuir pessoal, o 

que significa diminuição de custos e consequentemente aumento de lucro, e cria 

uma restrição ainda maior de postos de trabalho. Uma estratégia, comentada no 

segundo capítulo, que agrava esse cenário na docência é o plano do Banco Mundial 

para a educação; aumentando a relação do número de alunos para cada professor e 

forçando a educação para a área particular (duas variáveis intimamente ligadas), 

temos uma diminuição ainda maior de postos de trabalho para docentes. O efeito 

prático mais imediato dessa falta nesse caso específico é a realidade familiar da 

Entrevistada 7, que trabalha em uma cidade diferente da que mora e trabalha seu 

esposo. 

Não havendo emprego para todos, a maioria se ocupa com uma profissão 

que não deseja ou aquela que foi possível conseguir. Em outros casos o trabalhador 

consegue estar na profissão que deseja, mas não nas condições que considera 

ideais. É sobre essa realidade que a Entrevistada 7, ao não ter empregabilidade na 

sua área na cidade em que reside, vai buscar alocação em uma cidade do interior. 

Seu marido, por sua vez, não conseguindo alocação profissional na cidade em que a 
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esposa vai trabalhar, permanece na capital e, por força desse cenário, eles passam 

a conviver por dois ou três dias a cada semana. A Entrevistada 7 poderia 

permanecer em Fortaleza e tentar manter-se na docência nessa cidade, entretanto, 

não na condição de professora federal. Nesse caso, existe uma clara escolha por 

uma determinada condição de trabalho: ela opta por conviver menos com o marido, 

mas ter a condição de trabalho que uma universidade federal proporciona, 

preterindo manter-se na mesma cidade que ele e ter que trabalhar em uma 

faculdade ou universidade particular, com as implicações que essas instituições lhe 

imporiam. 

Ainda na sua fala, o Entrevistado 10 deixa claro que eles fazem a maioria 

das refeições em casa, e destaca: “quando possível”. Devemos sempre lembrar que 

o trabalho é mais uma atividade de tantas que temos que desempenhar. Pequenos 

compromissos ou problemas, muitas vezes, são ignorados, mas também consomem 

um quantum de tempo que, como podemos ver, já é bem restrito. Refiro-me aqui a 

compromissos como deixar e pegar filhos na escola, resolver problemas no banco, 

imobiliária, fazer compras, dentre tantos outros que, apesar de menores e/ou 

esporádicos, quando somados também se avolumam em um tempo que não é 

propriamente do sujeito23. 

A percepção de que é necessária uma ação para preservar o convívio 

com as pessoas próximas se expressa em todas as partes dessa fala e, certamente, 

é plausível supor que, se há uma preocupação em alargar esse tempo juntos e 

manter o convívio preservado, é porque algo o ameaça; nesse caso, o imperativo do 

tempo de trabalho. Mesmo com essa consciência, existe o reconhecimento da 

dificuldade em conciliar essas duas esferas da vida, ao que o Entrevistado 10 

reconhece quando diz: “[...] eu tento dar uma prioridade na parte pessoal para dar 

atenção a ela, o que nem sempre é possível”. Essa impossibilidade também está 

expressa na fala do Entrevistado 9, ao relatar sua rotina familiar. Segundo ele, 

mesmo residindo em Sobral, seus horários e os da sua esposa são incompatíveis 

pelo trabalho e por características pessoais. Segundo ele, seus hábitos são um 

pouco mais noturnos, ao ponto de ele ter dificuldade em acordar cedo, e costuma 

trabalhar durante a noite, ao passo em que diz que: 

                                                           
23

 Dumazedier (1999), por exemplo, considera apenas o lazer um tempo essencialmente do sujeito. O 
tempo das obrigações familiares e religiosas, apesar de estarem fora do tempo de trabalho, não são 
considerados tempos puramente autocondicionados. 



233 
 

 
 

[...] minha esposa trabalha muito [...] acorda muito cedo, quatro, quatro e 
meia, e também dorme muito cedo. Graças a deus, ela não se incomoda 
com a TV, porque eu sempre durmo ou lendo alguma coisa na internet, no 
celular ou tablet, ou assistindo TV. 

 

Tendo dificuldade em acordar cedo e ficando acordado até mais tarde e 

tendo a esposa que acordar “muito cedo e também dormir cedo” por causa do 

trabalho, a convivência dos dois se dá prioritariamente nas poucas horas do início da 

noite em que estão acordados e em casa e nos finais de semana. Nos outros 

tempos eles coabitam, mas não podem conviver por um estar dormindo enquanto o 

outro está em vigília. O entrevistado procurar reservar o final de semana “pra 

qualquer outra coisa” (como visto na sua fala na seção anterior) que não seja o 

trabalho, o que pode lhe conferir uma qualidade de tempo com sua esposa nesse 

período. Entretanto, ele mesmo assinalou que em períodos de prova final trabalha 

nos fins de semana e também o faz por participar de um projeto federal que só 

funciona nos finais de semana. Com efeito, mais uma vez o tempo de trabalho cria 

uma dissociação temporal entre os membros da família, uma vez que, durante a 

semana, as exigências profissionais de ambos os fazem manter horários de trabalho 

que restringem o tempo de convivência, e por outro, demandas esporádicas acabam 

cooptando também o final de semana, tempo primário de convívio entre eles. 

O Entrevistado 8, ao se referir ao trabalho, diz que "enquanto menos 

tempo você tem, mais tempo você tem", fazendo alusão a uma máxima de que 

enquanto mais tarefas a pessoa tem, mais rápido ela trabalha e maior o número de 

resoluções que ela dá. Entretanto, no seu relato, essa máxima é inversamente 

proporcional à vida pessoal, pois, segundo ele, tem sorte dos horários de sua 

esposa serem flexíveis e coincidirem com os seus, garantindo assim um tempo de 

convivência entre eles. Mas, ao se referir a um círculo de amizades maior, deixa 

claro que suas amizades são em sua maioria ligadas ao trabalho, ou seja, os 

colegas professores são seu círculo social próximo fora da família. Em parte, atribui 

o fato a ser de outra cidade e suas amizades mais antigas estarem lá. Nesse mesmo 

sentido, e retomando a fala do Entrevistado 10, vemos que ele percebe uma 

carência nesses outros tempos sociais e na possibilidade de outros laços sociais 

quando diz “eu sou ateu, então nessa parte religiosa não tenho nenhuma obrigação 

ou compromisso, a parte de amizade é a que... é talvez a mais ausente”. Assim, 

como o Entrevistado 8, ele afirma que seu círculo de amizades está ligado ao 



234 
 

 
 

trabalho, e se restringe, em grande parte, aos colegas professores da universidade, 

principalmente de seu curso. 

Como exposto na seção que trata especificamente sobre intensificação do 

trabalho, vimos como alguns desses professores gestores tentam cuidar de suas 

saúdes praticando atividades físicas. Estas podem ser fontes de outras relações 

sociais, como no caso da Entrevistada 6. Nos seus relatos, fica evidente uma 

dificuldade em manter um tempo específico para essas atividades. No caso da 

Entrevistada 7, ela precisa acordar muito cedo para realizar suas atividades físicas, 

ao passo em que o Entrevistado 10 relatou que os melhores horários para a sua 

prática de exercícios são em horários incompatíveis com o trabalho. Logo, ele deixa 

esta atividade para os finais de semana e para as férias. Nesse caso, mais uma vez, 

é a compatibilidade de tempo de trabalho que sustenta a relação social, uma vez 

que a centralidade é da temporalidade laboral. É em função dela que as outras se 

articulam criando pequenos espaços que só podem ser preenchidos por aqueles que 

têm a mesma temporalidade, mesmo que isso se aplique aos cônjuges e filhos. A 

tomada de consciência dessa realidade e a tentativa de modificá-la é, assim como 

acontece com a colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho, uma tarefa 

que parece ser difícil para os entrevistados, seja pelo contexto social do trabalho, 

desde o seu peso moral até a quantidade de demandas que, às vezes, são 

escamoteadas e difíceis de perceber, até características pessoais, que fazem com 

que esses professores trabalhem além do que o previsto. 

Por fim, temos dessa categoria que o tempo de trabalho, no caso dos 

professores aqui pesquisados, pode funcionar como um solvente social que 

desagrega relações sociais e faz com que a coesão se dê em pequenos grupos que 

compartilham a mesma temporalidade de trabalho. As estratégias de precarização e 

flexibilização no mercado de trabalho, bem próprias do modelo neoliberal, promovem 

um contexto propício para a intensificação do trabalho, que é aumentada pelo 

emprego das novas tecnologias, também utilizadas para estender o trabalho para os 

espaços e tempos que de outra forma não lhe seriam comuns. Com efeito, o tempo 

de trabalho tende a colonizar os outros tempos sociais, apoiado nesse cenário 

descrito e valendo-se de atividades por vezes naturalizadas por esses 

trabalhadores. Ao demandar um excedente de tempo, o trabalho não apenas poda 

os outros temos sociais, assim como pode cercear o convívio mesmo daqueles que 



235 
 

 
 

coabitam um mesmo espaço, mas por uma incompatibilidade temporal não podem 

conviver, ficando, por fim, restringidos de redigir uma história conjunta. 

 

 

 

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Parece ser difícil escrever a própria história quando não se é senhor do 

próprio tempo. Nas falas dos professores, Kairós deveria desposar Clio. 

Infelizmente, a heterocondicionalidade do tempo de trabalho e as novas formas de 

organização dele, apoiado em novas tecnologias, o aproximam mais de um Cronos 

faminto por devorá-lo (como fazia com seus filhos) que de um amante que o propicie 

a escrita por enamorar-se. 

O que esse estudo revelou foi um grande hiato entre o fazer da gestão e a 

prática docente, e isso não implica dizer que esses professores gestores não se 

esforcem para atingir aquilo que se espera do ocupante do cargo em que se 

encontram, mas a realidade objetiva se impõe e cria certas barreiras. 

Durante as quatro fases da pesquisa, mas de forma particularizada nas 

três fases que implicaram a coleta de dados diretamente com esses professores-

gestores, alguns fatos foram sendo corroborados entre as duas entrevistas e a 

aplicação do instrumento quantitativo. Na primeira fase de entrevistas, os docentes, 

repetidamente, esqueceram-se de atividades corriqueiras de seu trabalho. Esse fato 

me chamou muita atenção e, ao investigar com um instrumento que solicitava que 

eles declarassem espontaneamente suas atividades, essa realidade de omitir 

atividades se confirmou de forma generalizada. 

Chamei esse tipo de atividade de atividade naturalizada e ela se 

mostrou presente, inclusive, quando o instrumento elencava as atividades realizadas 

por esses professores, ou seja, mesmo lendo as atividades que poderiam 

desempenhar, deixaram de citar algumas delas. 

Entre essas atividades, destacam-se correção de provas; correção de 

trabalhos e artigos de alunos e orientandos; produção de artigos, livros, de 

capítulo de livros ou artigos em jornal; projeto de pesquisa, e; Orientação de 

mestrado24. Alguns dos fatos que chamam atenção em relação às atividades 

                                                           
24

 Devo aqui fazer um adendo: na lista de atividades para progressão que deu origem para o 
instrumento quantitativo, a orientação de mestrado e de doutorado estão separadas. Assim, o 
instrumento manteve a mesma estrutura separando as duas atividades. Como no Campus de Sobral 
não existe doutorado, certamente essa atividade não apareceu. Entretanto, se essa pesquisa for 
replicada em outras universidade e Campi, provavelmente teríamos nessa categoria orientações na 



237 
 

 
 

naturalizadas desses docentes é que existe, na maioria delas, uma relação entre 

temporalidade e espacialidade. As atividades que são desempenhadas fora da 

universidade demonstraram uma tendência maior à naturalização do que aquelas 

desempenhadas dentro do espaço formal de trabalho. 

Em relação à organização temporal desses trabalhadores, o que pude 

levantar foi que existem atividades que são privilegiadas em termos temporais 

(cruzando os dados entre tempo empregado nas atividades e frequência de citação 

das atividades). No geral, são elas: aulas na graduação; cargo administrativo; 

orientação de bolsistas de programas institucionais, e; projeto de pesquisa. O 

que se percebe aqui é que, do tripé clássico da universidade, dois deles estão sendo 

supridos: ensino e pesquisa. Entretanto, a pesquisa ocupa o último lugar das 

atividades mais privilegiadas, e esse ponto é algo a ser destacado. Isso vai no 

sentido contrário ao que a literatura aponta, uma vez que ela, a pesquisa, deveria 

ocupar um lugar de destaque, não apenas pelos recursos que consegue angariar, 

mas ao status a ela imputado. Mesmo que, teoricamente, a pesquisa tenha esse 

lugar de destaque, a gestão figura como a terceira atividade de maior privilégio 

desses professores, perdendo para as aulas e gestão. No caso do ensino, essa 

atividade é a pedra angular do fazer laboral desse trabalhador. O que isso nos faz 

refletir? Que a atividade de pesquisa não é tão importante? Ao contrário, o que se 

extrai daí é que a pesquisa permanece importante, apesar da gestão (que é uma 

obrigação institucional e com demandas constantes). 

O discurso gerencialista, esperado na gestão, já migra para o ensino e é 

cada vez mais comum na pesquisa, o que aproxima essas atividades em termos de 

um tipo de subjetividade voltada para o produtivismo. Por isso, o professor chega, 

inclusive, a ser cobrado como empreendedor das atividades universitárias de 

pesquisa, assim como precisa ser eficiente como gestor e adequar seu ensino a 

uma lógica mercadológica. Esse discurso retorna para a atividade de pesquisa em 

uma espiral de tempo que, embora pareça kairológica, é cada vez mais cronológica, 

e essa heterocondicionalidade de prazos e metas cobra seu preço, em termos de 

qualidade do tempo vivido.  

Ainda dentro desse parâmetro, deve-se considerar que o ensino e a 

gestão são obrigações para esses docentes (mesmo que eles apresentem desejo 

                                                                                                                                                                                     
pós-graduação e não apenas no mestrado. Optei por manter a nomenclatura apenas para garantir a 
fidedignidade ao instrumento e, consequentemente, às respostas. 
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por ensinar), mas que pesquisa e extensão, não. Nesse sentido, a pesquisa é uma 

atividade que eles desejam realizar, por isso ela é privilegiada, o que claramente não 

ocorre com a extensão. Com efeito, se vê claramente que, mesmo em um Campus 

novo, com professores jovens, poucos programas de pós-graduação e ocupando 

cargos de gestão, a pesquisa se mantém como atividade privilegiada, o que não 

ocorre com a extensão. 

Encontramos aqui o primeiro complicador dessa atividade laboral: 

multiplicidade de tarefas e com critérios de avaliação totalmente diferentes. Existem, 

aqui, três grupos distintos de tarefas, que embora interligadas de certa forma, 

exigem capacidades totalmente distintas uma da outra. Os grupos de tarefas 

privilegiados são: ensino, gestão e pesquisa (em ordem de privilégio dado pelos 

docentes pesquisados), em que o ensino desponta como atividade de escolha pelo 

desejo, a gestão por uma necessidade institucional, e a pesquisa por força da 

carreira. 

A rigor, temos três instâncias de regulação/controle em cada uma dessas 

atividades, a saber: o MEC, a Reitoria e a CAPES. Cada uma dessas instâncias tem 

um tipo de discurso (e pensamento) particular, bem como critérios próprios de 

desempenho: o ensino exige características como didática, capacidade comunicativa 

verbal, avaliações, elaborações de planos de aula e aula, orientação de estudantes, 

dentre outros. Os critérios de avaliação estão ligados à quantidade de estudantes 

em sala, aquisição de conhecimento por parte dos estudantes, dentre outros. A 

gestão exige do professor, por exemplo, capacidade de resolução de conflitos, 

gerenciamento de equipes, administração de patrimônio público (incluindo noções 

de licitação para aquisição de novos materiais) e é avaliada pelo bom funcionamento 

do curso em termos de entrada e saída de estudantes com curso concluído, boas 

condições patrimoniais, adequação predial às exigências do curso, currículo dentro 

das diretrizes exigidas, etc. A pesquisa requer capacidade de aplicação do método 

científico, inovação, captação de recursos, produção de artigos e livros, parecer de 

trabalhos técnicos, orientações de estudantes, em alguns casos gerenciamento de 

equipe, dentre outros. Os critérios de avaliação estão ligados à quantidade de textos 

publicados em veículos científicos, a relevância desses veículos, produção de 

trabalho em eventos especializados, quantidade de dissertações e teses defendidas, 

prazos cumpridos, impacto social e científico da pesquisa etc. 
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Certamente que algumas atividades pontuais convergem em dois ou mais 

grupos de atividades desse trabalhador. Entretanto, além de pontual, essa 

convergência se situa, antes de tudo, em cenários diferentes, onde essa divergência 

vai requisitar outras formas de atuação desse professor gestor. A título de exemplo: 

o gerenciamento de equipe em uma situação de pesquisa, em que se lida com 

estudantes (hierarquicamente, abaixo do professor) é diferente de lidar com o 

colegiado do grupo (hierarquicamente, no mesmo nível), ou mesmo com técnicos 

administrativos da universidade. 

Com efeito, os professores se encontram em uma encruzilhada que 

aponta para diversos caminhos, cada um com critérios próprios de atuação, com 

critérios avaliativos diversos. Essa realidade de uma multiplicidade de tarefas, 

acúmulo de funções, métodos díspares de avaliação do seu desempenho, 

acrescidos do discurso gerencialista, resulta em uma intensificação do trabalho e 

uma grande pressão sentida por esses professores, como relatado nas entrevistas. 

Essa pressão cresce ao passo em que o professor gestor não é treinado 

para desempenhar suas funções, como foi demonstrado, não apenas pelas 

entrevistas, mas também na literatura sobre o tema. A formação do professor gestor 

se dá prioritariamente na pesquisa (mestrado e doutorado), que é, na melhor 

hipótese, apenas um terço do que ele pode desempenhar na universidade e, no 

caso específico do público pesquisado nessa Tese, a pesquisa não se apresentou 

como atividade privilegiada para esses docentes dentro das quatro possibilidades 

de atuação, sendo preterida em relação ao ensino e à gestão (atividades para as 

quais é pouco, ou não é treinado de maneira obrigatória na sua formação). 

Deve-se destacar, aqui, que o discurso gerencialista, largamente aplicado 

à educação, como vimos, está presente em toda a esfera de atuação desse 

professor gestor. Logo, a pressão extra gerada em função desse discurso opera em 

todas as suas atividades. Certamente não parece adequado cobrar e pressionar 

simbolicamente um trabalhador por algo que ele, a princípio, não está treinado a 

executar. Mais que isso, o quadro quantitativo expressa inequivocamente que os 

professores pesquisados trabalham de maneira generalizada, por um tempo muito 

superior que a carga horária prevista. Assim, essa intensificação, resultante dessa 

pressão, se apresenta em duas modalidades: uma ligada a uma mais-valia relativa, 

em que o professor pressionado por um grande volume de tarefas acelera sua 
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produção de resultados, e outra ligada a uma mais-valia absoluta, em que o docente 

incapaz de responder a contento (efeito também ligado a essa falta de treinamento) 

à demanda excessiva de atividades, estende o tempo de trabalho além daquele 

previsto para a sua jornada, ambas associadas às atividades naturalizadas e 

invisíveis. 

Se todo esse quadro cria uma cobrança real e simbólica a esse professor 

gestor, colaborando para uma situação de intensificação do trabalho, a 

imaterialidade própria do seu trabalho, as atividades desempenhadas fora do espaço 

da universidade e as novas tecnologias acabam gerando um processo de 

intensificação do trabalho, forçando esse docente baseado no discurso gerencialista 

a produzir cada vez mais, e consequentemente ocupando um tempo cada vez maior 

com a sua atividade laboral, resultando, por fim, na colonização dos outros 

tempos sociais pelo tempo de trabalho. 

É importante ressaltar, sobre esse tópico, que a atividade docente não é 

puramente imaterial, embora seja essa uma grande parte do seu fazer, assim como 

não é puramente flexível: existe uma materialidade no resultado do trabalho do 

professor, assim como existe, em parte, certa rigidez. Artigos, livros, relatórios de 

pesquisa são exemplos de uma materialidade, assim como os horários de aula e 

reuniões são exemplos de uma rigidez desse trabalho. É exatamente aqui onde se 

encontra o professor, novamente em um espaço entre, em uma situação 

ambivalente, em uma encruzilhada. Ter que cumprir horários fixos, mas ter uma 

parte significativa de seu trabalho que tem que ser feita fora do espaço laboral 

corrobora para a situação de colonização citada no parágrafo anterior. 

Deve-se compreender que os fenômenos aqui estudados são 

categorizados de forma separada, mas que no real ocorrem de maneira imbricada e 

simultânea. Isso significa, inclusive, que eles se retroalimentam, ou seja, a 

precarização e a flexibilização alimentam a intensificação do trabalho (e vice-versa). 

Essa, por sua vez, aumenta a possibilidade de colonização do tempo de trabalho e 

esse é o correlato lógico para que a solvência social pelo tempo de trabalho 

aconteça. Com efeito, no contexto até aqui explicitado, a solvência social pelo 

tempo de trabalho encontra solo fértil para se estabelecer como fenômeno, não 

apenas de maneira quantitativa, mas também de forma qualitativa. O tempo 

dispensado pelo trabalho é o maior em termos de contagem de horas, mas, de 
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maneira análoga, a qualidade desse tempo social restante é também prejudicada 

pelo alargamento do tempo de trabalho e, principalmente, pelas novas tecnologias, 

que fazem do trabalhador alguém conectado ao trabalho todas as horas, todos os 

dias, reduzindo, assim, a qualidade dos outros tempos sociais, como relatado nas 

entrevistas. Esse quadro geral repercute nas relações desses docentes, chegando, 

em alguns casos, a dificultar o convívio com seus cônjuges e filhos. 

Podemos especular, nesse contexto, que existe uma relação mais íntima 

entre a naturalização da atividade e a cooptação dos outros tempos sociais pelo 

tempo de trabalho. Essa colonização, impulsionada pela intensificação do trabalho, 

que está alicerçada na precarização e flexibilização, vai abafando os outros tempos 

sociais necessários ao convívio e criação de inter-relações. Esse contexto acaba 

fazendo com que o trabalhador vá se aproximando das pessoas que compartilham 

sua mesma temporalidade, o que em diversos casos coincide com os colegas do 

próprio trabalho, criando ilhas sociais determinadas pela temporalidade de trabalho. 

Tudo isso parece agravado pelo uso das novas tecnologias, que fazem as 

demandas chegarem instantaneamente ao trabalhador, que se sente incomodado 

em não respondê-las. Redes sociais, programas de mensagens instantâneas, 

smartphones, todos eles parecem um novo pretexto que faz o trabalhador estar 

acessível toda hora de todos os dias e em todos os lugares, no que parece uma 

permanente escala de 24/7. 

Todo o exposto até agora pode ser condensado em alguns tópicos para 

melhor visualização da pesquisa e seus resultados. A seguir, apresento um quadro 

com um resumo dos objetivos e das considerações finais aqui apresentadas: 
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Tabela 34 – Objetivos e considerações finais 

OBJETIVO GERAL CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investigar os impactos da organização 
temporal no trabalho nos professores da 
UFC que ocupam cargos da gestão 

1 Professores costumam voltar aos cargos de gestão; 

2 Professores na pós-graduação tendem a trabalhar 
mais; 

3 Existem relação entre atividade naturalizada (tempo) e 
espaço onde ocorre (fora do trabalho); 

4 As atividades naturalizadas são aquelas em que há 
maior falta de sentido; 

5 Ausência de tempo para outras atividades e relações; 

6 Sobrecarga de trabalho, e; 

7 Alto índice de homework. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conhecer a organização temporal desse 
profissional 

- Prioridade para o ensino, gestão e pesquisa; 

- Predominância de planejamento do tempo, e; 

- Carga horária muito acima da carga horária prevista. 

Investigar se uma ou mais atividade é 
privilegiada por esses professores 

- Aulas na graduação; 

- Cargo administrativo; 

- Orientação de bolsistas de programas institucionais, e; 

- Projeto de pesquisa. 

Entender o critério de eleição dessa 
atividade 

- Ensino: desejo do professor; 

- Gestão: necessidade institucional, e; 

- Pesquisa: crescimento na carreira. 

Analisar se existem atividades 
naturalizadas por esse trabalhador 

-  Correção de provas; 

- Correção de trabalhos e artigos de alunos e 
orientandos; 

- Produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou 
artigos em jornal; 

- Projeto de pesquisa, e; 

- Orientação de mestrado. 

Conhecer os impactos dessa organização 
temporal nos outros tempos sociais desse 
professor-gestor 

- Colonização do tempo de trabalho sobre os outros 
tempos sociais, e; 

- Esgarçamento de alguns laços sociais. 

 

 

Assim como Ícaro, que com os pés na terra sonhava com os céus, o 

professor gestor parece viver sempre em um entre mundos: tem desejo pelo ensino, 

mas a carreira o impele à pesquisa; quer exercer as atividades próprias da docência, 

mas a instituição o leva àa gestão; vislumbra outros tempos sociais, mas se afunda 
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no tempo do trabalho. A alegoria de tentar alcançar Kairós (o tempo da 

oportunidade) parece sempre um passo não dado nos discursos dos professores 

gestores aqui investigado que, soterrados por um Cronos impiedoso, não 

conseguem se desvencilhar da rotina do trabalho para caminhar a uma narrativa de 

suas vidas que não tenha o trabalho como o centro, seja do seu fazer no dia a dia ou 

de suas relações interpessoais. Do agravo à saúde ao esgarçamento dos laços 

sociais, a colonização dos tempos sociais pelo tempo de trabalho e a solvência do 

laço social demonstram que existe uma necessidade de se repensar essa 

organização temporal, que passa, também, por repensar processos organizacionais 

da própria instituição e da carreira. 

Infelizmente, a baixa aderência dos professores gestores a esse estudo 

impossibilitou que ele tivesse uma abrangência maior. Entretanto, tenho a certeza de 

que a riqueza dos dados aqui conseguidos permitiram algumas respostas e 

possibilitaram a abertura de outras indagações que podem ser exploradas 

futuramente. Nesse sentido, talvez seja precipitado afirmar, mas então cabe a 

pergunta: essa extrema dualidade no fazer desses professores gestores pode afetar 

a motivação, o comprometimento e até o reconhecimento do papel principal dele 

junto ao seu trabalho? Esse é um questionamento que a área organizacional pode 

investigar. 

A onda de anticientificismo e os discursos contra os professores que 

vivemos hoje podem ser alimentados pela atividade invisível? O desconhecimento 

das atividades do professor e do grau de especialidade necessária para se tornar 

um, não auxilia nesse quadro de dúvida sobre sua capacidade e sua representação 

junto à sociedade? Poderia ainda essa falta de reconhecimento estar atrelada a uma 

cobrança excessiva dos próprios professores apoiado em um discurso gerencialista 

e um provar-se para as outras pessoas, o que pioraria a intensificação do trabalho? 

A trilha por onde essa Tese me levou abriu novos questionamentos que 

certamente não podem ser fechados aqui, uma vez que não são o escopo dessa 

pesquisa, entretanto parece acertado supor que os professores gestores aqui 

pesquisados precisam de um agente externo que os façam voltar seu olhar para 

suas rotinas e suas vozes para suas próprias histórias. Se a vida do trabalho aponta, 

quase sempre, para um tempo cronológico, suas falam direcionam para um espaço 

em que o tempo kairológico pode fazer advir Clio e, dela, a beleza de uma narrativa 
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mais apropriada por esses sujeitos. Teorias e instrumentos na Psicologia Social do 

Trabalho, como a clínicas do trabalho, que propiciem voz aos trabalhadores, lhes 

permitam tecer suas histórias e lhes confiram uma possibilidade pelo e no trabalho, 

ressignificar essa relação com a atividade laboral e conciliar-se com esse tempo 

cronológico deixando um espaço kairológico de viver e dar a ele um novo sentido 

parece agora mais necessário. 

Espero, por fim, que essas páginas possam ter auxiliado, de alguma 

forma, no avanço do conhecimento e da sensibilização de um problema tão sensível 

para a sociedade, e que os estudos na área ganhem cada vez mais corpo e possam 

dar uma voz cada vez maior a quem muitas vezes tem a voz como material de 

trabalho, mas, paradoxalmente, muitas vezes é pouco ouvido: o professor. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado por IRATAN BEZERRA DE SABÓIA como participante da 

pesquisa intitulada “ENTRE CLIO E KAIRÓS". Você não deve participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, 

para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar a organização temporal de professores que 
ocupam cargos da gestão na UFC, ela está dividida em um questionário e uma entrevista 
aberta, com essa pesquisa buscamos diagnosticar dificuldades no desenvolvimento dos 
cargos da gestão, assim como a interferência do trabalho na vida dos professores de forma 
a buscar melhorias nessas áreas. A participação totalmente voluntária e não remunerada e 
os dados coletados serão utilizados apenas nessa pesquisa. 

O pesquisador se compromete integralmente em manter total sigilo das entrevistas e 
questionários que não identificarão o participante exceto aos responsáveis pela pesquisa a 
fim de não causar constrangimento aos participantes dessa pesquisa com o vazamento de 
informações que possam lhe prejudicar profissionalmente. Caso o colaborador a qualquer 
momento o participante poderá recusar a continuar participando da pesquisa e que também 
poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. A divulgação 
das mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa: 

Nome: Iratan Bezerra de Sabóia        
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Av. da Universidade, 2762, Benfica - CEP: 60.020-180 - Fortaleza/CE – Área 2 do 
Centro de Humanidades        
Telefones para contato: 98801-3771 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 
Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 
horas de segunda a sexta-feira).  
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos. 

 
O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é 
de livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que 
li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, 
tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 
pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, 
ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 
 

Fortaleza, ____/____/___ 
 

Nome do participante da pesquisa   Data    Assinatura 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO QUANTITATIVO 

 

PESQUISA SOBRE A ORGANIZAÇÃO TEMPORAL DOS PROFESSORES-GESTORES DA UFC 

  LEVANTAMENTO INICIAL   

  

 

Idade 
 

    

  

 

A quanto tempo você é professor na UFC (em anos completos) 

 

    

  

 

Qual cargo você ocupa 
 

    

  

 

A quanto tempo você é gestor na UFC 

 

    

  

 

Já ocupou outro cargo de gestão ou o mesmo cargo anteriormente? 

 

    

  

 

Quantas vezes? 
 

    

  

 

Está ligado a pós graduação 
 

    

  
De qual curso você é professor? 

    

  
Qual Curso, Faculdade, Centro, Diretoria ou Instituto coordena? 
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PESQUISA SOBRE A ORGANIZAÇÃO TEMPORAL DOS 

PROFESSORES-GESTORES DA UFC 

  

  LEVANTAMENTO TIME BUDGET 

        

  
Caro Professor, escreva abaixo as atividades ligadas à UFC e as horas por semana (h/s) 
OU por mês (h/m) dedicadas a elas 

        

  Atividade h/s h/m 
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PESQUISA SOBRE A ORGANIZAÇÃO TEMPORAL DOS 

PROFESSORES-GESTORES DA UFC 

  ATIVIDADES NÃO MENCIONADAS NO INVENTÁRIO ANTERIOR 

  
Caro Professor, assinale nas opções da segunda coluna abaixo o tempo por hora 
semana (h/s), ou hora mês (h/m) daquelas atividades que você realiza na UFC, mas 
esqueceu de citar no formulário anterior 

  Atividades não citadas anteriormente 
h/
s 

h/
m 

  
Atividades 
já citadas  

  Apresentações artísticas       0 

  Aulas na graduação       0 

  Aulas na pós-graduação       0 

  Bancas examinadoras       0 

  Cargo administrativo       0 

  Comissões científicas       0 

  Coordenação de projeto, ação ou evento de extensão       0 

  Co-Orientação de Doutorado       0 

  Co-Orientação de Mestrado       0 

  Correção de provas       0 

  Correção de trabalhos e artigos de alunos e orientandos       0 

  Desenvolvimento de Produto ou Processo       0 

  Desenvolvimento de Produto ou Processo Tecnológico       0 

  
Desenvolvimento de Softwares no âmbito de projetos de ensino, 
pesquisa ou extensão 

      0 

  EAD       0 

  Ensaios para produções e apresentações artísticas       0 

  
Ministração de curso de extensão, palestras, conferências e 
mesas redondas 

      0 

  Núcleo Docente Estruturante       0 

  Organização de Eventos       0 

  Orientação de bolsistas de programas institucionais       0 

  Orientação de Doutorado       0 

  Orientação de Especialização       0 

  Orientação de estágio supervisionado       0 

  Orientação de Mestrado       0 
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  Orientação de Pó-doutorado       0 

  Orientação de TCC       0 

  Parecer ad hoc       0 

  Participação em comitê editorial       0 

  Participação em eventos       0 

  Preparação de aula       0 

  
Produção de artigos, livros, de capítulo de livros ou artigos em 
jornal 

      0 

  Produção de Relatório Técnico/Científico       0 

  Produção de textos para eventos       0 

  Produções artísticas e/ou culturais       0 

  Projeto de pesquisa       0 

  
Representante em órgão e/ou comissão junto a sociedade 
(comitês de planejamento, arte e cultura etc) 

      0 

  Representante em órgão representativo de classe       0 

  Reuniões de conselhos       0 

  Reuniões de curso de graduação e/ou pós-graduação       0 

  Reuniões de departamentos       0 

  Trabalhos Técnicos       0 

  
Use os espaços abaixo caso queira acrescentar outras atividades 
acadêmicas 

      0 
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ANEXO 1 – RESOLUÇÃO No 22/CEPE, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO No 22/CEPE, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

Estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho e para a verificação do 

cumprimento dos requisitos necessários à progressão e à promoção por desempenho e/ou por 

titulação dos integrantes do Quadro Permanente do Magistério Superior da UFC previstas na Lei no 

12.772, de 28 de dezembro de 2012, alterada pela Lei no 12.863, de 24 de setembro 2013, e nas 

diretrizes gerais da Portaria MEC no 554, de 20 de junho 2013, e dá outras providências. 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e 

tendo em vista o que deliberou o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE, em sua reunião de 

3 de outubro de 2014, na forma do que dispõem a alínea d do artigo 3o e alínea s do artigo 25 do 

Estatuto, resolve baixar instruções complementares ao Regimento Geral dispondo sobre progressão 

e promoção de docentes integrantes do Quadro Permanente do Magistério Superior da UFC, com 

observância das prescrições contidas na Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, alterada pela Lei 

no 12.863, de 24 de setembro 2013, na Portaria MEC no 554, de 20 de junho 2013, no Estatuto e no 

Regimento Geral da UFC, 

 

Considerando a necessidade de regulamentar os critérios e procedimentos para a 

avaliação de desempenho, tendo em vista o desenvolvimento na Carreira do Magistério Superior, 

mediante progressão e/ou promoção, 

 

 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 1o Esta Resolução trata da progressão e promoção dos docentes integrantes 

da carreira de Magistério Superior da UFC, estabelece critérios e fixa procedimentos para avaliação 

de desempenho com observância da Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, alterada pela Lei no 

12.863, de 24 de setembro de 2013, e das diretrizes gerais da Portaria MEC no 554, de 20 de junho 

2013. 

Art. 2o Avaliação de desempenho é um dos requisitos para que o docente obtenha 

a sua progressão e promoção. 

 

Art. 3o Progressão é a passagem do docente para o nível de vencimento 

imediatamente superior dentro de uma mesma classe. 

 

Art. 4o Promoção é a passagem do docente de uma classe para outra 

subsequente. 

 

CAPÍTULO II 
 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5o A avaliação de desempenho tem por objetivo acompanhar o 

desenvolvimento da atividade docente e fornecer subsídios à tomada de decisão de concessão da 

progressão e da promoção na carreira docente na forma prevista na legislação federal. 

 

 

CAPÍTULO III 
 

DA PROGRESSÃO NA CLASSE A, COM AS DENOMINAÇÕES DE PROFESSOR ADJUNTO A, PROFESSOR 

ASSISTENTE A E PROFESSOR AUXILIAR NA CLASSE B, COM A DENOMINAÇÃO DE PROFESSOR 

ASSISTENTE, E NA CLASSE C, COM A DENOMINAÇÃO DE PROFESSOR ADJUNTO 

 

Art. 6o A progressão se aplica à Classe A, com as denominações de Professor 

Adjunto A, Professor Assistente A e Professor Auxiliar; à Classe B, com a denominação de Professor 

Assistente, e à Classe C, com a denominação de Professor Adjunto, a ela fazendo jus o docente que 

cumulativamente: 

 

a) cumprir o interstício mínimo de vinte e quatro (24) meses de efetivo 
exercício em cada nível; 
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b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 
 

§ 1o A avaliação de desempenho levará em consideração as seguintes atividades: 

 

I – desempenho didático, avaliado com a participação do corpo 
discente; 

 

II – orientação de dissertações de mestrado e teses de doutorado, de 
monitores estagiários ou bolsistas institucionais, bem como de alunos em seus trabalhos de 
conclusão de curso; 
 

III – participação em bancas examinadoras de monografias, de 
dissertações, de teses e de concurso público; 

IV – cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e 
atualização, bem como a obtenção de créditos e títulos de pós-graduação stricto sensu, 
exceto quando contabilizados para fins de promoção acelerada; 
 

V – produção científica, de inovação, técnica ou artística; 

VI – atividade de extensão à comunidade, de cursos e de 

serviços; VII – exercício de funções de direção, coordenação, assessoramento, 
chefia e assistência na UFC ou em órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura, e de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, ou em outro, relacionado com a área de atuação do docente; 

 

VIII – representação, compreendendo a participação em 
órgãos colegiados na UFC ou em órgãos dos Ministérios da Educação, da Cultura, da Ciência 
Tecnologia e Inovação, ou outro, relacionado com a área de atuação do docente, na 
condição de indicado ou eleito; 
 

IX – demais atividades de gestão no âmbito da UFC, podendo 
ser considerado representação sindical, desde que o servidor não esteja licenciado nos 
termos do Art. 92 da Lei no 8.112, de 1990; 
 

§ 2o A avaliação do desempenho didático com a participação do corpo discente 

constará de instrumento aprovado em Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, 

sendo obrigatório inserir sínteses de todas as avaliações discentes correspondentes ao respectivo 

interstício nos processos de progressão ou de promoção do docente avaliado. 

 

§3o Os docentes ocupantes de cargo de direção que estejam dispensados das 

atividades de ensino aludidas no inciso I do § 1o deste artigo poderão submeter-se ao processo de 

avaliação de desempenho para fins de progressão de um nível ao seguinte nas Classes A, B e C, desde 
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que comprovem o cumprimento, dentro do período de interstício respectivo, de demais atividades 

dispostas nos incisos de II a IX do § 1o deste artigo. 

 

§ 4o Serão deduzidos do cômputo do interstício mínimo referido neste artigo os 

períodos referentes a: 

a) licença ou afastamento sem remuneração; 
 

b) licença por motivo de doença em pessoa da família, com 
remuneração, que exceder a trinta (30) dias em período de doze (12) meses; 
 

c) faltas não justificadas; 
 

d) suspensão disciplinar; 
 

e) afastamento para desempenho de mandato eletivo ou 
cargo no Poder Executivo nas esferas federal, estadual ou municipal; e, 
 

f) demais situações referidas na Lei no 8.112. 

 

CAPÍTULO IV 
 

DA PROMOÇÃO ÀS CLASSES B e C, DENOMINADAS DE PROFESSOR ASSISTENTE E ADJUNTO 

 

Art. 7o A promoção do docente às classes B e C, denominadas, respectivamente, 

de professor Assistente e Adjunto, deverá atender cumulativamente aos requisitos estabelecidos no 

Art. 12 da Lei no 12.772/2012: 

 

I – para a Classe B, com denominação de Professor Assistente: 
 

a) cumprir o interstício mínimo de vinte e quatro (24) meses 
no nível II da classe de Professor Auxiliar; 
 

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 
 

II – para a Classe C, com a denominação de Professor Adjunto: 
 

a) cumprir o interstício mínimo de vinte e quatro (24) meses 
no nível II da classe de Professor Assistente; 
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b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 
 

§ 1o Os docentes ocupantes de cargo de direção que estejam dispensados das 

atividades de ensino aludidas no inciso I do § 1o do Art. 6o poderão submeter-se ao processo de 

avaliação de desempenho para fins de promoção às Classes B e C, desde que comprovem o 

cumprimento, dentro do período de interstício respectivo, de demais atividades dispostas nos incisos 

de II a IX do § 1o do Art. 6o. 

 

§ 2o Serão deduzidos do cômputo do interstício mínimo referido neste artigo os 

períodos referentes a: 

a) licença ou afastamento sem remuneração; 
 

b) licença por motivo de doença em pessoa da família, com 
remuneração, que exceder a trinta (30) dias em período de doze (12) meses; 
 

c) faltas não justificadas; 
 

d) suspensão disciplinar; 
 

e) afastamento para desempenho de mandato eletivo ou 
cargo no Poder Executivo nas esferas federal, estadual ou municipal; e 

f) demais situações referidas na Lei no 8.112, de 1990. 
Art. 8o A avaliação de desempenho para a promoção para as classes B e C, 

denominadas respectivamente Professor Assistente e Professor Adjunto, deve observar e considerar 

as atividades elencados no art. 6º e seus parágrafos 1o e 2o desta Resolução. 

Art. 9o Os docentes aprovados em estágio probatório do respectivo cargo, que 

atenderem os seguintes requisitos de titulação, farão jus a processo de aceleração da promoção: 

I – para o nível I da Classe B, com denominação de Professor 
Assistente, pela apresentação da titulação de Mestre; e 

II – para o nível I da Classe C, com denominação de Professor 
Adjunto, pela apresentação da titulação de Doutor. 
 

CAPÍTULO V 
 

DA PROGRESSÃO NA CLASSE D, DENOMINADA DE PROFESSOR 

ASSOCIADO 

 

Art. 10. A progressão se aplica à Classe D, com a denominação de Professor 

Associado, a ela fazendo jus o docente que cumulativamente: 
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a) cumprir o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício 

em cada nível; 

b ) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 

§ 1o A avaliação de desempenho acadêmico para a progressão na Classe D, 

denominada Professor Associado, abrangerá as seguintes atividades consideradas dentro do 

interstício indicado pelo docente: 

I – de ensino na educação superior, conforme Art. 44 da Lei 
no 9.394/96, assim compreendidas aquelas formalmente incluídas nos planos de 
integralização curricular dos cursos de graduação e de pós-graduação da UFC; 

II – de produção intelectual, abrangendo a produção 
científica, artística, técnica e cultural, representadas por publicações ou formas de expressão 
usuais e pertinentes a ambientes acadêmicos específicos, avaliadas de acordo com a 
sistemática da CAPES e do CNPq para as diferentes áreas de conhecimento; 

III – de pesquisa, relacionadas a projetos aprovados pelas 
instâncias competentes da UFC; 

IV – de extensão, relacionadas a projetos de extensão 
aprovados pelas instâncias competentes da UFC; 

V – de gestão, compreendendo atividades de direção, de 
coordenação, assessoramento, chefia e assistência na UFC ou em órgão dos Ministérios da 
Educação, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro, relacionado com a área 
de atuação do docente; 

VI – representação, compreendendo a participação em 
órgãos colegiados da UFC ou em órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura, da Ciência e 
da Tecnologia, ou outro, relacionado com a área de atuação do docente, na condição de 
indicados ou eleitos; 

VII – demais atividades de gestão no âmbito da UFC, 
incluindo-se a representação sindical, desde que o servidor não esteja licenciado nos termos 
do Art. 92 da Lei no 8.112, de 1990; 

VIII – outras atividades não incluídas no plano de 
integralização curricular de cursos e programas oferecidos pela instituição, tais como 
orientação e supervisão, participação em banca examinadora e outras desenvolvidas na 
instituição pelas quais o docente não receba remuneração adicional específica. 

§2º Os docentes ocupantes de cargo de direção que estejam dispensados das 

atividades de ensino aludidas no inciso I do § 1o deste artigo poderão submeter-se ao processo de 

avaliação de desempenho para fins de progressão de um nível ao seguinte na Classe D, desde que 

comprovem o cumprimento, dentro do período de interstício respectivo, de demais atividades 

dispostas nos incisos II a VIII do §1o deste artigo, sendo obrigatória a comprovação de realização das 

atividades previstas no inciso II. 

§ 3o Serão deduzidos do cômputo do interstício mínimo referido neste artigo os 

períodos referentes a: 

a) licença ou afastamento sem remuneração; 
b) licença por motivo de doença em pessoa da família, com 

remuneração que exceder a trinta (30) dias em período de doze (12) meses; 
c) faltas não justificadas; 
d) suspensão disciplinar; 
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e) afastamento para desempenho de mandato eletivo ou 
cargo no Poder Executivo nas esferas federal, estadual ou municipal, e 

f) demais situações referidas na Lei no 8.112, de 1990. 

 

CAPÍTULO VI 
 

DA PROMOÇÃO PARA A CLASSE D, DENOMINADA DE PROFESSOR ASSOCIADO 

 

Art. 11. A promoção do docente para o nível I da Classe D, nominada de Professor 

Associado, ocorrerá depois de cumprido o interstício mínimo de vinte e quatro (24) meses no nível IV 

da Classe C, com denominação de Professor Adjunto, exigindo-se ainda, cumulativamente, do 

docente: 

a) possuir o título de doutor; e 
b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 

Parágrafo único. Serão deduzidos do cômputo do interstício mínimo referido 

neste artigo os períodos referentes a: 

a) licença ou afastamento, sem remuneração; 
b) licença por motivo de doença em pessoa da família, com 

remuneração que exceder a trinta (30) dias em período de doze (12) meses; 
c) faltas não justificadas; 
d) suspensão disciplinar; 

e) afastamento para desempenho de mandato eletivo ou 
cargo no Poder Executivo nas esferas federal, estadual ou municipal, e 

f) demais situações referidas na Lei no 8.112, de 1990. 
Art. 12. A avaliação de desempenho para a promoção à classe D, denominada 

Professor Associado, deve observar e considerar as atividades elencadas no Art. 10 e seu parágrafo 

1o desta Resolução. 

Parágrafo único. Os docentes ocupantes de cargo de direção que estejam 

dispensados das atividades de ensino aludidas no inciso I do § 1o do Art. 10 poderão submeter-se ao 

processo de avaliação de desempenho para fins de progressão de um nível ao seguinte na Classe D, 

desde que comprovem o cumprimento, dentro do período de interstício respectivo, de demais 

atividades dispostas nos incisos II a VIII do §1o do Art. 10, sendo obrigatória a comprovação de 

realização das atividades previstas no inciso II. 

 

CAPÍTULO VII 
 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOCENTE E DA BANCA AVALIADORA ESPECIAL DE DESEMPENHO 

ACADÊMICO 
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Art. 13. A Comissão de Avaliação Docente de desempenho acadêmico para fins de 

progressão e de promoção de professores das classes A, B e C, denominadas de professores Auxiliar, 

Assistente A, Adjunto A, Assistente e Adjunto, deve ser previamente aprovada pelo respectivo 

colegiado do departamento de lotação do docente ou pelo Conselho de Centro, Faculdade, Campus 

ou Instituto a que pertence o docente, vedada a sua constituição ad referendum. 

§ 1o A Comissão de Avaliação Docente será composta obrigatoriamente por três 

(3) docentes de classe superior à do avaliado, lotados na unidade acadêmica do docente a ser 

avaliado, ou em outra unidade de área de conhecimento afim. 

§ 2o Incumbe à Comissão de Avaliação Docente analisar o desempenho do 

docente nas hipóteses elencadas no caput deste artigo considerando os elementos constantes do § 

1o do Art. 6o desta Resolução. 

Art. 14. A Banca Avaliadora Especial, constituída especificamente para avaliar a 

promoção do docente do nível IV da classe C, denominada de Professor Adjunto ao nível I da classe 

D, denominada de Professor Associado, e suas progressões nesta classe D, deve ser previamente 

aprovada pelo colegiado do Centro, Faculdade, Campus ou Instituto, vedada a sua constituição ad 

referendum, cabendo- lhe analisar a atuação do docente avaliado nas atividades elencadas no §1o do 

Art. 10 desta Resolução. 

§ 1o A Banca Avaliadora Especial será composta por, no mínimo, três (3) 

membros, todos professores portadores do título de Doutor e, de preferência, ocupantes de classe 

superior à do docente avaliado, sendo que apenas um (1) deles poderá pertencer à unidade de 

lotação do docente avaliado. 

§2o No caso dos Institutos ou Campi, as bancas deverão ter apenas um membro 

do colegiado do curso do docente avaliado, e os demais membros de outros cursos. 

§3o No caso dos Institutos ou Campi em que não houver professor da classe D, as 

bancas deverão ser constituídas por docentes de outra(s) unidade(s) acadêmica(s). 

Art. 15. Estão impedidos de participar da Comissão de Avaliação Docente (Art. 13) 

ou da Banca Avaliadora Especial (Art. 14): 

a) cônjuge ou companheiro do docente a ser avaliado, 
mesmo separado judicialmente, divorciado ou companheiro; 
 

b) ascendente ou descendente do docente a ser avaliado, 
ou colateral até o terceiro grau, seja o parentesco por consanguinidade, afinidade ou 
adoção; 

c) sócio do docente a ser avaliado em atividade profissional; 
d) professor que esteja litigando judicial ou 

administrativamente com docente a ser avaliado ou respectivo cônjuge ou companheiro; 
Parágrafo único. Havendo alguma incompatibilidade entre o docente avaliado e 

integrante da Comissão de Avaliação Docente ou da Banca Avaliadora Especial, caberá à unidade 

acadêmica designar, para o caso concreto, um docente substituto com o mesmo nível e titulação. 

Art. 16. Caberá à Comissão de Avaliação Docente e à Banca Avaliadora Especial, 

após análise do desempenho docente na sua área de conhecimento emitir, parecer conclusivo pela 

concessão ou denegação. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 17. A progressão ou a promoção deverá ser requerida pelo docente 

interessado ao dirigente da unidade em que estiver lotado, acompanhada de relatório do docente 

com indicação de todas suas atividades previstas nesta Resolução para avaliação do desempenho 

durante o período intersticial, instruído com os documentos comprobatórios, especialmente quanto 

à autoria e duração. 

Parágrafo único. Caberá a cada unidade acadêmica definir a forma de 

apresentação dos documentos comprobatórios mencionados no caput deste artigo. 

Art. 18. O processo de progressão ou promoção de cada docente deve ser 

instruído, obrigatoriamente, com: 

a) requerimento do interessado mencionando a classe e o 
nível pleiteados e a data do início e término do interstício para a avaliação da promoção ou 
progressão; 

b) relatório do docente com as devidas comprovações; 
c) portaria formalizando a alteração da promoção ou 

progressão para o nível imediatamente anterior exigido na legislação. 
d) síntese contendo a média das avaliações de desempenho, 

conforme resolução específica do CEPE, correspondente ao interstício mínimo de vinte e 
quatro (24) meses objeto da avaliação das progressões nas classes A, B e C e promoção às 
classes B e C; 

e) informação do(a) chefe do departamento ou do(a) 
diretor(a) da unidade de lotação do docente, atestando o cumprimento de suas atividades 
acadêmicas; 

f) relatório de situação funcional extraídos do sistema de gestão de 
pessoal; 

g) portaria de nomeação da Comissão de Avaliação Docente 
ou Banca Avaliadora Especial; 

h) Relatório elaborado pela Comissão de Avaliação Docente 
ou Banca Avaliadora Especial com base nos critérios de avaliação dispostos no anexo desta 
resolução; 

i) o parecer conclusivo pela concessão ou denegação da 
progressão ou promoção do docente. 

Art. 19. Somente serão consideradas como efetivo exercício em cada nível, para 

fins de progressão ou promoção, as atividades acadêmicas do docente realizadas durante o 

respectivo interstício por ele indicado. 

Parágrafo único. Constarão, obrigatoriamente, da Portaria que conceder a 

progressão ou promoção, as datas inicial e final do correspondente interstício para balizar o prazo de 

novo interstício mínimo e ensejar ao docente habilitar-se à progressão ou promoção subsequente. 

Art. 20. O processo de avaliação de desempenho com o parecer conclusivo da 

Comissão de Avaliação Docente submeter-se-á à aprovação do colegiado/conselho da unidade de 

lotação do docente. 
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Art. 21. Quando se tratar do processo de avaliação de desempenho para 

promoção à Classe D ou progressão na referida Classe, denominada de Professor Associado, o 

parecer conclusivo da Banca Avaliadora Especial será encaminhado à deliberação de aprovação ou de 

denegação pelo conselho de Centro, Faculdade, Instituto ou Campus do docente. 

Art. 22. Dos atos denegatórios de aprovação referidos nos artigos 20 e 21 desta 

Resolução caberá recurso, no prazo de sete (7) dias úteis, a partir da data da ciência ao interessado, 

aos respectivos Conselhos de Unidades Acadêmicas, somente por alegação de nulidade, com 

aplicação, no que couber, do Art. 145 do Regimento Geral da UFC. 

Art. 23. Após a homologação, a Direção da Unidade Acadêmica encaminhará o 

processo à Comissão Permanente de Pessoal Docente-CPPD que, após apreciar sua regularidade, fará 

a remessa do processo à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para adoção dos procedimentos 

administrativos. 

Parágrafo único. A progressão ou promoção regularmente aprovada e 

homologada será concedida em portaria firmada pelo titular da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

CAPÍTULO IX 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 25. O docente que se encontrar afastado para cursos de pós- graduação 

stricto sensu terá direito à progressão ou promoção, sem necessidade de apresentar a 

documentação elencada nos Art. 17 e 18 desta Resolução, desde que comprove estar desenvolvendo 

suas atividades no referido curso. 

 

Parágrafo único. O docente enquadrado no caput deste artigo deverá apresentar 

a comprovação de sua matrícula regular e relatório individual de suas atividades no curso de pós-

graduação stricto sensu com anuência firmada pelo seu professor orientador. 

Art. 26. A progressão ou a promoção de docente que esteja cedido para servir 

outro órgão público exige: 

I – o cumprimento do interstício mínimo de vinte e quatro 
(24) meses no respectivo nível da classe a que pertencer o docente; 

II – a apresentação de relatório do docente, com o parecer 
fundamentado do chefe imediato do órgão para o qual está cedido, que servirá de base para 
avaliar seu desempenho. 

Parágrafo único. Para promoção à classe D, como denominação de professor 

associado e a progressão na referida classe, deverá comprovar as atividades constantes no inciso II 

do § 1o do Art. 10. 

Art. 27. A aprovação no Estágio Probatório não se confunde, não dispensa e nem 

influi na avaliação de desempenho do docente para fins de progressão ou promoção. 

Art. 28. Os critérios de avaliação de desempenho, dispostos no anexo, que é parte 

integrante e indissociável desta Resolução, são aplicáveis: 

a) à progressão dos docentes nas classes A, B, e C, e à 
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promoção para as classes B e C, que deverá contemplar dos itens I a IX constantes do § 1o do  
art. 6o desta Resolução; 

b) à progressão dos docentes na classe D, com denominação 
de professor Associado, e à promoção para a classe D, com estrita observância dos itens I a 
VIII constantes do § 1o do Art. 10 desta Resolução. 

Parágrafo único. Exigir-se-á, para fins de concessão de progressão ou promoção 

do docente avaliado, a menção “Apto” da Comissão de Avaliação Docente ou da Banca Avaliadora 

Especial de desempenho acadêmico. 

Art. 29. O docente que requerer e fizer tramitar, concomitantemente, mais de um 

pedido de progressão e/ou promoção, submete-se à estrita observância do encadeamento 

sucessório exigido para a concessão da promoção ou progressão. 

Art. 30. Os critérios e normas de avaliação de desempenho dos docentes 

integrantes da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico serão estabelecidos 

em Resolução própria. 

Art. 31. Esta Resolução não se aplica à promoção para a classe E, denominada de 

Professor Titular da Carreira de Magistério Superior, que se rege por Resolução específica. 

Art. 32. Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1o de fevereiro de 
2015, data em que ficarão revogadas as Resoluções no 14/CEPE, de 15 de junho de 1988, no 
57/CEPE, de 12 de dezembro de 1994 e no 23/CEPE, de 31 de julho de 2006, e demais 
disposições em contrário. (Nova redação dada pela Resolução ad referendum n

o
 27, de 28 de outubro de 

2014) 

 

Art. 33. Os casos omissos serão submetidos à deliberação do CEPE. 

Reitoria da Universidade Federal do Ceará, em 3 de outubro de 

2014. 

 

Prof. Jesualdo Pereira Farias  

Reitor 

 

ANEXO 
 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

Art. 1o Os critérios de avaliação a que se refere o Art. 28 são compostos pelos 

seguintes itens: 

a) para progressões nas classes A, B e C e promoção às 
classes B e C, desempenho didático, constituído pela a Avaliação de Desempenho Docente 
(ADD) definida por Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, referente a 
verificação do desempenho do docente no âmbito de sua atuação no ensino de Graduação e 
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Pós-Graduação Stricto Sensu da UFC; 
b) pontuação das atividades acadêmicas com base na Tabela 

Geral composta de sete (7) categorias, cada uma delas desdobradas em itens; 
c) a informação do(a) chefe do departamento ou do(a) 

diretor(a) da unidade de lotação do docente, atestando o cumprimento de suas atividades 
acadêmicas; 
 

d) o relatório de situação funcional extraídos do sistema de gestão 
de pessoal; 

e) carga didática média do docente no interstício da 
solicitação da progressão ou promoção. 

Art. 2o Exigir-se-á, para ser considerado “Apto”, tanto na progressão nas classes A, 

B e C, quanto na promoção para as classes B e C, que o docente obtenha, cumulativamente: 

a) média superior ou igual a três (03) das Avaliações de 
Desempenho Docente (ADD) dos semestres considerados no interstício. A ADD será 
disciplinada em resolução específica do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 

b) mínimo de 700 pontos, obtidos a partir do somatório do 
peso dos itens constantes e considerados na Tabela Geral; 
 

c) a informação do(a) chefe do departamento ou do(a) 
diretor(a) da unidade de lotação do docente, atestando o cumprimento de suas atividades 
acadêmicas; 
 

d) o relatório de situação funcional extraídos do sistema de gestão 
de pessoal; 

e) carga didática média igual ou superior, no interstício, ao 
patamar mínimo estabelecido na Resolução de Regime de Trabalho do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, exceto quando se tratar de docente dispensado de carga didática ou de 
docente contratado para novos cursos de graduação que ainda não estiverem funcionando em seu 
tempo padrão de curso. 

§ 1o O Total de Pontos será computado em dobro para docente em regime de 
tempo parcial. 

§ 2o Enquanto não estiver em vigor a resolução específica que disciplina a ADD, a 

Avaliação de Desempenho Docente corresponderá à metade da média das avaliações discentes 

(MAD) de todas os componentes curriculares do período letivo realizadas de acordo com a resolução 

vigente. 

Art. 3o Exigir-se-á, para ser considerado “Apto”, tanto  na progressão na classe D, 

quanto na promoção à classe D, que o docente obtenha cumulativamente: 

a) mínimo de 700 pontos obtidos a partir do somatório do 
peso dos itens constantes e considerados na Tabela Geral; 
 

b) pontuação mínima a ser estabelecida por cada Unidade 
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Acadêmica na Categoria 5 - Produção Científica, de Inovação, Técnica ou Artística vinculada à 
área de atuação e/ou ao ensino, à pesquisa e extensão na UFC da Tabela Geral; 

c) informação do(a) chefe do departamento ou do(a) 
diretor(a) da unidade de lotação do docente, atestando o cumprimento de suas atividades 
acadêmicas; 
 

d) o relatório de situação funcional extraídos do sistema de gestão 
de pessoal; 

e) carga didática média igual ou superior, no interstício, ao 
patamar mínimo estabelecido na Resolução de Regime de Trabalho do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, exceto quando se tratar de docente dispensado de carga didática ou de 
docente contratado para novos cursos de graduação que ainda não estiverem funcionando 
em seu tempo padrão de curso. 
 

§ 1o Não serão pontuados, para efeito de progressão e promoção nesta classe, os 

itens constantes na Categoria 4 – Cursos e Estágios da Tabela Geral, conforme disposto no Art. 10, § 

1o desta Resolução. 

§ 2o O Total de Pontos será computado em dobro para docente em regime de 

tempo parcial. 

Art. 4o Caberá a cada Conselho de Centro, Faculdade, Instituto ou Campus 

elaborar, aprovar e tornar público, no portal eletrônico da UFC, o peso de cada um dos itens das sete 

(07) Categorias constantes da Tabela Geral a seguir exemplificada, de modo a fazê-la ajustada às 

peculiaridades da respectiva Unidade. 

Parágrafo único. Excetua-se da competência de atribuição de peso referida no 

caput a Categoria 7 – Administração, Assessoramento e Representação – da Tabela Geral cuja 

quantificação, fixada pelo CEPE, será uniforme e aplicável a todas as unidades da UFC 

 

Art. 5o É vedado aos Conselhos referidos no Art. 4o alterar o limite máximo de 

pontuação estabelecido pelo CEPE para cada uma das categorias na Tabela Geral. 

 

Art. 6o Os Conselhos aludidos no Art. 4o terão o prazo máximo de três (03) meses, 

a partir da data de aprovação desta Resolução, para comunicar, formalmente, ao CEPE os pesos 

aprovados pela respectiva unidade. 

 

Parágrafo único. Em caso de eventual desatendimento pelo Conselho da Unidade 

do prazo máximo previsto no caput deste artigo, vigorarão para a Unidade os pesos fixados na Tabela 

Geral da primeira Unidade que formalizou comunicação ao CEPE, tornando-se obrigatória sua 

utilização até que a Unidade omissa aprove e publique a quantificação de pesos atendendo às suas 

peculiaridades. 
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TABELA GERAL 
 

CATEGORIA ATIVIDADE MÉTRICA PESO ATÉ 

1. ENSINO SUPERIOR 500 

1.1 Turmas em disciplinas com <= 4 Alunos Por hora-aula   

1.2 Turmas em disciplinas com >=5 Alunos e <= 10 Alunos Por hora-aula   

1.3 Turmas em disciplinas com >=11 Alunos e <= 20 

Alunos 

Por hora-aula   

1.4 Turmas em disciplinas com >= 21 Alunos Por hora-aula   

2. ORIENTAÇÕES 200 

2.1 Orientador de Pós-Doutorado Por orientação 

x meses 

  

2.2 Orientador de Doutorado em Programas da UFC Por aluno x 

ano 

  

2.3 Orientador de Doutorado em Programas de outras IES Por aluno x ano   

2.4 Co-orientador de Doutorado em Programas da UFC Por aluno x 

ano 

  

2.5 Co-orientador de Doutorado em Programas de outras IES Por aluno x ano   

2.6 Orientador de Mestrado em Programas da UFC Por aluno x 

ano 

  

2.7 Orientador de Mestrado em Programas de outras IES Por aluno x ano   

2.8 Co-orientador de Mestrado em Programas da UFC Por aluno x 

ano 

  

2.9 Co-orientador de Mestrado em Programas de outras IES Por aluno x ano   

2.10 Orientador de Componente Curricular

 Atividade Trabalho de Conclusão Curso 

e/ou Monografia 

Por aluno concluído   

2.11 Orientador/Supervisor de Componente

 Curricular Atividade Estágio 

Supervisionado 

Por aluno concluído   

2.12 Orientador de Especialização na UFC e outras IES Por aluno 

concluído 

  

2.13 Orientador de Bolsistas de Programas Institucionais Por aluno x 

semestre 

  

2.14 Preceptoria de Residência Por aluno x 

semestre 

  

2.15 Instrutor de Curso de Formação Docente Por Aluno X 

Curso 

  

3. BANCAS EXAMINADORAS E COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 100 

3.1 Concurso público Por banca   

3.2 Comissão de Seleção de Professor

 Substituto, Temporário e Visitante 
Por banca   

3.3 Secretário de Concurso e Seleção para Docente Por concurso   



279 
 

 
 

3.4 Comissão de Avaliação em Estágio

 Probatório, Progressão e Promoção 
Por comissão   

3.5 Tese de Doutorado (excluindo o orientador) Por banca   

3.6 Dissertação de Mestrado (excluindo o orientador) Por banca   

3.7 Qualificação de Doutorado (excluindo o orientador) Por banca   

3.8 Qualificação de Mestrado (excluindo o orientador) Por banca   

3.9 Trabalho de Conclusão de Curso de

 Graduação (excluindo o orientador) 
Por banca   

3.10 Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização na UFC e 

outras IES (excluindo o orientador) 
Por banca   

3.11 Participação em Comitês de Programa Nacional e 

Internacional 
Por comitê   

3.12 Participação em Conselho Editorial de Revistas e Livros Por conselho   

3.13 Revisor/Parecerista Ad hoc Por parecer   

3.14 Avaliador de Eventos Acadêmicos/Científicos Por evento   

3.15 Seleção de Alunos para Curso de Pós-graduação Stricto- 

Sensu na UFC e outras IES 
Por banca   

3.16 Seleção de Bolsistas em Programas Institucionais na 

UFC e outras IES 

Por banca   

4. CURSOS E ESTÁGIOS 250 

4.1 Pós-Doutorado Por cada um 

Concluído 

  

4.2 Título de Doutor Por título   

4.3 Grau de Mestre Por título   

4.4 Residência Médica Por certificado   

4.5 Créditos Obtidos em Pós-Graduação Stricto-Sensu Por crédito   

4.6 Certificado de Especialização Por certificado   

4.7 Curso de atualização/capacitação Por curso   

4.8 Participação em Eventos Nacionais

 Científicos, Esportivos, Artísticos ou 

Culturais 

Por evento   

4.9 Participação em Eventos Internacionais Científicos, 

Esportivos, Artísticos ou Culturais 
Por evento   

4.10 Estágio ou intercâmbio com outra instituição Por estágio   

4.11 Cursos de Formação Docente Por curso   

5. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DE INOVAÇÃO, TÉCNICA OU

 ARTÍSTICA 

VINCULADA À ÁREA DE ATUAÇÃO E/OU AO ENSINO, À PESQUISA E EXTENSÃO NA UFC 

500 

5.1 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área A1 Por artigo   

5.2 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área A2 Por artigo   

5.3 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área B1 Por artigo   

5.4 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área B2 Por artigo   

5.5 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área B3 Por artigo   

5.6 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área B4 Por artigo   

5.7 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área B5 Por artigo   
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5.8 Artigos Completos em Anais com Qualis de Área C Por artigo   

5.9 Artigos Completos em Anais sem Qualis de Área (Internacionais) Por artigo   

5.10 Artigos Completos em Anais sem Qualis de Área (Nacionais) Por artigo   

5.11 Resumos e Resumos estendidos em Anais com Qualis de Área Por resumo   

5.12 Resumos e Resumos estendidos em Anais sem Qualis  de Área 

(Internacionais) 
Por resumo   

5.13 Resumos e Resumos estendidos em Anais sem Qualis  de Área 

(Nacionais) 
Por resumo   

5.14 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área 

A1 

Por artigo   

5.15 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área 

A2 

Por artigo   

5.16 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área 

B1 

Por artigo   

5.17 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área 

B2 

Por artigo   

5.18 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área 

B3 

Por artigo   

5.19 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área 

B4 

Por artigo   

5.20 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área 

B5 

Por artigo   

5.21 Artigos Publicados em Periódicos com Qualis de Área C Por artigo   

5.22 Artigos Publicados em Periódicos sem Qualis de Área Por artigo   

5.23 Livro Publicado (acima de 49 páginas) Por livro   

5.24 Livro Publicado com Comitê Editorial Por livro   

5.25 Organização ou Coordenação de Livro ou Revista Especializada Por livro ou 

revista 

  

5.26 Capítulo de Livro Publicado Por capítulo   

5.27 Capítulo Livro Publicado com Comitê Editorial Por capítulo   

5.28 Tradução de Livro (acima de 49 páginas) Por livro 

traduzido 

  

5.29 Tradução de Livro com Comitê Editorial Por livro 

traduzido 

  

5.30 Tradução de Capítulo de Livro Publicado Por capítulo de 

livro traduzido 

  

5.31 Tradução de Capítulo de Livro Publicado com Comitê 

Editorial 

Por capítulo de 

livro traduzido 

  

5.32 Resenha de Livro e Revisão de Livro Por resenha e revisão

 de 

livro 

  

5.33 Resenha de Livro e Revisão de Livro com Comitê Editorial Por resenha e revisão

 de 

livro 
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5.34 Outras produções bibliográficas (artigos ou colunas em 

jornal, revista, site etc.) 

Cada uma   

5.35 Desenvolvimento de Softwares no âmbito de projetos de 

ensino, pesquisa ou extensão vinculados a UFC 

Por software 

desenvolvido 

  

5.36 Produto ou Processo com Registro Definitivo de Patente Cada um   

5.37 Produto ou Processo com Depósito de Patente Cada um   

5.38 Licenciamento de Patente Por 

licenciamento 

  

5.39 Desenvolvimento de Produto Tecnológico Cada um   

5.40 Desenvolvimento de Processo Tecnológico com registro 

em órgão específico 

Cada um   

5.41 Trabalhos Técnicos Cada Um   

5.42 Produção de Relatório Técnico/Científico Aprovado pela unidade de 

lotação ou em Editais Institucionais 
Cada Um   

5.43 Apresentação de Palestra ou Conferência Cada Uma   

5.44 Projeto de pesquisa, financiado por agência de 

fomento/UFC/fundação, cadastrado na instituição 
Por projeto   

5.45 Projeto de pesquisa não financiado, cadastrado na instituição Por projeto   

5.46 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em 

eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 

reconhecidas pela área como de abrangência internacional, 

contempladas por seleção, edital ou convite e relacionadas à linha de 

pesquisa na 

qual o docente atua 

Cada uma   

5.47 Produções   artísticas   e/ou   culturais   apresentadas  ao 

público em eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou

 estrangeiras reconhecidas pela área como de 

Cada uma   

 abrangência nacional, contempladas por seleção, edital ou convite e 

relacionadas à linha de pesquisa na qual o 

docente atua 

   

5.48 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em 

eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 

reconhecidas pela área como de abrangência regional, contempladas 

por seleção, edital ou convite e relacionadas à linha de pesquisa na 

qual o 

docente atua 

Cada uma   

5.49 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em 

eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 

reconhecidas pela área como de abrangência internacional ou 

nacional, relacionadas à 

linha de pesquisa na qual o docente atua 

Cada uma   
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5.50 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em 

eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 

reconhecidas pela área como de 

abrangência regional, relacionadas à linha de pesquisa na qual o 

docente atua 

Cada uma   

5.51 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em 

eventos, locais e/ou instituições brasileiras ou estrangeiras 

reconhecidas pela área como de abrangência local, relacionadas à 

linha de pesquisa na 

qual o docente atua 

Cada uma   

5.52 Produções artísticas e/ou culturais realizadas no âmbito profissional 

sem vínculos explícitos com a linha de 

pesquisa na qual o docente atua 

Cada uma   

5.53 Organização de Eventos Internacionais Cada um   

554 Organização de Eventos Nacionais Cada um   

5.55 Organização de Eventos Regionais Cada um   

5.56 Organização de Eventos Locais Cada um   

6. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 300 

6.1 Coordenador de Programas Cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão 

com participação de discentes 
Por programa   

6.2 Coordenador de Projeto Cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão com 

participação de discentes 
Por projeto   

6.3 Participação regular em programa e projeto cadastrado na Pró-Reitoria 

de Extensão com participação de 

discentes 

Por projeto   

6.4 Ministração de curso de extensão, palestras, 

conferências e mesas redondas 
Cada uma   

6.5 Coordenação de cursos e eventos cadastrados na Pró- Reitoria de 

Extensão 
Por evento   

6.6 Ação de Extensão não cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão Por ação   

     

7. ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORAMENTO E REPRESENTAÇÃO 500 

7.1 Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Diretor de Unidade Acadêmica Por mês 30  

7.2 Vice-Diretor Por mês 10  

7.3 Coordenador de Programas Acadêmicos Por mês 15  

7.4 Cargo de Direção na Administração Superior Por mês 15  

7.5 Chefia de Departamento Por mês 10  

7.6 Subchefe de Departamento Por mês 05  

7.7 Coordenador de Curso de Graduação ou Pós-Graduação Stricto Sensu Por mês 10  
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7.8 Vice-Coordenador de Curso de Graduação ou Pós- Graduação Stricto 

Sensu 
Por mês 05  

7.9 Assessoria da Administração Superior da UFC Por mês 10  

7.10 Função Gratificada para Gestão Administrativa Por mês 10  

7.11 Coordenador Permanente designado por portaria de Dirigente da UFC Por mês 10  

7.12 Presidente de Comissão Permanente (designada por portaria) da UFC Por mês 1,5 120 

7.13 Presidente de Comissão Permanente de Pessoal 
Docente-CPPD 

Por mês 05  

7.14 Participação em Comissão Permanente (designada por portaria) da 

UFC 
Por mês 1,0 90 

7.15 Presidente de Comissão Temporária (designada por portaria) da

 UFC, excetuando-se as Comissões 

discriminadas nos itens 3.1 a 3.4 

Por comissão 10 120 

7.16 Participação em Comissão Temporária (designada por portaria)

 da UFC, excetuando-se as Comissões 

discriminadas nos itens 3.1 a 3.4 

Por comissão 5 60 

7.17 Representantes Docentes nos Conselhos Superiores da UFC Por mês 3,0  

7.18 Representantes Docentes nos Conselhos das Unidades Acadêmicas Por mês 1,0  

7.19 Participação nos Colegiados de Cursos de Graduação Por mês 1,0  

7.20 Membro do Núcleo Docente Estruturante Por mês 1,0  

7.21 Titular em órgão representativo de classe Por mês 1,0  

7.22 Titular em órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura e da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro relacionado à área de 

atuação do docente, na condição 

de indicado ou eleito 

Por mês 1,0  

 

Reitoria da Universidade Federal do Ceará, em 3 de outubro de2014. 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 
Reitor 
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ANEXO 2 – RESOLUÇÃO No 23/CEPE, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014 

 

 

 

RESOLUÇÃO No 23/CEPE, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014 
 

Estabelece normas visando a fortalecer o ensino de graduação e de pós-graduação, a pesquisa e a 

extensão, ao fixar o regime de trabalho e carga horária dos professores do Magistério Superior da 

UFC, e dá outras providências. 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, e tendo em vista o que deliberou o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, em sua 

reunião de 3 de outubro de 2014, na forma do que dispõem o Art. 207 da Constituição Federal, a Lei 

No 12.772, de 28 de dezembro 2012, e a Portaria no 554/MEC, de 20 de junho de 2013, combinados 

com os artigos 156, 156-A, 156-B, 157, 157-A e 157-B do Regimento Geral, e alínea s do Art. 25 do 

Estatuto em vigor, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DE TRABALHO E DA CARGA DIDÁTICA 

 

Art. 1o Os docentes da UFC integrarão a um dos seguintes regimes de trabalho: 

I - quarenta (40) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com 

dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou 

II – tempo parcial de vinte (20) horas semanais de trabalho. 

 

§ 1o A UFC poderá, em caráter excepcional, mediante aprovação do colegiado do 

departamento, quando houver, do colegiado da unidade acadêmica e do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, admitir a adoção do regime de quarenta (40) horas semanais de trabalho, em 



285 
 

 
 

tempo integral, observando dois (2) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas 

com características específicas. 

§ 2o O regime de quarenta (40) horas, com dedicação exclusiva, implica o 

impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções 

previstas na legislação federal, no Estatuto, no Regimento Geral e nesta Resolução. 

§ 3o As horas de trabalho, estabelecidas nos incisos I e II e no § 1o deste artigo, 

destinar-se-ão ao desempenho de atividades acadêmicas, próprias do pessoal docente de nível 

superior da UFC, entendidas como: 

I - as pertinentes ao ensino, à pesquisa e/ou à extensão que visem à 

aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da 

cultura; e, 

II - as inerentes à gestão universitária, assessoramento e assistência na 

própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente. 

§ 4o Será considerada, também, como atividade própria do pessoal docente de 

nível superior, o afastamento, com ou sem ônus para a UFC, visando a: 

I - prestar serviços nos diversos órgãos dos governos federal, estadual e 

municipal, relacionados à Educação, Saúde, Cultura, aos Desportos e à Ciência e Tecnologia e 

em outras situações previstas na legislação vigente; 

II - aperfeiçoar-se em instituição nacional ou estrangeira; 
III - prestar colaboração temporária a outra instituição pública de ensino 

ou pesquisa, na forma a ser definida em resolução específica; 

IV - participar de órgão de deliberação coletiva ou outros relacionados 

com as funções acadêmicas; 

V - participar de comissões julgadoras, verificadoras ou avaliadoras 

relacionadas com o ensino, a pesquisa ou a extensão; 

VI - comparecer a eventos acadêmicos, dentro e fora do país, 

relacionados com a sua atividade docente. 

§ 5o Quando da contratação de novos docentes, o regime de trabalho será de 

tempo parcial ou de dedicação exclusiva, conforme especificação no respectivo Edital do concurso 

para ingresso na carreira do Magistério Superior. 

§ 6o A carga horária do docente, independentemente do regime de trabalho, 

poderá ser distribuída em qualquer dos três turnos, incluindo-se o sábado, se assim exigirem as 

necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão, ou ainda a adoção de horário especial, 

justificado pela unidade acadêmica, quando se tratar de órgãos cujas atividades incluírem domingos 

e feriados. 

§ 7o O docente não é obrigado a assumir carga horária em mais de dois turnos 

diferentes em um mesmo dia. 

§ 8o Os docentes em regime de vinte (20) horas poderão ser, temporariamente, 

vinculados ao regime de quarenta (40) horas, sem dedicação exclusiva, após a verificação de 

inexistência de acúmulo de cargos, da existência de recursos orçamentários e financeiros para as 
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despesas decorrentes da alteração do regime e de disponibilidade no banco de professor- 

equivalente, considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de quarenta (40) horas, sem 

dedicação exclusiva, conforme disposto no § 1o, nas seguintes hipóteses: 

I - ocupação de cargo de direção, função gratificada ou função de coordenação 

de cursos; ou 

II - participação em outras ações de interesse institucional definidas 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 9o O cumprimento da carga horária didática independe da realização de outras 

atividades docentes. 

§ 10. O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não 

investido em cargo em comissão ou função de confiança, poderá: 

I - participar dos órgãos de direção de fundação de apoio de que trata a 

Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, mediante deliberação do Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão, observado o cumprimento de sua jornada de trabalho e vedada a 

percepção de remuneração paga pela fundação de apoio; e 

II - ser cedido a título especial, mediante deliberação do Conselho de 

Ensino Pesquisa e Extensão, para ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio 

de que trata a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, com ônus para o cessionário. 

Art. 2o O atendimento da carga horária, obrigatória e optativa, exigida para a 

integralização curricular dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu é condição 

indispensável à distribuição das horas de trabalho do pessoal docente atribuídas pelas unidades de 

lotação. 

Art. 3o O não atendimento das exigências dispostas no Artigo 2o desta 

resolução: 

I – impede a concessão de afastamento para mestrado, doutorado, pós- 

doutorado e para licença para capacitação; 

II – torna obrigatória a aplicação do Art. 2o do Anexo I. 

Art. 4o A Carga Didática (CD) do departamento, centro, faculdade, campus ou 

instituto, em cada semestre letivo, corresponderá ao somatório das horas alocadas para cada 

docente em componentes curriculares obrigatórios e optativos de graduação e de pós-graduação 

stricto sensu. 

§ 1o Serão utilizados os critérios de redução de carga horária docente 

estabelecidos no Anexo I desta Resolução e a pontuação estabelecida pela unidade de lotação para a 

atribuição de carga horária, visando ao atendimento da oferta dos componentes curriculares dos 

cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu. 

§ 2o Cada departamento, campus ou instituto poderá adotar sistemática própria 

para alocação de carga horária diferente do Anexo I desta resolução, desde que atendidas as 

seguintes condições, cumulativamente: 
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– atender a todas as exigências desta resolução, exceto o parágrafo 1o 

deste artigo; 

I – aprovar a alocação de docentes em componentes curriculares por 

maioria de dois terços (2/3) do colegiado do departamento, quando houver, ou por maioria de dois 

terços (2/3) do conselho da unidade acadêmica 

§ 3o Nos casos de afastamentos de docentes com carga horária já alocada em 

disciplinas, que não ensejem a contratação de substituto, durante o período letivo, deverá o docente 

apresentar plano de reposição, que deverá ser aprovado pelo chefe ou diretor de sua unidade de 

lotação. 

§ 4o Nos casos de licença de docentes com carga horária já alocada em disciplinas, 

que não ensejem a contratação de substituto, deverá o departamento ou unidade acadêmica do 

docente implementar plano de reposição. 

§ 5o O não cumprimento da carga horária didática atribuída pela chefia imediata, 

por deliberação do colegiado competente, implicará na aplicação de faltas ao docente ao longo do 

período letivo, correspondentes aos dias de ausência do cumprimento da carga prevista. 

§ 6o Serão contabilizadas oito (8) horas-aula como carga didática semestral do 

docente para cada orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação, de dissertação e de 

tese. 

§ 7o Serão contabilizadas quatro (4) horas-aula como carga didática semestral do 

docente para cada orientação de Estágio Supervisionado. 

§ 8o As orientações referidas nos parágrafos 6o e 7o deste artigo não dispensam o 

docente do cumprimento da carga horária mínima em disciplina na graduação. 

Art. 5o A Carga Didática Semestral Média (CDSM) é o resultado da CD dividida pelo 

número de docentes lotados e em efetiva atividade na unidade no início do semestre letivo. 

Parágrafo único. Serão excluídos no cálculo da CDSM os docentes dispensados de 

carga didática, afastados da UFC para exercer cargo ou função gratificada, para fazer Curso de 

mestrado ou doutorado ou estágio de pós-doutorado, por ato especial do Reitor ou por outras 

hipóteses previstas em lei. 

Art. 6o A CDSM de cada departamento, campus ou instituto deverá ser, no 

mínimo, de cento e vinte e oito (128) horas-aula, equivalentes a oito (8) créditos. 

Parágrafo único. O departamento, campus ou instituto cuja CDSM não atingir o 

limite fixado no caput deste artigo, não poderá ter, em sua lotação, novos docentes, mesmo por 

reposição, remoção ou redistribuição, seja a que título for, exceto para os casos de contratação de 

docentes para novos cursos de graduação. 

Art. 7o O Plano de Trabalho Semestral Docente corresponderá às atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional previstas nos incisos I e II do § 3o do artigo 1o desta 

Resolução, que deverão ser distribuídas de acordo com o regime de trabalho e com as atividades 

constantes no ANEXO II desta Resolução. 
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§ 1o A carga horária de aulas efetivas de cada docente será determinada por 

semestre letivo pelo departamento, campus ou instituto, que atribuirá, de acordo com a sua carga 

didática (CD): 

I – Aos docentes em regime de tempo parcial, no mínimo cento e vinte e oito 

(128) horas, equivalentes a oito (8) créditos, e no máximo duzentos e cinquenta e seis (256) horas, 

equivalentes a dezesseis (16) créditos; 

II – Aos docentes em regime de dedicação exclusiva no mínimo cento e 

vinte e oito (128) horas, equivalentes a oito (8) créditos, e no máximo trezentos e vinte (320) 

horas, equivalentes a vinte (20) créditos; 

III – Aos docentes, excepcionalmente, em regime de quarenta (40) 
horas sem dedicação exclusiva, no mínimo cento e noventa e dois (192) horas, equivalentes 
a doze (12) créditos, e no máximo trezentos e vinte (320) horas, equivalentes a (20) créditos. 

§ 2o Da carga horária definida no parágrafo anterior deste artigo, serão 

destinadas, obrigatoriamente, no mínimo, sessenta e quatro (64) horas, equivalentes a quatro (4) 

créditos, no componente curricular disciplina do ensino de graduação, para todos os docentes que 

não são dispensados de atividade de ensino e que não estejam em estágio probatório, 

independentemente da função que ocupem. 

§ 3o Aos docentes em estágio probatório, serão atribuídas, obrigatoriamente, no 

mínimo, cento e vinte e oito (128) horas, equivalentes a oito (8) créditos em componentes 

curriculares disciplinas de ensino de graduação como  parte  da  carga  horária  definida  no § 1o 

deste artigo. 

§ 4o Para efeito de cumprimento do § 3o, o docente em estágio probatório, desde 

que seja bolsista de produtividade em pesquisa (PQ) ou de produtividade em desenvolvimento 

tecnológico e extensão inovadora (DT) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) ou bolsista de Produtividade em Pesquisa e Estímulo à Interiorização (BPI) da 

FUNCAP, poderá computar em dobro a sua carga horária na graduação, desde que sua solicitação 

seja aprovada, por maioria absoluta, no colegiado de sua unidade de lotação, no conselho da 

unidade acadêmica e na respectiva câmara do CEPE. 

§ 5o A carga horária fixada nos incisos I, II e III do § 1o deste Artigo como limite 

mínimo não pode prevalecer diante da supremacia do interesse da Universidade para atender às 

demandas de componentes curriculares requeridas às unidades acadêmicas, cabendo ao colegiado 

do departamento, conselho de campus ou instituto, no uso da sua conveniência ou oportunidade, 

conceder, ou não, o mínimo de carga horária ao docente. 

§ 6o Ao Reitor, ao vice-reitor, aos pró-reitores, aos diretores de campi, aos 

diretores de unidades acadêmicas e ao procurador-geral é facultado o cumprimento de carga horária 

didática. 

§ 7o Serão computadas em dobro, para efeito de carga horária, as disciplinas 

ministradas pelos coordenadores de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu, pelos 

chefes de departamentos, chefes de setores de institutos e campi e pelos ocupantes de cargos de 

direção (CD). 

§ 8o Os docentes bolsistas de produtividade em pesquisa (PQ) ou de 

produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora (DT) do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou bolsista de Produtividade em Pesquisa e 

Estímulo à Interiorização (BPI) da FUNCAP que não estejam em estágio probatório poderão ter sua 

carga horária nas disciplinas de graduação computada em dobro, desde que haja efetivo 

atendimento das demandas de componentes curriculares requeridos à sua unidade de lotação. 

§ 9o Ao docente estudante matriculado em pós-graduação stricto sensu, com a 

respectiva anuência de sua unidade de lotação e submetido ao horário especial de acordo com o Art. 

98 da Lei no 8.112, de 1990, poderá ser concedida a alocação mínima de carga horária didática 

prevista no parágrafo 1o deste artigo. 

§ 10. É vedado, para fins de determinação de carga horária de cada docente, o 

desdobramento de turmas no mesmo horário sob a responsabilidade do mesmo professor. 

Art. 8o O não cumprimento da carga horária didática atribuída pela chefia 

imediata, por deliberação do colegiado competente, repercutirá na progressão ou promoção 

docente além da adoção dos procedimentos e penalidades aplicáveis. 

 

CAPÍTULO II 
DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

Art. 9o O regime de trabalho em dedicação exclusiva impõe ao docente a 

obrigação de prestar quarenta (40) horas semanais de trabalho em tempo integral. 

Parágrafo único. É vedado ao docente em dedicação exclusiva o exercício 

remunerado cumulativo de qualquer outro cargo, emprego, função ou atividade autônoma, com ou 

sem vínculo, em entidades públicas ou privadas, ressalvadas as hipóteses específicas constantes 

desta Resolução e da legislação pertinente. 

Art. 10. Ao docente em exercício no regime de trabalho em dedicação exclusiva 

será permitida a percepção de: 

I - remuneração de cargos de direção ou funções de confiança; 

II - retribuição por participação em comissões julgadoras ou 

verificadoras relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso; 

III - bolsas de ensino, pesquisa, extensão ou de estímulo à inovação 

pagas por agências oficiais de fomento ou organismos internacionais amparadas por ato, 

tratado ou convenção internacional; 

IV - bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores 

da educação básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros programas 

oficiais de formação de professores; 

V - bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de 

fomento ou organismos nacionais e internacionais congêneres; 

VI - direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos 
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da legislação própria, e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, 

nos termos do Art. 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 

VII - outras hipóteses de bolsas de ensino, pesquisa e extensão pagas 

pela UFC, exigida a prévia regulamentação e autorização do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

VIII – retribuição pecuniária, na forma de pró-labore ou cachê pago 

diretamente ao docente por ente distinto da UFC, pela participação esporádica em palestras, 

conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente; 

IX - Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o Art. 

76-A da Lei no 8.112, de 1990; 

X - Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC, de que trata o Art. 

7o da Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012; 

XI - retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado 

no âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei no 

8.958, de 20 de dezembro de 1994; e 

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza 

científica ou tecnológica, em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de 

inovação tecnológica, autorizada na forma de regulamentação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 
 

§ 1o Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas 

no inciso VIII do caput deste artigo, autorizada pela UFC, que, no total, não exceda trinta (30) horas 

anuais. 

§ 2o As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput deste artigo não 

excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a cento e vinte (120) horas anuais, ressalvada 

a situação de excepcionalidade a ser justificada, condicionada à prévia aprovação pela Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, que poderá autorizar o 

acréscimo de até cento e vinte (120) horas exclusivamente para atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

Art. 11. A participação nas atividades descritas nos incisos III e XII do caput 

do artigo anterior exige a observância das seguintes diretrizes: 

I - proporcionar retorno à UFC na linha de intercâmbios culturais, 

técnicos e científicos ou de propagação construtiva do nome e da competência da UFC; 

II - não prejudicar os encargos administrativos e acadêmicos da unidade 

em que o docente esteja lotado, respeitando-se o limite de oito (8) horas semanais em 

atividades de ensino. 

Art. 12. Os limites de valor e condições de pagamento das bolsas e remunerações 

referidas no Art. 10 desta resolução, na ausência de disposição específica na legislação própria, serão 

fixados em Portaria do Reitor da UFC. 
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Art.13. O pagamento da retribuição pecuniária de que trata o inciso XI do art. 8o 

desta resolução será divulgado na forma do Art. 4o-A, da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

Art. 14. O docente cedido a estados, distrito federal ou municípios para ocupar 

cargos em comissão especificados em regulamento do poder executivo federal, poderá optar pela 

remuneração do cargo efetivo, percebendo o vencimento acrescido da vantagem relativa ao regime 

de dedicação exclusiva, cabendo o ônus da remuneração ao órgão ou entidade cessionária. 

 

CAPÍTULO III 
DA ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 15. O docente poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, 

mediante requerimento que será submetido a sua unidade de lotação, contendo os seguintes 

documentos: 

I - relatório das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

acadêmica dos últimos dois (2) anos do atual regime de trabalho; 

II - plano de trabalho docente com as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão acadêmica que justifiquem a mudança de regime de trabalho; 

III – comprovante de compatibilidade de horários, quando se tratar de 

mudança de regime para quarenta horas sem dedicação exclusiva; e 

IV – justificativas para reconhecimento da área como possuidora de 

características específicas, quando se tratar de mudança de regime para quarenta horas sem 

dedicação exclusiva; 

§ 1o A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) emitirá parecer 

quanto à legalidade de acumulação de cargos. 

§ 2o A solicitação de alteração de regime de trabalho será submetida à aprovação, 

exigida a maioria de dois terços (2/3) do colegiado do departamento, quando houver, e do conselho 

da unidade acadêmica, e será encaminhada à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD para 

análise e parecer, e posteriormente à decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Art. 3o O não atendimento das exigências dispostas no Artigo 2o desta resolução: 

§ 4o Na hipótese de concessão de afastamento sem prejuízo de vencimentos, as 

solicitações de alteração de regime só serão autorizadas após o decurso de prazo igual ao do 

afastamento concedido. 

§ 5o Ao docente cuja unidade de lotação apresentar CDSM inferior a oito (8) horas 

não serão concedidas as seguintes alterações de regime de trabalho de: 

I – tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; e II – 
quarenta (40) horas para dedicação exclusiva 

§ 6o Ao docente que se encontre a menos de dez (10) anos de tempo 
necessário para a aposentadoria compulsória não serão concedidas as seguintes alterações de 
regime de: 
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I – tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; e II – 
quarenta (40) horas para dedicação exclusiva 

§ 7o Ao docente que se encontre a menos de dez (10) anos de tempo necessário 

para a aposentadoria não compulsória poderão ser concedidas, com a observância dos 

procedimentos previstos no Art. 14 desta Resolução, as seguintes alterações de regime de: 

I – tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; e II – 
quarenta (40) horas para dedicação exclusiva 

§ 8o A redução de regime de trabalho docente de quarenta (40) horas ou de 

dedicação exclusiva para tempo parcial não implicará contratação de professor substituto para a 

unidade acadêmica. 

§ 9o A alteração de regime deverá atender, além do disposto nesta Resolução, às 

exigências de Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que disciplina o Banco de 

Professor-Equivalente. 

Art. 16. O processo de concessão do regime de quarenta (40) horas ou de 

dedicação exclusiva submeter-se-á às seguintes normas e procedimentos: 

I - a concessão dar-se-á, em caráter probatório de avaliação, limitado a 

um prazo de 10 (dez) anos de efetivo exercício, caso obtenha aprovação prévia, por maioria 

de dois terços (2/3) dos membros da unidade acadêmica de lotação do docente e 

homologação, também por dois terços (2/3), pelo respectivo conselho do centro ou 

faculdade, e, no caso de campus ou instituto, incumbe ao seu conselho decidir pela 

aprovação e homologação, por dois terços (2/3) do total de integrantes do colegiado; 

II - a concessão definitiva do regime de quarenta (40) horas ou de 

dedicação exclusiva dar-se-á, tão apenas, após decorridos, no mínimo, dez (10) anos 

ininterruptos nesse regime, exigindo-se os seguintes procedimentos: 

a) avaliação das atividades desenvolvidas ao longo do decênio 

probatório constante de parecer fundamentado de comissão especial designada pelo 

conselho da unidade acadêmica, submetida à aprovação, por maioria de dois terços (2/3) 

dos integrantes do conselho de centro ou faculdade, ou, do conselho do campus ou instituto 

de lotação do docente; 
 

b) na sequência, exige obtenção de parecer favorável da CPPD; e, 
c) posteriormente, manifestação final favorável por maioria absoluta do CEPE. 

§ 1o O pedido de aposentadoria voluntária ou a ocorrência de aposentadoria 

compulsória antes da concessão definitiva do regime de quarenta horas ou de dedicação exclusiva ao 

longo do decênio previsto no inciso I deste artigo implicará no automático retorno do docente ao 

regime de trabalho no qual se encontrava antes da alteração, sem incorporar as vantagens do regime 

de quarenta horas ou de dedicação exclusiva exercido em caráter probatório de avaliação. 

§ 2o Não se aplica a restrição contida no parágrafo anterior, na hipótese de 

aposentadoria por invalidez ou falecimento do docente que esteja no regime de quarenta horas ou 

de dedicação exclusiva, em caráter probatório de avaliação, incorporando-o integralmente para 

efeito de instituição de pensão a seus dependentes. 
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Art. 17. A supressão dos regimes de quarenta horas (40) ou de dedicação 

exclusiva dar-se-á: 

I - por iniciativa da unidade em que o docente exerça a sua atividade 

acadêmica, com decisão final do Reitor, à vista de parecer conclusivo da CPPD, quando se 

verificar o descumprimento das obrigações inerentes ao regime de trabalho; 

II - por iniciativa da CPPD, na hipótese da omissão da unidade em que o 

docente exerça a sua atividade acadêmica, caso em que esta unidade deverá ser 

previamente ouvida. 

§ 1o O descumprimento das obrigações inerentes ao regime de trabalho, de que 

trata o inciso I do caput deste artigo, caracterizar-se-á, pelo menos, por uma das seguintes situações: 

a) não cumprimento, por parte do docente, de carga horária efetiva de 

aulas a que estiver obrigado; 

b) não cumprimento do plano de trabalho aprovado pela unidade, em 

que o docente exerça a sua atividade acadêmica, para as atividades de pesquisa ou de 

extensão a que estiver obrigado o docente; 

c) acumulação ilícita. 
§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a supressão do regime de 

trabalho far-se-á por ato do Reitor, após o devido processo legal. 

§ 3o Caberá recurso ao CEPE, com efeito suspensivo, no prazo de quinze (15) dias 

úteis a partir da notificação ao interessado, do ato que excluiu o docente do regime de quarenta 

horas (40) ou de dedicação exclusiva. 

Art. 18. A supressão dos regimes de quarenta (40) horas ou de dedicação 

exclusiva, nas condições e pelos motivos previstos no §1o do artigo anterior, importará no 

consequente e automático vínculo do docente ao regime de tempo parcial. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 19. Os docentes que não atenderem às condições e carga horária estipulados 

nesta resolução estarão sujeitos à aplicação de penalidades previstas na Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no Estatuto, no Regimento Geral da UFC ou nesta Resolução. 

Parágrafo único. Os docentes impossibilitados de atender a carga horária mínima 

de aulas prevista no caput do art. 6o desta resolução, em decorrência da falta de atribuição de 

componente(s) curricular(es) pela unidade de lotação, não poderão ser apenados por 

descumprimento de obrigações inerentes ao respectivo regime de trabalho. 

Art. 20. Esta Resolução não se aplica aos docentes da Carreira Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT). 
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Art. 21. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de primeiro de fevereiro de 2015. 

Art. 22. Ficam revogadas, a partir de primeiro de fevereiro de 2015, as Resoluções 

no 02/CEPE, de 03 de maio de 2011, e no 18/ CEPE, de 29 de junho 1994, e demais disposições em 

contrário. 

Reitoria da Universidade Federal do Ceará em 3 de outubro de 2014. 

Prof. Jesualdo Pereira Farias Reitor 

ANEXO I 

 

Art. 1o A Carga Didática (CD) de cada departamento, campus e instituto que não 

atender as exigências previstas no artigo 2o desta Resolução deverá ser distribuída entre os docentes 

utilizando-se os critérios de escalonamento previstos neste anexo, seguindo a ordem decrescente 

das faixas definidas no Art. 2o deste anexo. 

§ 1o Os campi e institutos deverão instituir, no prazo máximo de sessenta (60) dias 

após a publicação desta Resolução, áreas de conhecimento que congregam componentes 

curriculares afins, vinculando cada docente a, no máximo, duas (2) áreas de conhecimento. 

§ 2o Para efeito de distribuição de carga horária didática dos campi e institutos, a 

suspensão de fatores de redução de carga horária mínima aplicar-se-á a todos os docentes 

vinculados às áreas de conhecimentos previstas no § 1o deste Artigo. 

Art. 2o Os docentes de cada departamento ou área de conhecimento, nos casos 

dos campi e institutos, serão distribuídos para efeito de escalonamento de carga horária didática 

mínima nas seguintes faixas: 

I - Faixa I com carga horária didática mínima de cento e vinte e oito 

(128) horas, equivalentes a oito (8) créditos; 

 

II - Faixa II com carga horária didática mínima de cento e noventa e dois 

(192) horas, equivalentes a doze (12) créditos; 

III - Faixa III com carga horária didática mínima de duzentos e cinquenta e seis 

(256) horas, equivalentes a dezesseis (16) créditos; 

IV - Faixa IV com carga horária didática de trezentos e vinte (320) horas, 

equivalentes a vinte (20) créditos. 

§ 1º A Faixa I conterá os docentes que estejam em uma das seguintes 

condições: 

I - Coordenador de Curso de Graduação ou Pós-Graduação stricto sensu; II - Chefe de Departamento; 

III - Ocupante de Cargo de Direção; 

IV - Pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa (PQ) ou de 
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produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora (DT) do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou bolsista de Produtividade 

em Pesquisa e Estímulo à Interiorização (BPI) da FUNCAP; 

V - Docente estudante matriculado em pós-graduação stricto sensu, 

submetido ao horário especial de acordo com o Art. 98 da Lei no 8.112, de 1990. 

§ 2o Ao docente vinculado a mais de uma área de conhecimento previsto no § 2o 

do Artigo 1o deste anexo, será atribuída a faixa de maior carga horária mínima. 

Art. 3o Cada departamento, campus e instituto deverá definir percentuais de 

distribuição entre as quatro faixas de modo a atender obrigatoriamente a cada semestre letivo à 

carga didática. 

Art. 4o Para efeito de enquadramento nas faixas previstas no artigo 2o, os 

docentes serão classificados de acordo com o somatório das atividades dos últimos três (3) anos 

realizadas na Categoria 5 – Produção Científica, de Inovação, Técnica ou Artística, e na Categoria 6 – 

Atividades de Extensão, da tabela de pontuação da Resolução de Progressão e Promoção, 

desconsiderado o limite máximo para essas categorias. 

§ 1o Havendo empate entre a pontuação dos docentes, o critério de desempate 

será em favor do professor com mais tempo no exercício de atividades docentes no ensino superior 

na UFC. 

§ 2o A classificação dos docentes nas faixas terá validade de um (1) ano. 

Art. 5o Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE). 

Reitoria da Universidade Federal do Ceará em 3 de outubro de 2014. 

Prof. Jesualdo Pereira Farias Reitor 

ANEXO II 

 

Art. 1o O Plano de Trabalho Semestral do Docente (PTSD) deverá ser submetido à 

aprovação do departamento, campus ou instituto do qual o docente estiver lotado e será registrado 

no SIGAA. 

 

Parágrafo Único – A integralização da carga horária docente, de acordo com seu 

regime de trabalho, será distribuída nas atividades previstas na tabela a seguir: 

 

 

1. ENSINO SUPERIOR E ORIENTAÇÕES 

1.1 Ministrar Componentes Curriculares na Graduação e na Pós-Graduação 

1.2 Orientador de Doutorado em Programas da UFC 

1.3 Orientador de Doutorado em Programas de outras IES 
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1.4 Co-orientador de Doutorado em Programas da UFC 

1.5 Co-orientador de Doutorado em Programas de outras IES 

1.6 Orientador de Mestrado em Programas da UFC 

1.7 Orientador de Mestrado em Programas de outras IES 

1.8 Co-orientador de Mestrado em Programas da UFC 

1.9 Co-orientador de Mestrado em Programas de outras IES 

1.10 Orientador de Componente Curricular Atividade Trabalho de Conclusão Curso e/ou 
Monografia 

1.11 Orientador/Supervisor de Componente Curricular Atividade Estágio Supervisionado 

1.12 Orientador de Especialização na UFC e outras IES 

1.13 Orientador de Estágio Docência de Aluno de Pós-graduação na Graduação 

1.14 Orientador de Bolsistas (remunerados ou voluntários) de Programas Institucionais 

1.15 Planejamento, preparação e avaliação de atividades de ensino 

1.16 Outras formas de orientação acadêmica, desde que formalizadas pelos colegiados 
competentes 

1.17 Preceptoria de Residência 

1.18 Instrutor de Curso de Formação Docente 

 

2. BANCAS EXAMINADORAS E COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 

2.1 Concurso público na UFC ou outra IES 

2.2 Comissão de Seleção de Professor Substituto, Temporário e Visitante na UFC ou outra 
IES 

2.3 Secretário de Concurso para Docente na UFC ou outra IES 

2.4 Comissão de Avaliação em Estágio Probatório e Progressão Funcional 

2.5 Tese de doutorado na UFC ou outra IES 

2.6 Dissertação de mestrado na UFC ou outra IES 

2.7 Qualificação de Doutorado na UFC ou outra IES 

2.8 Qualificação de Mestrado na UFC ou outra IES 

2.9 Trabalho de Conclusão de Curso na UFC ou outra IES 

2.10 Defesa de Especialização na UFC ou outra IES 

2.11 Participação em Comitês de Programa, Conselho Editorial de Revistas e Livros 

2.12 Revisor/Parecerista Ad hoc 

2.13 Avaliador de Eventos Acadêmicos/Científicos 

2.14 Seleção de Alunos para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu 

2.15 Seleção de Bolsistas em Programas Institucionais 

2.16 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

3. CURSOS E ESTÁGIOS 

3.1 Pós-Doutorado 

3.2 Curso de atualização/capacitação 

3.3 Participação em Eventos Nacionais Científicos, Esportivos, Artísticos ou Culturais 

3.4 Participação em Eventos Internacionais Científicos, Esportivos, Artísticos ou Culturais 

3.5 Estágio ou intercâmbio com outra instituição 
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3.6 Cursos de Formação Docente 

 

4. PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DE INOVAÇÃO, TÉCNICA OU 

ARTÍSTICA 

4.1 Elaboração de Artigos Científicos, Livros e Capítulos de Livros 

4.2 Tradução de Livro ou de Capítulo de Livro 

4.3 Desenvolvimento de Produto Tecnológico (equipamento, instrumento, fármacos e 

similares, etc.) 

4.4 Desenvolvimento de Processo Tecnológico (analítico, instrumental, pedagógico, 

terapêutico, etc.) com registro em órgão específico 

4.5 Apresentação Artística (computar somente se for na Área de Atuação Profissional) 

4.6 Composição Musical, Artes Plásticas, Direção de Peça Vídeo e AudioVisual de Produção 

Artística (computar somente se for na Área de Atuação Profissional) 

4.7 Produção de Relatório Técnico/Científico Aprovado pela Unidade de Lotação ou em 

Editais Institucionais 

4.8 Resenha de Livro e Revisão de Livro 

4.9 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em eventos, locais e/ou 

instituições brasileiras ou estrangeiras reconhecidas pela área como de abrangência 

internacional, contempladas por seleção, edital ou convite e relacionadas à linha de 

pesquisa na qual o docente atua 

4.10 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em eventos, locais e/ou 

instituições  brasileiras  ou  estrangeiras  reconhecidas  pela  área  como  de  abrangência 

nacional, contempladas por seleção, edital ou convite e relacionadas à linha de pesquisa 

 na qual o docente atua 

4.11 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em eventos, locais e/ou 

instituições brasileiras ou estrangeiras reconhecidas pela área como de abrangência 

regional, contempladas por seleção, edital ou convite e relacionadas à linha de pesquisa 

na qual o docente atua 

4.12 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em eventos, locais e/ou 

instituições brasileiras ou estrangeiras reconhecidas pela área como de abrangência 

internacional ou nacional, relacionadas à linha de pesquisa na qual o docente atua 

4.13 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em eventos, locais e/ou 

instituições brasileiras ou estrangeiras reconhecidas pela área como de abrangência 

regional, relacionadas à linha de pesquisa na qual o docente atua 

4.14 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em eventos, locais e/ou 

instituições brasileiras ou estrangeiras reconhecidas pela área como de abrangência 

local, relacionadas à linha de pesquisa na qual o docente atua 

4.15 Produções artísticas e/ou culturais realizadas no âmbito profissional sem vínculos 

explícitos com a linha de pesquisa na qual o docente atua 

4.16 Organização de Eventos Internacionais 
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4.17 Organização de Eventos Nacionais 

4.18 Organização de Eventos Regionais 

4.19 Organização de Eventos Locais 

4.20 Projeto de pesquisa, financiado por agência de fomento/UFC/fundação, cadastrado na 

instituição 

4.21 Projeto de pesquisa não financiado, cadastrado na instituição 

 

5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

5.1 Coordenador de Programas Cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão com participação 
de discentes 

5.2 Coordenador de Projeto Cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão com participação de 
discentes 

5.3 Participação regular em programa ou projeto cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão com 

participação de discentes 

5.4 Ministração de curso e evento cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão. 

5.5 Coordenação de cursos e eventos cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão 

5.6 Ação de Extensão não cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão 

 

6. ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 

6.1 Reitor, vice-reitor, pró-reitor, diretor de unidade acadêmica 

6.2 Vice-diretor, com atividade administrativa permanente 

6.3 Coordenador de Programas Acadêmicos 

6.4 Cargo de Direção na Administração Superior 

6.5 Chefia de Departamento 

6.6 Coordenador de Curso de Graduação ou Pós-graduação Stricto Sensu 

6.7 Assessoria da administração superior da UFC 

6.8 Função Gratificada (FG) para Gestão Administrativa 

6.9 Coordenador Permanente Designado por Portaria do Dirigente 

6.10 Presidente de comissão permanente (designada por portaria) da UFC 

6.11 Participação em comissão permanente (designada por portaria) da UFC 

6.12 Presidente de comissão temporária (designada por portaria) da UFC 

6.13 Participação em comissão temporária (designada por portaria) da UFC 

6.14 Representante Docente nos Conselhos Superiores da UFC 

6.15 Representante Docente nos Conselhos das Unidades Acadêmicas 

6.16 Participação nos Colegiados de Cursos de Graduação 

6.17 Membro do Núcleo Docente Estruturante 

6.18 Membro de Unidade Curricular (não titular) 

6.19 Participação em Comissão Eleitoral na UFC 

6.20 Participação em Câmaras Setoriais 

6.21 Avaliador do MEC para Avaliação de Curso e de Instituição 
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6.22 Titular em órgão representativo de classe 

6.23 Titular em órgão do Ministério da Educação e da Ciência Tecnologia e Inovação ou 
outro relacionado à área de atuação do docente, na condição de indicado ou eleito 

 

Reitoria da Universidade Federal do Ceará em 3 de outubro de 2014. 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 

Reitor 

 

 


