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RESUMO 
 
Este texto analisa a intensificação do trabalho do docente de 
ensino superior a partir da implementação da lógica gerencial 
nas universidades e seus rebatimentos na saúde. A Reforma 
Universitária do governo Lula e as diretrizes emanadas pelas 
agências de fomento imprimem um nível de produtivismo que, 
somado a outras transformações estruturais, levam ao 
estranhamento do fazer profissional e à despersonalização do 
docente. Respaldamo-nos na análise de registros e bibliografia 
sobre o tema. Concluímos que o trabalho do docente 
universitário, na atualidade, implica em um individualismo e 
uma competitividade que funcionam como predisponentes a 
síndrome de Burnout e ao Assédio Moral. 
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ABSTRACT 
 
This paper analyzes the intensification of teaching higher 
education work after the implementation of managerial logic in 
universities and their repercussions on teacher‟s health. The 
University Reform of the Lula government and the guidelines by 
agencies led to a productivism level which added to other 
structural changes conduct to the alienation from the teaching 
work and depersonalization of the teacher. We start from the 
empirical analysis, supported in the literature on the subject. We 
conclude that the work of university teaching, today, implies a 
individualism and competitiveness that acts as predisposing the 
Burnout Syndrome and to the Bullying. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

No processo de transformação-adaptação que o sistema capitalista realiza 

historicamente, algumas mudanças se repetem. Para a sobrevivência e a expansão do 

sistema, essas mudanças atuam tanto nas formas de exploração do trabalho (mundo do 

capital), incluindo aí a criação e utilização de novas tecnologias, quanto nas características 

de reprodução ideológica e material da força de trabalho (tendo o Estado e suas instituições 

como principais parceiros). 

A sociedade capitalista vem implicando em um amplo processo de acumulação, 

aumentando a produtividade do trabalho, que se metamorfoseia em um produto de suas 

forças mais poderosas. É um processo que tem uma tendência a reduzir o emprego da força 

de trabalho ante a potenciação dos meios de produção. Isto quer dizer que a concentração e 

centralização dos capitais, impulsionados pelo crédito e pela concorrência, vêm ampliando a 

escala da produção, com a propensão de reduzir a demanda de mão de obra ante uma 

maior absorção do capital no âmbito dos meios de produção. Isso hoje se intensifica 

mediante a tendência do capital, e seus prepostos, de utilizar uma maior quantidade de 

trabalho e um número menor de trabalhadores em uma ampliação tanto da jornada quanto 

da intensificação do trabalho, fazendo com que a sobrecarga de alguns condene à 

ociosidade forçada amplos segmentos de trabalhadores aptos para o trabalho. 

As metamorfoses que incidem hodiernamente sobre o mundo do trabalho são 

consequências do processo da tentativa de reestruturação do capitalismo a partir da crise 

instaurada nos anos 1970. O trabalho passou a ser reorganizado, combinando novas e 

antigas formas de acumulação, provocando o aumento do desemprego estrutural, formas de 

precarização laboral e retrocessos dos direitos trabalhistas. 

Tem-se, assim, por um lado, a redução e focalização da ação estatal para 

aqueles casos mais imediatos e urgentes (consubstanciando o princípio da subsidiariedade 

do Estado); e, por outro lado, a privatização e a consequente transformação em mercadoria 

dos serviços sociais a serem adquiridos no mercado pelo “cidadão consumidor” (MOTA, 

2005). 

Paulatinamente, as experiências de condução política neoconservadoras retiram 

da órbita do Estado as funções de proteção social consideradas “ineficientes” do ponto de 

vista mercantil, buscando outros “responsáveis” para sua produção e administração. 

Há uma expansão mundial da “desproteção social”. O desemprego estrutural e o 

aumento da pobreza e da miséria sociais (causados pela combinação de desemprego, 

retirada de direitos e enxugamento de políticas sociais) provocam a ascensão de uma franja 



 
 

                  

social que começou a ser considerada “desnecessária” ao capital, isto é, não se inseriria na 

economia – seja ela formal ou informal. 

Assim, a atual conjuntura exige a reconfiguração do Estado. Mas a conjugação 

dos elementos necessários a essa reconfiguração implica em uma nova sociabilidade, que 

se inicia com o redimensionamento das classes trabalhadoras. Novamente a subjetividade 

dos trabalhadores precisa ser capturada e remoldada a partir de um padrão de 

individualismo no qual a luta de classes é obscurecida, dando lugar a um estranhamento 

interclasse. 

Um dos meios mais eficazes para a consecução deste objetivo é a 

reconformação do mundo do trabalho por meio do principal elemento necessário à 

emancipação humana: a Educação. Assim, aquela hegemonia também invade as escolas e 

universidades brasileiras. 

A hipótese que ilumina este texto é a de que as transformações no mundo do 

trabalho, quando transportadas para o Sistema de Educação, consubstanciam-se na 

Reforma da Educação finalizada pelo governo Lula da Silva. Essa Reforma, no seu traçado 

universitário, engendra um fazer profissional cujas características mais marcantes são a 

competitividade exacerbada, o produtivismo, a gestão por metas e a precarização do 

trabalho docente, que provocam uma “despersonalização” dos docentes, que engendra um 

total estranhamento quanto ao seu fazer profissional. O resultado mais visível é a “implosão” 

desse trabalhador, ou o fenômeno que começa a ser conhecido como queimar-se pelo 

trabalho – a síndrome de Burnout. Outra consequência – não tão perceptível, mas talvez até 

mais deletéria – diz respeito às pressões – diretas ou não – a que estão submetidos os 

docentes cotidianamente para cumprir as exigências (sempre majoradas, notadamente no 

seu quantitativo) advindas na nova conformação profissional: produzir, produzir, produzir. 

A fim de corroborar esta premissa, será estabelecida a relação entre os 

principais eixos da Reforma Universitária – notadamente o Reuni e as novas “regras” para a 

pós-graduação – e os transtornos causados à saúde dos docentes universitários – aqui 

exemplificados por meio da síndrome de Burnout e do Assédio Moral. 

 

2) A REFORMA UNIVERSITÁRIA DO GOVERNO LULA DA SILVA 

 

Os anos 1990, no Brasil, foram marcados pela implementação (não sem reação 

dos movimentos sindical e popular) de políticas marcadamente neoliberais, cuja matriz era 

os organismos financeiros multilaterais, notadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e o Banco Mundial (BM). 



 
 

                  

Não há dúvida que o desgaste de FHC e do seu partido “social-democrata” foi 

enorme na realização desses projetos de enfraquecimento do papel social do Estado, em 

favor de um setor privado absolutamente livre de amarras para agir. 

É notório também que, longe de se contrapor à maré montante neoliberal, Lula 

da Silva realizou um aprofundamento das políticas de interesse do grande capital – nacional 

e estrangeiro – buscando, não obstante, apresentar-se de forma diferenciada de seu 

antecessor, adoçando a pílula amarga das ações governamentais com a implementação de 

políticas sociais que vão de encontro àquelas em curso durante os anos de hegemonia do 

Welfare State, pois assumem um caráter francamente focalista, pontual e fragmentado. 

O Partido dos Trabalhadores (PT) abandou sua linha política a favor dos 

trabalhadores, dando continuidade às chamadas “reformas estruturais”. Esta foi a opção do 

PT, anunciada desde antes das eleições: honrar todos os contratos com o capital. Nenhum 

contrato foi honrado com os trabalhadores. A política macroeconômica adotada foi cristalina 

nesse sentido. 

Exemplo cabal tem-se na Educação. Depois de aprovados, por um sem-número 

de Medidas Provisórias e decretos, os pilares centrais da Reforma Universitária, o governo 

se preparou para os “ajustes finais”, transformando, assim, toda a Educação Superior 

brasileira em um grande nicho para as empresas investirem, dela retirando o que ainda 

restava de ensino e pesquisa de qualidade.  

Para colocar em prática esses pressupostos, dentro do campo educacional, o 

Estado brasileiro teve que assumir o papel de Estado Educador, o que significa tomar para 

si tanto a função de redefinir as práticas educativas, em todos os níveis e modalidades, 

como estratégia de legitimação social, quanto a tarefa de ressignificar o direito à educação, 

que se transmuta em serviço ou produto, com valor de mercado. 

A política governamental para a educação superior e a universidade brasileira 

retomou e aprofundou o receituário educacional que, em governos anteriores, foi objeto de 

crítica contundente e combate permanente por parte do PT: a organização, a expansão, o 

funcionamento, a avaliação e o financiamento desse nível de ensino, pautados por diretrizes 

privatizantes. Dois elementos subjazem a essa política: 1º) as pressões do BM, para o qual 

os gastos com educação superior no país “beneficiam apenas poucos privilegiados”, e 2º) a 

exigência da Organização Mundial do Comércio (OMC) de que a educação superior seja 

declarada “serviço” (leia-se, mercadoria), requerendo a “abertura” do mercado educacional 

brasileiro ao grande capital internacional. Nessa lógica, a educação pública de nível superior 

é apresentada como inadequada e indesejável, demandando medidas “corretivas” 

(OTRANTO; JACOB & LEITE, 2008). 



 
 

                  

É significativo o conjunto de medidas que, por um lado, fortaleceram o setor de 

serviços das universidades públicas, ao mesmo tempo em que a autonomia universitária foi 

fortemente limitada a/por uma série de condicionalidades autoritariamente definidas e 

impostas pelo governo (federal ou estadual). Como se não bastasse, tem sido flagrante a 

violação do dispositivo constitucional relativo à gratuidade do ensino em instituições oficiais 

(seja pela cobrança de taxas) variadas ou pela proliferação de cursos pagos, presenciais e à 

distância, ao lado da intermediação do comércio de consultorias e assessorias – servindo de 

guarda-chuva semântico para a mercantilização de variada gama de atividades acadêmicas. 

Consubstanciada em um conjunto de diretrizes, organicamente integradas, ainda 

que exaradas em tempos distintos por três diferentes ministros da Educação, a política do 

governo Lula da Silva para a educação superior foi firmemente assentada em alguns pilares 

de nefasta construção: i) a desconstitucionalização da autonomia universitária, com o 

delineamento de novo modelo de organização, funcionamento, avaliação e financiamento 

das instituições públicas; ii) o aviltamento das remunerações, a extinção ou redução de 

direitos trabalhistas e previdenciários, a degradação das condições de trabalho, levando 

docentes à busca de saídas individuais como a venda, num mercado paralelo, de sua força 

de trabalho; iii) o estabelecimento arbitrário de cada vez mais níveis (fomentando castas 

acadêmicas) dentro da carreira docente; iv) o financiamento privado das IES públicas, que 

deverão produzir e comercializar conhecimento, processos e produtos tecnológicos, e 

serviços; v) profundas alterações, por meio de diversificação, nos tipos de instituições, 

programas, cursos e padrões formativos, tanto no setor público quanto no privado, com 

crescente incentivo aos cursos à distância, aos de curta duração, modulares, pós-médios 

etc.; e vi) aumento e incremento das Instituições Particulares de Ensino Superior (IPES), 

com ampliação de suas prerrogativas legais (como, por exemplo, a crescente 

transnacionalização de instituições e cursos), concretizando, no âmbito da educação 

superior, as parcerias público-privadas (PPP). 

Assim, o governo Lula da Silva avançou na privatização das universidades 

públicas e começou a materializar o projeto das agências financeiras multilaterais: tecnificar 

o ensino em todos os seus níveis, retirando-lhe o pouco que ainda lhe restava de crítica, 

reflexão e produção de conhecimentos tendo a população como referência. Para alcançar 

este objetivo “[...] a qualidade e a excelência se convertem simplesmente em uma 

superimposição de trâmites e rituais sobre uma realidade antiga de feudos disciplinários e 

políticos que não foram modificados ou sobre um taylorismo que produz artigos como em 

uma linha de montagem” (ABOITES, apud GONZÁLEZ & DOMIGUÉZ, 2009, p. 379). 

Com o lançamento do PAC (janeiro de 2007), a principal iniciativa do governo 

federal para a Educação foi o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Lançado com 



 
 

                  

pompa, circunstância e estardalhaço, o PDE foi apresentado, no discurso de Lula da Silva, 

como “o Plano mais abrangente já concebido neste País para melhorar a qualidade do 

sistema público e para promover a abertura de oportunidades iguais em educação”. Mais do 

que um plano, na correta definição desse termo, trata-se de um pacote composto de um 

amplo conjunto de diretrizes de ação e novos instrumentos legais que ampliam e 

aprofundam as ações impetradas ao longo da última década, disso decorrendo: (a) a 

Educação Básica foi levada a padrões inaceitáveis de desempenho; (b) ilusões várias foram 

criadas (e vendidas!) a quem acredita na educação, em seus diferentes níveis e 

modalidades, como fator essencial de mobilidade social; (c) um verdadeiro “salve-se quem 

puder” foi engendrado e meticulosamente incentivado, na educação superior pública; e (d) 

as burras dos empresários da educação transbordaram, transbordam, transbordarão. 

Os princípios basilares da Reforma Universitária, aqui somente sumarizados2, 

foram coroados com o Decreto nº 6.096/2007, que Institui o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que merece cuidadoso 

escrutínio pelo que consta de suas linhas e de suas entrelinhas e, principalmente, pelo que 

aparece não em sua letra, mas em outros componentes. Suas ambiciosas metas de 

expansão, para fins de acesso [e, como consta de letra do decreto, de permanência], tentam 

recuperar, com grande atraso, as do Plano Nacional de Educação (Lei no 10.172/01, de 

completa lavra dos governos de FHC), do qual o governo Lula da Silva já vinha se 

ocupando, desde seu primeiro mandato, buscando implementá-lo, em pelo menos três 

aspectos: (1) o indiscriminado e irresponsável uso da “educação” à distância; (2) o amplo 

favorecimento do setor privado com dinheiro público; e (3) a manutenção não declarada dos 

vetos de FHC aos pontos do PNE referentes ao financiamento da educação (destacando-se, 

aqui, o ensino superior) e da pesquisa. 

O conjunto das determinações contidas no Reuni, na verdade significa não só 

um exponencial aumento de trabalho para os docentes, mas também uma intensa 

precarização no seu fazer profissional, posto que contém um sem-número de exigências e 

condicionalidades, mas parcos recursos para a sua consecução. Com exceção daquelas em 

que medidas judiciais determinaram sua sustação, as universidades federais, em massa, 

aprovaram o Reuni: com maior ou menor truculência e ações repressoras, com legitimidade 
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Reforma da Educação brasileira (em especial a Universitária). Entretanto, é mister citar a criação do 
ProUni (transferência de recursos públicos para o setor privado); da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB – instituição não gratuita, de direito privado); a transformação dos Centros Tecnológicos 
(CEFET) em Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFET); e a expansão da formação de 
novos universitários, levada a cabo seja pela utilização massiva da Educação a Distância (EAD), seja 
pela e criação de novos campi (inclusive com a interiorização das universidades). O conjunto de 
docentes e servidores técnico-administrativos certamente não teve expansão significativa até o final 
do governo Lula da Silva. A este respeito, ver Leite; Falcão & Washington (2006). 



 
 

                  

questionável ou não, e independentemente dos eufemismos usados pelas instituições para 

nomear seus projetos, foi aberta a temporada de trocas de promessas de novos recursos 

por uma completa transformação de muitas dessas instituições em fábricas de diplomas, 

com sérias implicações futuras quanto à qualidade do seu ensino, da sua pesquisa e da sua 

extensão. Além disso, a tão propalada extensão dos campi universitários implicou em uma 

matriz avaliativa de distribuição de (parcos) recursos vinculada diretamente ao aumento de 

ingressos e de carga horária docente sem que tenha havido aumento na contratação 

(LEITE, 2008). 

As exigências para os professores que estão inseridos na pós-graduação 

também foram exponenciadas, diversificadas e dicotomizadas: 

[...] Na prática cotidiana, os professores-pesquisadores defrontam-se 
claramente com duas realidades: uma, a graduação, que, apesar da 
presença, de crescente teor regulatório, do sistema de avaliação (SINAES), 
move-se, prioritariamente, sob os ditames da autonomia institucional; outra, 
a pós-graduação, que, de forma cada vez mais evidente, estrutura-se e 
funciona sob os ditames heterônomos da Capes, coadjuvante pelo CNPq, 
Finep e outros órgãos externos à instituição [...]. (SGUISSARDI & SILVA 
JR., 2009, p. 73) 
 

Essa nova forma de gestão se compõe por uma série de exigências, traduzidas 

pelas instituições (unidades de ensino, agências de fomento “parceiros” etc.), no cotidiano, 

como uma maior pressão por metas e cobranças personificadas em resultados quantitativos 

crescentes. Isto porque 

Ainda que as leis orgânicas das universidades públicas do país estabeleçam seu 
caráter de „autonomia‟ e, portanto, os mecanismos de avaliação de seus docentes 
supostamente são estabelecidos e aplicados pelos próprios docentes de cada 
instituição, os critérios que foram sendo introduzidos para controlar e avaliar o dito 
trabalho são uma clara resposta aos parâmetros que os governos neoliberais 
impõem as instituições de educação superior para outorgar-lhes ou retirar-lhes – 
com base na sua produtividade e sua contribuição no „Plano Nacional de 
Desenvolvimento‟ [...]. (GONZALEZ & DOMINGUEZ, 2009. p. 377). 
 

A primeira consequência é o abandono das atividades na graduação, 

notadamente o ensino (uma vez que os estudantes de Iniciação Científica ainda são 

necessários para os projetos de pesquisa). Conforma-se um novo tipo de professor, cujo 

patamar de qualificação leva em conta, prioritariamente, a pesquisa, mesmo sem a 

contrapartida financeira para a sua manutenção. O governo não oferece as mínimas 

condições para a pesquisa (o número de bolsas decresce na mesma proporção da 

imposição de novos critérios). Institui-se a famosa “lei” do publish or perish. 

O Brasil encerra a “era Lula” com a consolidação, acelerada e fragmentada, de 

políticas educacionais – como, de resto, de todas as políticas sociais – consistentes com as 

agendas dos organismos internacionais para os países “pobres” ou “do terceiro mundo” ou 

“emergentes” ou “de baixa renda” ou “periféricos” (não importa o jargão, a geopolítica é a 

mesma). Colocando em foco o arcabouço conceitual, as diretrizes operacionais e as 



 
 

                  

estratégias de pressão do BM, envoltas em proposições místicas e mistificadoras como 

“Combate à Pobreza”, “Educação para Todos”, “Metas de Desenvolvimento do Milênio”, 

“Economias do Conhecimento” e outras de semelhante jaez, esse caminho tem sido trilhado, 

desde a primeira metade dos anos 1990, com a adesão dos diferentes governos brasileiros 

do período (LEITE, 2008). 

Depreende-se, portanto, que a Reforma Universitária incidiu, liminarmente, sobre 

a morfologia do docente do ensino superior. Mas suas sequelas mais (in)visíveis desbordam 

largamente as questões atinentes à institucionalidade. 

 
3) REPERCUSSÕES PARA A SAÚDE DO DOCENTE 

Em sua totalidade, as micropolíticas que enformam a Reforma Universitária 

terminam por gerar – como já explicitado – a intensificação e precarização no trabalho 

docente, que se materializam em um ambiente laboral/profissional marcado por 

competitividade e pressões pelo desempenho quase que unicamente quantitativo e o 

cumprimento de metas (gerencial). Isso, aliado à compressão salarial, à ampliação das 

exigências de produção e produtividade no campo da pesquisa e pós-graduação (bolsas, 

editais etc.) e ao produtivismo acadêmico (publish or perish), propiciam a ocorrência de: 

 
 Aumento do consumo de álcool, drogas e tabaco – provocando doenças crônicas, 
principalmente cardiovasculares e respiratórias. 
 Depressão – abuso de ansiolíticos, hipnóticos e neurolépticos. Suicídio. 
 Síndrome de Burnout – resultado de um prolongado processo de tentativas de lidar com 
determinadas condições de estresse, sem sucesso. 
 Assédio Moral (“psicoterrorismo” (HIRIGOYEN, 2005 apud FREIRE, 2008) ou bullying ou 
mobbing) – um processo de violência psicológica extremado contra o trabalhador, que pode 
ter relação direta com danos à sua saúde física e mental. 
 

O aumento no consumo de álcool e as síndromes depressivas, mesmo quando 

percebidos, rapidamente são ocultados pelos docentes e seus colegas de labor. No máximo, 

comentários são tecidos em off a respeito: “fulano está „derrubando‟ uma garrafa por noite”; 

ou “cicrano está tomando „tarja preta‟”. 

Entretanto, quando se trata da síndrome de Burnout e do Assédio Moral, a 

questão se torna mais complexa. Primeiro, porque ambas as ocorrências são de difícil 

caracterização (notadamente a última). Em segundo lugar, porque são “silenciosas”. 

Finalmente, porque os docentes as negam. 

Mas é necessário sinalizar que tanto o Burnout quanto o Assédio Moral só 

apareceram como doenças ocupacionais após o advento da reestruturação produtiva, ou 

seja, trata-se de “novas” doenças, mesmo que tragam em si sinais e sintomas de antigas. 

Ademais, a intensa psicologização que caracteriza ambas as patologias também é um 



 
 

                  

impedidor para o seu “diagnóstico”, que não levam em consideração mudanças nas 

instituições em que são aplicadas e região geopolítica, por exemplo. Esse fato também 

contribui para a “individualização” da doença, jogando toda a responsabilidade nas costas 

dos indivíduos acometidos, posto que são vistos como “fracos”, uma vez que não suportam 

trabalhar sob pressão. Esta culpabilização da vítima – tão a gosto do ideário neoliberal – 

escamoteia a vinculação medular destas nosologias com o processo de trabalho que as 

provoca. 

Mesmo assim, é necessário fazer uma caracterização, a fim de que se possa 

apreender minimamente o que, em pouco tempo, poderá se configurar em uma espécie de 

“epidemia” (silente) entre os docentes. 

 

Síndrome de Burnout 

Começou a ser descrita na literatura médica e psicológica a partir de 1974, mas 

não possui etiologia definida. Ocorre como uma reação a fontes de estresses ocupacionais 

contínuos, que se acumulam. A ênfase recai no processo de desgaste psicológico e nas 

consequências psicológicas e sociais de exposição crônica, e não apenas nas reações 

físicas. (SOUSA; MENDONÇA & ZANINI, 2009). É processual e gradativa. 

Os achados sobre o Burnout indicam que os profissionais que lidam 

cotidianamente com as pessoas (notadamente o sofrimento de outros indivíduos) são os 

mais atingidos.  

O Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 2001) reconhece a “Síndrome de Burn-out 

ou Síndrome do Esgotamento Profissional” como um tipo de resposta prolongada a 
estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho, que afeta 
principalmente profissionais da área de serviços ou cuidadores, quando em contato 
direto com os usuários, como os trabalhadores da educação, da saúde, policiais, 
assistentes sociais, agentes penitenciários, professores, entre outros (REIS et al., 
2006, p. 232). 
 

Como já aludido, há uma intensa psicologização em torno da doença, o que não 

ajuda a extrapolá-la para profissionais que, mesmo fora dos “marcos” tradicionais, 

encontram-se sujeitos a ela, como no caso dos docentes universitários. 

No caso dos docentes universitários, observa-se como antecedentes: 

• Transformações nos critérios das agências de fomento (CAPES e CNPq principalmente); 
• Expansão do número de universidades públicas e de discentes, sem ampliação do 
número de docentes; 
• Exacerbação das exigências de aprimoramento intelectual; 
• Aumento das exigências quanto à qualidade do trabalho; e 
• Menor comprometimento docente com a organização para atender às múltiplas 
demandas.  

 
A utilização da palavra “aumento” e seus sinônimos denota bem que a 

exponenciação do trabalho é a fonte primordial da síndrome. 



 
 

                  

Quanto maior a titulação do docente, mais exigências e pressões sofre, 

conforme Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Médias, desvio padrão (entre parênteses) e teste estatístico significativo do 
Burnout e do comprometimento em relação à titulação máxima 

Titulação Máxima    Teste Estatístico 

 Graduação   Especial Mestrado DRº   Pós-DRº        F       p< 

Exaustão     1,07     1,85     1,92     1,99     3,96  
    2,655 

 
    0,05 Emocional    (1,21)    (1,34)   (1,26)   (1,18)   (1,06)ᵇ 

Compro-     6,31     5,99     6,05     5,86     4,13  
    3,751 

 
    0,01 metimento   (0,3 )    (0, 1)    (0, 4)    (0, 3)    (0,12)ᵇ 

Fonte: SOUSA; MENDONÇA & ZANINI, 2009. 

 

Destarte, seus fatores desencadeantes podem ser observados em uma íntima 

relação com os antecedentes: 

• sobrecarga de trabalho e/ou ocupação pouco estimulante; 
• pouca ou nenhuma participação na tomada de decisões; 
• falta de meios para realizar as atividades; 
• excesso de burocracia; 
• perda de identidade com o que realiza; e 
• ausência de reconhecimento pelo bom trabalho, mas há crítica quando algo sai errado. 
 

Em sua manifestação, em geral, encontram-se três dimensões, que podem 

aparecer associadas, mas são independentes: 

 
1) Esgotamento emocional  ausência ou carência de energia; 
2)  Falta de realização profissional  sentimento de inadequação pessoal e profissional; e 
3) Despersonalização  endurecimento afetivo ou insensibilidade emocional. Tratar alunos 
e colegas como objetos, “coisificar” a relação. 

 
Quando se conversa com docentes a respeito dos antecedentes, fatores 

desencadeantes e manifestações do Burnout, é perceptível um certo “assentimento”, como 

um checklist interno. Alguns chegam a expressar que “eu sinto tudo isso”, mas encaram 

como normal, imutável. 

 

Assédio moral 

Este novo tipo de transtorno mental é definido como ações repetidas de ataque 

psicológico que têm por objetivo ou por efeito uma degradação das condições de trabalho, 

suscetíveis de causar dano aos direitos e à dignidade, de lesar a saúde física ou mental ou 

de comprometer o futuro profissional do trabalhador (OMS, 2004). Para que sobrevenha, há 

a necessidade de que ocorra de forma reiterada e sistemática. 



 
 

                  

É notório que formas de assédio moral não são exatamente novas. Isto quer 

dizer que condutas abusivas – por gestos, atos ou palavras – estão fartamente 

documentadas na literatura científica das áreas do Direito Trabalhista, da Psicologia e da 

Sociologia do Trabalho. Entretanto, na sua esmagadora maioria, referem-se a relações de 

trabalho nas quais os chefes utilizavam-se de sua hierarquia para pressionar seus 

subordinados. 

O que altera esta caracterização, na contemporaneidade, é a junção destes 

atributos com as novas formas de gestão do processo de trabalho e de recursos humanos 

implementadas pela reestruturação produtiva que, além de extrapolarem largamente o 

ambiente fabril (espraiando-se para aqueles tidos como tradicionalmente não produtivos), 

passam a incidir sobre atores sociais não convencionais. Explicitando: no presente, o motor 

do assédio não é mais exclusivamente o “chefe”. Subalternos podem assediar seus 

superiores e alunos os seus mestres, por exemplo. O assédio entre pares também é 

comum. Assim, o assédio moral pode ser tanto vertical (ascendente ou descendente), ou 

horizontal. O que se mantém, entretanto, é a necessidade de repetição ou sistematização do 

ato, ou seja, deve, obrigatoriamente, fazer parte da rotina de trabalho dos indivíduos. 

O assédio moral acomete também os discentes desde a graduação. A crescente 

valorização e exigência de um curriculum perfeito (leia-se: prenhe de publicações) para 

poder competir na escala acadêmica, mostra que os estudantes estão começando a fazer 

uso indiscriminado de ansiolíticos, antidepressivos e estimulantes.  

Seu padrão consiste na concretude do ambiente de trabalho, na qual o 

estabelecimento de rótulos ou perfil poderá ensejar humilhação, degradação, desvalorização 

daqueles que, mesmo produtivos, sejam tidos como de menor importância quando em 

cotejo com outros, os que possuem o aludido “perfil” desejado. Por isso, não se restringe ao 

âmbito individual: quando um é humilhado, todos os outros que se identificam com ele 

sentem-se também desprezados e ameaçados, percebendo-se como “a próxima vítima”. 

 

 

4) CONCLUSÃO 

O processo aqui descrito e analisado sucintamente tem como objetivo a captura 

da subjetividade dos docentes, desorganizando seu processo de trabalho e sua capacidade 

em formular um projeto específico. No limite, mantém estes indivíduos no plano 

econômico‐corporativo, impedindo‐os de chegar ao plano ético‐político, evitando, assim, 

qualquer tentativa de superação da sociabilidade do capital. 

A aferição e o diagnóstico das patologias aqui tratadas são extremamente 

difíceis. Entretanto, enquanto o docente continuar reconhecendo seus sintomas, mas 



 
 

                  

ignorando-os; e tratando-os como algo “normal” ou “inevitável”, pouco poderá ser feito. O 

resultado é uma equação simples: o individualismo e a competição adquirem proeminência 

e tendem a ser naturalizados. 

Não obstante, a nova conformação assumida pela universidade, cujo modelo 

gerencial, produtivista e de alcance de metas é o mais destacado, estabelece uma relação 

economia-tempo, de difícil enfrentamento, posto que 

[...] Trata-se do tempo da economia determinando o tempo da universidade, o que 
transforma a prática universitária cotidiana e vai construindo nova concepção de 
universidade, sem resistência e com muita adesão passiva, em razão da forma 
como os professores encarem o processo de produção acadêmico-científico, em 
geral sem crítica do modo como se organiza essa atividade (SGUISSARDI & SILVA 
JR., 2009, p. 166). 
 

Com isso, o tempo-espaço entre a vida acadêmica e a vida pessoal é 

condensado em um só. O docente se aliena de si mesmo porque perde, cada vez mais, o 

controle sobre o seu próprio processo de trabalho e sobre o produto do seu trabalho, que se 

converte, na maioria das vezes, em um objeto estranho ao seu produtor. 

O processo de ensino-aprendizagem, que deveria ser um manancial crítico-

reflexivo entre mestres e alunos, está se convertendo celeremente em um fazer burocrático. 

A universidade passa a ter como horizonte principal a provisão de mão de obra altamente 

qualificada e produtora de conhecimentos orientados unicamente para satisfazer as 

necessidades de expansão do grande capital – nacional e alienígena. 

A ideologia neoliberal conseguiu introjetar nos professores a quimera de que se 

trabalharem de acordo com os parâmetros e critérios que o capitalismo estabelece, irão 

ganhar mais e projetar-se profissionalmente. Incorporando esta lógica, despojam-se da sua 

humanidade, da criação coletiva do conhecimento, e da responsabilidade pela sua 

disseminação para o conjunto da sociedade. O comprometimento físico e mental são as 

principais consequências. 

O reconhecimento do docente como um trabalhador e, portanto, como um 

indivíduo submetido à grande máquina da exploração mundial capitalista, permitirá a reação 

a esta lógica político-econômica que se espraia na academia e que pode ser pensada como: 

instrumento para eliminar o caráter da luta política, convertendo os conflitos e tensões 

sociais em expressões vazias de sentido transformador, com a intencionalidade de 

convertê-las em expressões neutras (LEITE, 2008). 

Para tanto, é necessário recuperar a universidade como locus público, onde se 

constroem as mais ricas relações sociais, justamente porque possui como matéria-prima 

todas as expressões da ciência, da arte e da cultura. Por isso, não pode continuar 

submetida (assim como seus docentes) à lógica dominante do capital, e sim ser propulsora 

da reflexão crítica e da emancipação humana. 
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