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RESUMO 
 
Refletir sobre o mundo do trabalho na contemporaneidade, que 
vem passando por transformações preocupantes, refletidas 
exatamente na qualidade de vida no trabalho. As condições de 
trabalho, sob nova reestruturação produtiva, estimulando a 
competitividade individual e do próprio mercado de trabalho, 
são desafios que se colocam pela busca incessante por 
capacitação e adequação aos “novos” e urgentes incrementos 
da competitividade organizacional. Esses paradigmas são 
transformados em modelos que devem ser seguidos pelos 
trabalhadores se estes quiserem estar “adequados” as 
exigências deste mercado de trabalho. Assim, pretendemos 
com este artigo propor um debate sobre trabalho docente, 
focando no(a) docente enquanto ser humano em sua dimensão 
global. 

 
Palavras-chaves: Trabalho docente. Intensidade no trabalho. 
Precarização. 
 

 
ABSTRACT 

 
Reflecting on the contemporary world of work, which has been 
undergoing transformations troubling, precisely reflected in the 
quality of work life. Working conditions, under new productive 
restructuring, encouraging individual competitiveness and labor 
market itself, are challenges faced by the incessant search for 
capacity building and the "new" urgent increments and 
organizational competitiveness. These paradigms are 
transformed into models to be followed by workers if they want 
to be "appropriate" requirements of the labor market. Thus, in 
this article we intend to propose a debate on teachers' work, 
focusing on (a) teacher as a human being in its overall size.  
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1. INTRODUÇÃO. 
 

 

Este artigo foi pensado após a observação de situações preocupantes 

envolvendo trabalhadores docente da UFPA. Na atualidade os (as) trabalhadores (as) 

vivenciam um acirramento das questões que envolvem o trabalho na sociedade capitalista 

contemporânea, as transformações oriundas no mundo do trabalho e da educação superior 

demandam ao trabalhador(a) determinações concretas e transformam suas relações sociais 

na dinâmica da sociedade.  

A luta de classe se gesta na dinâmica social, onde o trabalho profissional é  

necessariamente polarizado pela trama de suas relações e interesses. Neste sentido, o 

trabalhador(a) ao mesmo tempo é parte da exploração e da dominação, visto que se gesta  

no  bojo  do  processo  de produção capitalista, enquanto mediador das necessidades e da 

reprodução de antagonismos de interesses social, essa dicotomia leva a uma constante 

conflito e pode causar a esse trabalhador(a) sofrimento e/ou adoecimento. 

 Essas transformações em âmbito acadêmico acarretam inúmeros prejuízos aos 

trabalhadores em geral, que sofrem os reflexos dessa expansão nas universidades, 

aumentando assim a necessidade de pesquisas sobre a implementação do projeto de 

educação que vem sendo executado no Brasil trazendo em seu bojo a intensificação do 

trabalho, incidindo sobremaneira na saúde dos(as) trabalhadores(as) docentes das 

universidades Federais como um todo e particularmente na Universidade Federal do Pará.   

Partirmos, portanto, do projeto de reestruturação das Universidades Públicas - 

REUNI, instituído pelo Decreto presidencial 6.096 de 25 de abril de 2007, que se configura 

em um programa implementado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva(2002-2010), a 

proposta estava fundamentada na necessidade de expandir as universidades no intuito de 

“democratizar” o acesso da classe  trabalhadora aos cursos superiores. Neste sentido o 

governo se apressa em por em prática essa expansão em tempo recorde. 

Neste sentido, está criada a justificativa para expansão das Universidades 

públicas com a anuência da sociedade, visto que o acesso da classe trabalhadora ao nível 

superior estaria garantido com tal projeto. Cabe então questionar para desvelar quais os 

reais efeitos da intensificação do trabalho docente a partir da reestruturação da 

Universidade, a precarização e sua incidência no adoecimento desses (as) trabalhadores 



 
 

 

 
 
 
 

                  

(as). Esta questão é o ponto de partida que instiga nossa curiosidade de investigar mais 

profundamente na UFPA, visto que em casos extremos, a consequência é o abandono da 

profissão.  

Assim, pretende-se discutir a intensidade da atividade do(a) docente em seu 

processo de produção e reprodução do trabalho, e seu consequente adoecimento no bojo 

deste trabalho. Sabe-se que as restrições na autonomia do trabalho docente, condições de 

trabalho adequado, exigências as mais variadas das agências de fomento á pesquisa 

etc..,são pré-requisitos para que o docente almeje um mínimo de reconhecimento no seu 

trabalho; e passe a ser exigido e se exigir, excelência e competitividade exacerbadas em 

sua condição de docente pesquisador. 

 

 

2. Reestruturação das Universidades Públicas: O acirramento da precarização e intensidade 

do trabalho docente. 

 

O tema reestruturação da educação, precarização do trabalho, adoecimento 

docente tem sido recorrente na literatura. Apesar de todos os avanços no mundo do trabalho 

e o rápido desenvolvimento de várias ciências tecnológicas que teoricamente viriam para 

contribuir e/ou melhorar as condições de vida da sociedade de modo geral, o que se 

observa atualmente é um trabalho intensificado e desgastante com novas e profundas 

exigências.  

Nestes termos, os Cadernos ANDES (2013. p. 34) faz a seguinte reflexão em 

torno da questão: 

As políticas de modernização conservadora adotadas pelos governos brasileiros, 
que têm influenciado as decisões das agências de fomento, além de promoverem 
uma drástica diminuição dos recursos destinados aos programas nacionais de 
ciência e tecnologia, continuaram mantendo a submissão a decisões imediatistas, 
que contemplam preferencialmente a aquisição de pacotes tecnológicos no exterior, 
abertura para o capital estrangeiro e a busca indiscriminada, a qualquer custo de 
inovações.  

 
 

Nestes termos, podem ser observadas as mais variadas posturas e condutas 

deste profissional, que para conseguir um apoio para a pesquisa precisa se “enquadrar” ás 

exigências de fomento á pesquisa. Neste contexto, a relevância de estudos desta temática 

se justifica pela necessidade de trazer respostas á esta questão que se apresenta como 

uma das mais atuais e instigantes.  



 
 

 

 
 
 
 

                  

Em Abril de 2013, o sindicato nacional dos (as) docentes ANDES-SN, lançou o 

3º volume do dossiê intitulado "Precarização das Condições de Trabalho I", este dossiê vem 

corroborar com nosso objeto de estudo, uma vez que trás depoimentos consistentes de 

docentes de todo o território nacional se posicionando acerca da precarização das 

condições de trabalho nas Universidades Federais. 

No dizer de Mendonça, professor da Universidade Federal de Campina Grande 

sobre o ritmo do trabalho do docente “è tão intenso que os docentes estão no limite da 

exaustão física, mental e emocional” e crescente classificando o trabalho docente como 

“hiperexploração”. 

 

Os adoecimentos laborais expressam uma das formas prementes de precarização 
do trabalho nas condições do capitalismo global: a precarização do homem-que-
trabalha (no sentido de homem como ser humano genérico). A crise estrutural do 
capital é também crise de (de) formação do sujeito de classe, determinação 
tendencial do processo de precarização estrutural do trabalho (ALVES, 20013, p. 
13). 
  

 

Meu interesse pelo assunto acontece em 2010, por ocasião da percepção de 

meu próprio adoecimento enquanto docente da UFPA, lotada no Campus do Marajó/Breves. 

Essa situação me instigou, a saber: qual a intensidade do trabalho docente, na atualidade?; 

Que e/ou quais fatores no trabalho levam ao adoecimento?, e ainda, quais os impactos da 

reestruturação da Universidade na intensificação do trabalho dos docentes da UFPA. 

Questões que se colocam como ponto de partida e instigam pesquisas para 

entender as estratégias postas ao trabalho docente na atualidade, visto que pretendemos 

alargar o nosso entendimento sobre esta questão e suscitar o debate no âmbito da 

comunidade acadêmica e assim desvelar as reais condições de trabalho na UFPA, sua 

intensidade e precarização e, por conseguinte, descobrir qual a incidência e como ocorre o 

adoecimento desse trabalhador(a).  

Por tanto, é pertinente e urgente traçar estratégias de ação junto ao coletivo de 

trabalhadores (as) docentes, que possam realmente representar uma perspectiva de  

desenvolvimento,  que  venha favorecer o trabalhador(a) enquanto agente formador e 

multiplicador de qualidade de vida no trabalho e suas amplas necessidades no seu ambiente 

de trabalho. 

 

Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão mais 
profunda da crise estrutural que assola a (des)sociabilização  contemporânea: 
destrói-se força humana que trabalha; destroçam-se os direitos sociais, brutalizam-
se enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho; torna-se 



 
 

 

 
 
 
 

                  

predatória a relação produção/natureza, criando-se uma monumental “sociedade do 
descartável”, que joga fora tudo o que serviu como “embalagem” para as 
mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, entretanto, o circuito reprodutivo do 
capital. (ANTUNES, 2011, p.191) 

 

A condição de trabalho na reestruturação produtiva está intimamente ligada à 

competitividade individual, estas premissas são desafios que se colocam pela busca 

incessante por capacitação e adequação aos “novos” e urgentes incrementos da 

competitividade organizacional. Esses paradigmas, portanto, são transformados em ideários 

que devem ser seguidos pelos trabalhadores, se estes quiserem se adequar as exigências 

do mercado de trabalho. Falar, pois, em precarização da educação e do trabalho docente é 

trazer para o campo das discussões uma temática que nos leva a refletir sobre o mundo do 

trabalho na contemporaneidade, que vem passando por transformações preocupantes, 

refletidas exatamente na qualidade de vida do trabalhador.  

Outra questão que se coloca é a forma como a educação está sendo conduzida 

no Brasil na atualidade com qualidade questionável, transformada em mercadoria 

principalmente pelos acordos unilaterais estabelecidos entre o governo brasileiro e 

organismos internacionais. 

 
As recomendações emanadas de organismos internacionais (BM, 1994, OCDE, 
2008) têm apontado para a adaptação do sistemas educacionais, sobretudo os de 
nível superior, às exigências do mercado, colocando as universidades  a serviço das 
empresas. (MAUÉS, 2010, p. 142). 

 

Nestes termos, a educação no Brasil se firma como um campo de disputa 

hegemônica (Frigoto,1995), está em jogo sua capacidade de dar respostas ás exigências do 

capital para a formação da força de trabalho, que será utilizada pelo próprio capital.  

 

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes 
grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e 
ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da 
educação de forma controlada para responder às demandas do capital. (FRIGOTO, 
1995, p.26). 

 

É nesta perspectiva, que a educação no Brasil vem se firmando principalmente e 

a partir as transformações ocorridas no início da década de 1990 com a reforma do estado 

brasileiro, onde preconiza a minimização do Estado para as políticas sociais (saúde, 

educação, previdência), estabelecendo as regras de condução das ações em que este se 

isenta da responsabilidade, passando tais atribuições para o setor privado. 

 

A reforma do estado que vinha na esteira de uma das crises do capitalismo, 



 
 

 

 
 
 
 

                  

propunha um Estado mínimo no tocante  ás intervenções no mercado e máximo nas 
relações comerciais no plano internacional. A forma de operacionalizar esse novo 
modelo de estado exigia a criação de dois grandes núcleos, que foram denominados 
de burocráticos, responsáveis pelas funções exclusivas do Estado e o núcleo de 
serviços, responsável pelas funções não exclusivas a serem desempenhadas pelo 
Estado. (MAUÉS, 2010, p 143).  

 

A condução da educação nestes termos passa a ser não só de responsabilidade 

do Estado, ela nesta ótica, pode e deve ser conduzida pelo mercado de forma a atender os 

desígnios do capital, ao ser colocado como mercadoria significando que a educação passa a 

ser regida pela lógica do modelo econômico vigente, visto que em um determinado 

momento lhe é concedido investimento e em outro lhe é negado através de cortes de 

verbas. 

Este esquema que transforma a educação em “variável flutuante” serve para 

referendar as estratégias de privatização e reforma da educação superior no Brasil, 

apresentada em 2007, o REUNI, coloca a educação a mercê dos ditames do capital. Esta 

proposta ao ser apresentada se gesta em uma estreita relação com os princípios da 

educação superior em âmbito internacional. 

 

Visualizar a totalidade desse processo requer adotar o pressuposto de que, para 
além da precarização do trabalho docente expresso nas “velhas” e “novas” formas 
de contratação, muitas mudanças foram introduzidas na rotina das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, desde, pelo menos, o governo Collor de Melo. Do 
ponto de vista do capital, trata-se de aumentar o trabalho docente em extensão e 
intensidade. Esse processo ainda inconcluso é objetivado na mercantilização da 
educação pública e, nesse sentido, progride combinado à transferência dos aportes 
patrimoniais, financeiros e humanos públicos, para a iniciativa privada, por meio, 
principalmente, de alterações na superestrutura jurídica do Estado. (BOSI, 2007, 
p.1511) 

 
 

Diante das especificidades que se colocam ao ensino superior no Brasil, cresce 

a agudização do trabalho docente decorrente exatamente da superexploração deste 

trabalhador (a) que deve ministrar aulas em salas lotadas, além de terem que cumprir com 

uma carga horária extensa, tendo seus planos de trabalhos “maquiados” na maioria das 

vezes (termo que caracteriza o excesso de horas de trabalho não somados). “A carreira 

docente está, portanto, subordinada á lógica produtivista, meritocrática, centrada em 

critérios quantitativos de execução de tarefas” (LIMA, 2004, p.79). Esta realidade que se 

torna cada dia mais frequente retrata o forte esquema de precarização e intensificação do 

trabalho docente. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

                  

3. O trabalho docente e o adoecimento na UFPA. 

 

A Universidade Federal do Pará é a maior Universidade pública do Norte do 

país, esta especificidade vem ao encontro com os anseios da sociedade que reconhece ser 

esta universidade um centro de excelência. No entanto, esta busca pela excelência a 

qualquer custo demanda a UFPA uma adequação aos desmandos do MEC, resultando nos 

processos de intensificação do trabalho docente e principalmente na precarização das 

condições de trabalho. 

Na atualidade a UFPA, vem sofrendo lento e contínuo processo de privatizações, 

em consonância com o vem ocorrendo nas IFES em todo o Brasil, além dessa 

especificidade, a precarização do ensino, pesquisa e extensão são latentes no cotidiano 

universitário, é comum as reclamações acerca da falta carga horária para pesquisa e 

extensão, assim como salas de aulas lotadas, como se estas fossem salas de cursinho pré-

vestibular. 

Essa realidade que se impõe aos docentes das Universidades públicas acarreta 

inúmeros adoecimentos, sendo o principal deles o adoecimento mental, como demonstrado 

pelo médico, professor pesquisador Jadir Campos, ex-coordenador da divisão de saúde do 

trabalhador da UFPA, em recente entrevista para o jornal da ADUFPA (Associação dos 

docentes da UFPA). Ele assim se reporta sobre a questão. 

 

Fizemos um levantamento de 2006 até 2010, levando em consideração aquele 
professor que nos procurava para se afastar em consequência da do adoecimento 
mental. O percentual de professores que pediram afastamento das atividades 
acadêmicas devido ao quadro de adoecimento mental neste período foi de 14,13%. 
Isto é alto, pois se compararmos com a doença que mais afasta os trabalhadores de 
modo geral, na sociedade, que é LER-DORT que é da ordem de 7.2%, chegamos a 
conclusão que no caso da UFPA o adoecimento mental afasta quase que o dobro do 
percentual que a LER-DORT afasta na sociedade em geral. (CAMPOS, 2014, p.7). 

  

Este quadro alarmante se deve sobretudo a intensidade do trabalho docente, na 

precarização do trabalho de forma geral, representado na má qualidade dos equipamentos, 

sala de professores inadequada, computadores obsoletos e cheios de vírus dificultando o 

acesso dos docentes a internet, sobrecarga de carga horária e principalmente nas relações 

de competitividade que se estabelecem entre os docentes, acarretando uma divisão cada 

vez mais acirrada entre mestres e doutores, transformando os docentes no dizer de Campo 

(2014) “bodes expiatórios de um esquema perverso”. Estas condições que são percebidas 

no campus da UFPA de Belém, são as mesmas as questões que se apresentam ainda mais 



 
 

 

 
 
 
 

                  

profundas nos campis do interior do Estado.  

O Estado do Pará, tem especificidades que só se encontram na região norte do 

Brasil, por ser um estado amazônida, é composto por regiões onde só é possível ir de barco, 

para chegar às cidades onde funcionam os Campis da UFPA é preciso passar dias nos rios, 

é o caso do campus do Marajó/Breves.(campus onde fui lotada inicialmente). Este campus é 

fruto da expansão das Universidades Públicas Federais através do REUNI. 

 
A expansão acelerada das Instituições federais de Ensino superior do Brasil em 
especial a partir de 2007, com a implantação do REUNI, é parte da contrarreforma 
da educação superior brasileira, no contexto da crise estrutural do capitalista. [...] 
Esse processo tem promovido a expansão desse nível de ensino com a 
transformação social das universidades públicas mediante a quebra da 
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, criando as 
condições objetivas pra o aumento da precarização e intensificação do trabalho 
docente...(CHAVES, 2012,  p.43). 

 
 

Para outra autora a expansão da Universidade representou. 
 
 

Um contrato de gestão que obrigou a toda universidade ter metas em relação á 
expansão do número de alunos por sala de aula, na relação professor e aluno, e no 
número de cursos, ficou firmado neste contrato que o financiamento para obras e a 
abertura para concurso público para professor estão condicionados á ampliação do 
número das vagas de discentes. (MARTINEZ, 2013, p.21) 

 
 
Além da luta pela sobrevivência cotidiana dos docentes lotados nos Campis do 

interior, advindas da falta de infraestrutura para funcionamento dos cursos, é possível 

perceber que esta se criando no bojo das universidades federais um esquema que vem 

manipulando e fomentando a divisão entre os docentes aos impor o regime do produtivismo 

acadêmico e principalmente a venda de projetos ao setor privado.  

 

Na verdade mais do que nunca, coloca-se a necessidade de estudos críticos 
capazes de desvelar o adoecimento laboral numa perspectiva radical, isto é, 
considerar efetivamente esse fato como “falha metabólica” do capital nas condições 
de sua crise. (ALVES, 2013, p.13) 

 

A UFPA em 2013, se antecipando ao governo federal lança uma resolução, que 

tem a incumbência de acirrar ainda mais as condições de trabalho dos docentes, este 

documento que ainda está sendo discutido pela ADUFPA junto aos Institutos e suas 

Faculdades, tem como principais objetivos dificultar ainda mais o processo de progressão 

funcional do docente. 

Esta resolução representa um acirramento nas relações de trabalho ao introduzir 

“novas” e profundas exigências para que o docente possa passar de uma classe a outra. 



 
 

 

 
 
 
 

                  

Nestes termos, a UFPA em consonância com os desmandos do capital se apressa em 

apresentar mais um instrumento que causa intensidade e adoecimento no trabalho.  

Nestes termos, entendendo que temos um longo caminho de enfrentamento ás 

questões que se colam para a precarização da educação superior no Brasil, e por 

conseguinte ao trabalho do docente, é que temos a necessidade  cada mais urgente de 

entendermos esse processo de exploração, intensificação e adoecimento com vistas a 

fortalecer as lutas em torno da defesa aos direitos dos docentes e da sociedade como um 

todo, estas que devem estar inscritas na ordem do dia através da mobilização cotidiana, na 

pesquisa e debate em torno da questão do trabalho e adoecimento dos docentes nas 

universidades públicas. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

Diante do exposto, consideramos a temática da precarização e intensidade do 

trabalho docente instigante, por nos reportar a um debate que está se configurando cada 

vez mais presente no âmbito acadêmico. O processo de adoecimento do docente é oriundo 

como vimos de múltiplas questões que se gestam nas metamorfoses do mundo do trabalho, 

levando a processo perverso de adequação das condições humanas as necessidades do 

capital, isto vem se consolidando através de várias etapas, passos e ações, que tornam a 

educação de modo geral e a superior especificamente, cada vez mais mercantilizada 

ocasionando uma intervenção de modo planejado, sistemático e seguro por parte do Estado 

na educação superior, atingindo o patamar de elevado de exigências para o docente. 

Não temos a pretensão de esgotar o debate e sim suscitá-lo, visto que esta 

temática representa um universo vasto e rico no qual temos a obrigação de entender, 

pretendemos com este artigo suscitar novas questões em torno da temática, bem como 

incentivar a criação de grupos de estudo e programas de extensão que possam fazer frente 

a este momento tão crítico de desconstrução de direitos adquiridos historicamente com as 

lutas coletivas da classe trabalhadora e em especial dos (as) docentes das universidades 

públicas brasileiras. 

O momento em que vivemos, é pleno de desafios para os docentes, visto que 

temos que conviver cotidianamente com a precarização do trabalho, sucateamento das 

salas de aula, materiais e livros obsoletos e ainda a obrigação de ter que dar conta de um 

PIT(plano de trabalho individual) fora da realidade, estas e outras questões demandam 



 
 

 

 
 
 
 

                  

muitas outras reflexões, visto que a realidade é farta de contradições e desafios, no entanto, 

penso ser possível enfrentá-la através de um projeto coletivo, que envolva todos(as) os(as)  

trabalhadores(as). 
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