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RESUMO

O mundo do trabalho vem sendo reconfigurado pela economia globalizada. Novas formas de gestão foram desenvolvidas para atender às 
exigências crescentes de eficiência, que se constituíram como modelos, e passaram a ser adotados pelas grandes corporações e, nas últimas 
décadas, pelo universo acadêmico. A partir de meados da década de 1990, os cursos de mestrado e doutorado no Brasil foram organizados em 
programas, valorizando prioritariamente a produção científica e a pesquisa. Com o novo sistema, instala-se a meritocracia e a associação entre o 
reconhecimento de resultados alcançados e o apoio aos programas e profissionais. Novos critérios passaram a constituir avaliações, realizadas 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), muitos dos quais envolvendo variáveis quantitativas, com base em 
sistemas reconhecidos internacionalmente. No entanto, a ênfase na produção acadêmica e o seu atrelamento aos financiamentos gerou uma 
forma de reação, descrita por alguns pesquisadores como um surto produtivista, com impactos negativos na saúde física e psíquica dos 
profissionais.  Para atender às exigências atuais, os profissionais passaram a desenvolver outras atividades, como o preenchimento de relatórios, 
a participação em um número crescente de editais em agências de fomento, a integração de diversas comissões no âmbito da universidade e fora 
dela, acarretando no prolongamento e na intensificação da jornada de trabalho. Levando em conta o cenário descrito, realiza-se a pesquisa de 
doutorado (UFF/Psicologia) com o objetivo de conhecer as transformações no trabalho dos docentes das pós-graduações em Psicologia, com foco 
nas estratégias utilizadas para lidar com os novos valores e regras. A pesquisa vem sendo realizada junto a profissionais dos programas de pós-
graduação, de universidades públicas do Rio de Janeiro e São Paulo, onde se concentram atualmente quase a metade dos cursos. Dentro desse 
universo, a intenção é ouvir a perspectiva dos acadêmicos dos programas de Psicologia, que ocupa a segunda posição dentro da área de ciências 
humanas. Acredita-se que estes profissionais estejam enfrentando questões que são comuns a todos os que atuam em ciências humanas. Em um 
ambiente invadido por valores cada vez mais próximos dos ideais da economia de mercado, a capacidade de adaptação dos profissionais às 
exigências de produtividade transforma-se em uma qualidade a ser cultivada. Abre-se, desta forma, a hipótese de emergência de um novo perfil 
profissional: um acadêmico mais flexível e disponível para trabalhar incessantemente a fim de dar conta de todas as atividades prescritas pela 
nova forma de gestão dos Programas Pós-graduação. Cinco entrevistas já foram realizadas, com profissionais que atuam há mais de vinte e cinco 
anos nos programas. A metodologia utilizada é qualitativa, a história de vida laboral, por favorecer a emergência dos sentidos do trabalho para os 
entrevistados nas narrações sobre seus caminhos profissionais e por proporcionarem, simultaneamente, o conhecimento da realidade dos 
cenários objetivos nos quais esses profissionais estão inseridos, permitindo a observação das transformações sociais que vem ocorrendo na 
comunidade acadêmica. Com base nas entrevistas já realizadas foram definidos cinco eixos de análise. No primeiro, o ingresso na vida docente, o 
que permite um paralelo entre os critérios utilizados há décadas passadas e os atuais. No segundo, as transformações no mundo do trabalho pela 
voz dos docentes: os novos valores, a hipótese da desqualificação da universidade e o sentimento de decepção. No terceiro, as estratégias 
construídas para lidar com as crescentes cobranças de produtividade. No quarto, os vínculos afetivos com o trabalho: reconhecimento, 
identificação com os valores do trabalho, sentimento de “peixe fora d’água” para os que estão próximos da aposentadoria. No quinto, o novo 
perfil docente: os novos valores incorporados pelas novas gerações e as novas práticas.
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