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Resumo 
 
 
 
 
 

Esta tese tem como objetivo discutir a categoria tempo e tempo de trabalho buscando a 
compreensão das vivências temporais na sociedade contemporânea flexível, a partir da 
introdução nas novas tecnologias de informação e comunicação (ICT). Pretende-se analisar os 
impactos da introdução de tais ferramentas nos processos de trabalho e na dinâmica temporal 
cotidiana, discutindo as concepções de clock time e network time, o aumento e velocidade da 
circulação de informações e a sensação generalizada de “corrida contra o tempo”. A análise é 
centrada em uma categoria profissional específica, a dos professores-pesquisadores membros 
de programas de pós-graduação em ciências sociais. A tese debate a introdução das ICTs em 
seus processos de trabalho, destacando em especial os impactos dos sistemas de avaliação da 
pós-graduação na percepção dos docentes sobre suas rotinas, tempos de trabalho e sobre a 
construção de conhecimento na área. Metodologicamente, a pesquisa está baseada em 
entrevistas semi-estruturadas com os atores e utiliza dados disponíveis sobre a pós-graduação, 
além de um levantamento estatístico feito a partir dos currículos Lattes dos docentes dos sete 
programas selecionados. Considera-se que existem vivências temporais múltiplas, para além 
do tempo cronométrico e enfoca-se as percepções subjetivas sobre o tempo entre os cientistas 
sociais, considerando elementos como gênero, carreira e geração. Sendo o tempo um recurso 
de valor, com conflitos potenciais em termos de alocação e uso, discute-se como tais 
características imprimem marcas de desigualdade nas vivências temporais dos atores. A fim 
de contemplar o debate sobre gênero, aborda-se as questões relativas à conciliação trabalho e 
vida familiar, discutindo a divisão sexual do trabalho e os impactos nas vivências temporais 
de homens e mulheres. 
 
Palavras-chave: tempo, trabalho, novas tecnologias de informação e comnunicação, trabalho 
acadêmico, gênero e família. 
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Abstract 
 
 
 

 
 
This thesis examines the notions of time and work time and aims at understanding how time is 
experienced in the flexible contemporary society after the introduction of new information 
and communication technologies (ICT). It analysis the impacts of the introduction of these 
tools in work processes and in daily life’s time dynamics by examining the concepts of clock 
time and network time, the increase and the speed of information circulation, and the general 
feeling of ‘race against time’. The study focuses on a particular professional group, i.e. faculty 
members of social science graduate programmes. It examines the introduction of ICTs in their 
work processes and concentrates on the impacts of graduate courses assessment systems in 
their perceptions of their routines, work time, and of the construction of knowledge in their 
research area. In terms of methods, this study is based on semi-structured interviews and uses 
data available on graduate programmes. It also uses statistical data gathered from the Lattes 
CVs of faculty members’ from seven graduate programmes. It is assumed that there are 
multiple experiences of time that go beyond chronometric time. In this sense, the present 
work analyses the subjective perception of time among social scientists taking into 
consideration variables such as gender, career, and generation. Being time a value resource 
with potential conflicts in terms of allocation and use, it is examined how these characteristics 
create inequalities in the actors’ time experience. With a view to considering the 
contemporary debate on gender, issues related to how to manage family life and work are also 
taken into consideration and the sexual division of labour and its impact on men and women’s 
time experiences are also examined.   
 
Key-words: time, work, information and communication technologies, academic work, 
gender, family. 
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Epígrafe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [sem título] 

O meu tempo não é o seu tempo, 

O meu tempo é só meu. 

O seu tempo é seu e de qualquer pessoa, 

Até eu. 

O seu tempo é o tempo que voa. 

O meu tempo só vai onde eu vou. 

O seu tempo está fora, regendo.  

O meu dentro, sem lua e sem sol. 

O seu tempo comanda os eventos. 

O seu tempo é o tempo, o meu sou. 

O seu tempo é um só para todos, 

O meu tempo é mais um entre muitos. 

O seu tempo se mede em minutos, 

O meu muda e se perde entre os outros. 

O meu tempo faz parte de mim, 

Não do que eu sigo. 

O meu tempo acabará comigo, no meu fim. 

 

Por Arnaldo Antunes 

2 ou + corpos no mesmo espaço (1997) 
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Introdução 

___________________________________________________________________________ 

 

 A proposta da tese é discutir o tempo, mais especificamente, as experiências subjetivas 

relacionadas ao tempo na sociedade contemporânea. O pressuposto inicial é o de que o 

contexto atual do capitalismo, marcado pelo paradigma da flexibilidade e estruturado em rede, 

combinando a introdução das novas tecnologias de informação com mudanças na relação 

tempo-espaço (HARVEY, 1992; GIDDENS, 1991;  CASTELLS, 1996), transforma o modo 

como os indivíduos se relacionam com um dos elementos estruturantes de suas vidas, o 

tempo. Consideramos que o tempo, enquanto categoria, é socialmente construído e se 

modifica ao longo da história e do desenvolvimento das sociedades. Desta forma, na Era da 

World Wide Web, da sociedade “24/7” (online 24 horas por dia, 7 dias por semana), da 

chamada “sociedade em rede” (cf. CASTELLS, 1996), o tempo tem características 

específicas, e gera impactos no modo como os indivíduos lidam com essa dimensão da 

existência humana. Nesta perspectiva, o tempo taylorista-fordista, mecanicamente mensurado, 

calculado a priori, independente dos fatos reais e artificialmente construído, o chamado clock 

time, se altera na sociedade contemporânea para um perfil fragmentado, instantâneo, não-

sequencial e não-mensurável, o network time. Os impactos gerados pelo network time não 

afetam de forma homogênea os indivíduos de diferentes grupos profissionais e aqueles que 

atuam em ocupações diferenciadas experimentam formas diversas de envolvimento com estas 

novas tecnologias de comunicação e informação (ICT) e suas consequências, como a 

aceleração dos ritmos temporais, a instabilidade e as estratégias requeridas para lidar com 

essa esfera nos processos de trabalho. 

 

 Para demonstrar as múltiplas dinâmicas do tempo nesse novo contexto optamos pelo 

trabalho empírico a partir de uma categoria profissional, a dos docentes universitários de 

Ciências Sociais, que atuam em Instituições Públicas Federais e que são membros de 

Programas de Pós-Graduação.  A hipótese é a que esta categoria docente vem experimentando 

alterações em seus processos de trabalho devido à introdução das novas tecnologias de 

informação, bem como mecanismos de controle e transparência relacionados à sua produção 

científica a partir dos sistemas de avaliação e classificação. A expansão do ensino 

universitário nas últimas décadas no Brasil, a exigência de avaliação por parte das agências de 

fomento à pesquisa tanto para as instituições como para os pesquisadores tornaram 
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recorrentes as reclamações sobre a “falta de tempo” e “a correria contra o tempo” para 

cumprir todas as exigências burocráticas e acadêmico-científicas, além da intensificação do 

ritmo de trabalho. Acrescenta-se à essa dinâmica o fato de que a introdução das novas 

tecnologias de informação e comunicação nos processos de trabalho acadêmico e na gestão 

dos recursos públicos permite aumentar o controle do trabalho na universidade, e os sistemas 

de gerenciamento de produtividade passam a pautar a vida profissional dos docentes.  

  

A literatura sociológica tem se dedicado a pesquisar o padrão flexível e suas 

consequências para a relação tempo e espaço. Nesta tese, mesmo considerando a importância 

desse debate, enfatizaremos apenas a dimensão temporal, apontando para o predomínio do 

clock-time, ainda que destacando as outras temporalidades existentes na vida social. Se nos 

primórdios do capitalismo houve um esforço para distinguir claramente o tempo de trabalho 

dos outros tempos sociais, no capitalismo flexível tais fronteiras tornam-se obscurecidas pelas 

ICTs. A possibilidade de execução de qualquer tarefa, a qualquer hora, de qualquer lugar,- a 

flexibilidade - pode gerar consequências positivas ou negativas para os trabalhadores e, 

inegavelmente, impacta na vivência do tempo de trabalho e nas outras dimensões temporais 

da vida humana. Os processos macrossociais relacionados ao novo paradigma de produção 

afetam, em nível micro, os indivíduos que pertencem a diversas categorias profissionais, ainda 

que apresentem contornos diferenciados. Nesse contexto, o debate sobre a precarização 

adquire relevância, uma vez que, dependendo de como tais dinâmicas se desenvolvem, pode-

se discutir a existência de um processo de precarização1 da condição do trabalhador. Castel 

(2003) ao discutir o desmoronamento da sociedade salarial no caso europeu, aponta para as 

diversas estratégias utilizadas para atender aos paradigmas da competitividade e da 

flexibilidade, o que inclui mecanismos de flexibilização externa (subcontratação) ou interna 

(polivalência), atingindo o trabalhador, os processos laborais e o ritmo e tempo de trabalho. 

Concorre para esta percepção o fato de que a introdução de novas tecnologias de informação e 

comunicação carregam consigo uma ambiguidade, qual seja, a possibilidade de que haja mais 

flexibilidade para o trabalhador e, portanto, que os indivíduos possam conciliar de forma 

mais confortável trabalho e outras esferas da vida; e/ou a flexibilidade do trabalhador, através 

do incremento e fragmentação de atividades e tarefas, compatibilizando-as às flutuações das 

demandas, conduzindo para um tempo de trabalho mais intenso e extenso. É nesse sentido que 

discutiremos a flexibilidade no caso dos acadêmicos de ciências sociais, membros de 

                                                
1Cf. Ramalho (2000) sobre os termos precarização e flexibilidade; além da questão mais ampla da possibilidade 
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programas de pós-graduação, considerando a sensação permanente de estarem em uma 

“corrida diária contra o tempo” que não se restringe ao tempo de trabalho, mas à experiência 

temporal cotidiana em sua complexidade, multiplicidade e totalidade. Vale destacar, no 

entanto, que ao longo do texto, problematizaremos tanto a concepção de “tempo de trabalho” 

com o objetivo de desvendar as diferentes temporalidades inscritas nos processos de trabalho, 

quanto as experiências dos atores ao vivenciá-las. 

 

Várias razões nos levaram ao enfoque em professores-doutores de programas de pós-

graduação da área de ciências sociais. Inicialmente, o fato de que os docentes universitários, 

trabalhadores intelectuais considerados de notória posição privilegiada, “com liberdade para 

trabalhar como e onde quiser”, dotados de grande prestígio social (ainda que a remuneração 

em geral não se equipare e este status social), tendem a possuir maior flexibilidade no 

domínio, determinação das tarefas e do tempo de trabalho.  Além disso, experimentam, há 

pelo menos uma década, os impactos desse contexto das ICTs em seu fazer profissional, 

considerando que os processos de trabalho dessa categoria são afetados pela utilização de 

ferramentas tecnológicas e da Web.  Consideramos que tais tecnologias de informação e 

comunicação contribuem para a erosão das fronteiras entre trabalho e outras esferas/espaços 

da vida, “flexibilizando-as” e/ou obscurecendo-as e, por vezes, intensificando os ritmos de 

vida. No caso dos cientistas sociais, reafirmamos que a natureza do trabalho possui essa 

característica central, que apenas tende a se acirrar no contexto contemporâneo, na medida em 

que até mesmo o acesso à bibliografia pode ser feito de casa, além dos home offices terem se 

tornado um espaço fundamental de trabalho. 

 

A tese está orientada a partir de algumas questões e hipóteses principais, descritas a 

seguir. Indagamos de que modo aqueles que vivem do trabalho sentem e experimentam seus 

tempos de trabalho e seus outros tempos sociais - compreendidos no plural - na sociedade 

contemporânea, buscando perceber os impactos da flexibilidade nos processos e rotinas de 

trabalho dos docentes em foco. Consideramos como hipótese que com a tecnologia disponível 

as pessoas “nunca estão off-line”, gerando um aumento nos níveis de pressão em relação ao 

tempo, intensificando o trabalho e a velocidade da troca de informações em todas as esferas 

da vida. Destacamos que a constituição do chamado network time exerce papel fundamental 

nessa dinâmica, uma vez que, carregando as marcas da flexibilidade e velocidade, geram um 

sentimento coletivo de que “estamos lutando contra o tempo”, impondo outros elementos às 

vivências temporais cotidianas. Buscaremos relacionar as consequências do network time 
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nesse processo, indicando que a sensação de aceleração do tempo tende a ser tanto mais 

intensa quanto mais conectado e dependente de tais tecnologias seja o indivíduo, fazendo 

emergir a intensidade e ritmo da conexão do agente com a web como elementos 

fundamentais. Considerando a existência de múltiplas vivências temporais, objetivamos 

discutir de que modo a trajetória na carreira, o gênero e o pertencimento a diferentes gerações 

afetam a forma como os indivíduos experimentam, vivenciam e organizam seus diferentes 

tempos. Desta forma, apontamos que as vivências temporais não podem ser pensadas 

desconsiderando as questões de gênero ou “relações sociais de sexo”, já que as inter-relações 

entre as esferas do trabalho remunerado e não-remunerado são fundamentais para a sua 

constituição. Nesse contexto e considerando o grupo profissional em questão, algumas das 

questões-chave para os indivíduos seriam “onde trabalhar”, “como trabalhar”, “como 

organizar o tempo de trabalho”, “como negociar tais condições”, “como controlar os tempos”, 

“como conciliar o tempo do trabalho remunerado e não-remunerado” e a relação deste “com 

os outros tempos”. Ressaltamos que o trabalho docente prevê o desempenho de atividades 

fora do local de trabalho, recebimento contínuo de demandas e alguma margem de 

flexibilidade para a organização do processo de trabalho – reafirmando relevância da 

discussão das questões acima mencionadas. 

 

Metodologicamente, nossa proposta é observar como tais atores lidam com essas 

dinâmicas temporais, relacionando suas percepções às transformações recentes ocorridas em 

seus respectivos mercados de trabalho, suas estruturas familiares e de vida. Para tal, 

dedicamos um capítulo para mostrar as transformações na educação brasileira nas últimas 

décadas, discutindo o desenvolvimento da pós-graduação no país, a introdução dos sistemas 

de avaliação e classificação, bem como a construção de um perfil e ethos profissional do 

acadêmico em Ciências Sociais, considerando sua atuação e envolvimento com os processos 

de trabalho. No que se refere ao material empírico, de uma perspectiva qualitativa, nosso texto 

baseia-se em entrevistas semi-estruturadas2 e dados etnográficos;  e do ponto de vista 

quantitativo em dados estatísticos gerados a partir de análises de currículos Lattes dos 

docentes e de dados disponíveis sobre a Pós-Graduação no Brasil, de fontes diversas. Como 

recorte, selecionamos sete programas de pós-graduação, a partir da avaliação trienal da Capes 

do ano de 2010, compreendendo as áreas de Antropologia, Sociologia e Ciência Política, 

sendo um programa do topo e o outro programa da base da classificação da Capes. Todas as 

                                                
2 O roteiro das entrevistas encontra-se ao final deste trabalho, no Anexo I.  
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instituições pertencem à estrutura de ensino federal – e incluímos ainda um programa recém-

criado, com avaliação prevista para a próxima trienal. A partir de um levantamento estatístico 

realizado nos Currículos Lattes (plataforma Lattes, CNPq) dos professores-pesquisadores dos 

programas de pós-graduação selecionados, totalizando 148 currículos, elaboramos um quadro 

geral das características dos docentes. 

 

Ainda são poucos no Brasil os estudos sobre tempo e tempo de trabalho, e mais 

escassos ainda os que consideram a comunidade acadêmica como objeto. É importante neste 

ponto mencionar o meu pertencimento enquanto pesquisadora à esta categoria. Ao final do  

doutoramento, e tendo cursado de forma contínua a graduação, o mestrado e o doutorado, 

pude ouvir inúmeras reclamações nos ambientes acadêmicos, sobre a “falta de tempo”, a 

“correria” para dar conta de todas as exigências, além de observar, na instituição à qual 

pertenço – e na qual cursei todos os níveis de ensino –, discursos variados sobre tais questões 

entre os alunos de diferentes gerações. Acrescenta-se ainda, minha condição de jovem em 

busca de seu espaço no mundo do trabalho e mulher, lidando com todas as questões que 

envolvem conciliação trabalho e vida familiar e como associar aspirações profissionais com 

matrimônio e maternidade. É, portanto, em função do conjunto de motivações enunciadas 

acima que se apresenta a referida proposta. 

 

A tese está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo, de cunho teórico, 

aborda as discussões sobre a categoria tempo, a partir de perspectiva de autores clássicos 

selecionados, apontando a questão dos dualismos que orientam as teorias e as alterações nas 

formas de concepção e mensuração temporais ao longo da história do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista. As concepções em torno do clock time e do network time serão 

tematizadas nesse capítulo considerando o paradigma da flexibilidade, a introdução das novas 

tecnologias de informação e comunicação, e suas relações com o tempo. 

 

O segundo capítulo, “Educação, Ensino Universitário e Pós-Graduação no Brasil” 

apresenta uma breve história da Pós-Graduação no Brasil com histórico da pós e legislação 

referente, formas de organização e uma discussão sobre os sistemas de avaliação e 

produtividade, além de apresentar os dados estatísticos elaborados a partir dos dados do 

currículo Lattes dos docentes que compõem a amostra da pesquisa. Em seguida, no terceiro 

capítulo, observaremos o cotidiano dos docentes, seus processos e rotinas de trabalho, 

destacando suas vivências temporais e a sensação de aceleramento do tempo. Discutiremos, a 
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partir dos depoimentos, a desigualdade como parte integrante da dinâmica de alocação e uso 

do tempo entre os professores-doutores, membros de programas de excelência ou da base da 

avaliação da Capes, considerando a estrutura acadêmico-universitária e suporte das 

instituições. Abordaremos também as reflexões dos atores sobre a relação entre o tempo da 

construção de conhecimento e das agências de fomento, discutindo a (in)compatibilidade 

entre os mesmos e as especificidades da ciência social, e o impacto da redução dos tempos de 

formação de mestres e doutores nas produções da área. 

 

O quarto capítulo é dedicado à discussão sobre as questões de gênero e divisão sexual 

do trabalho, abordando o debate sobre as relações entre trabalho remunerado e não-

remunerado, e suas consequências na conceituação de tempo de trabalho. Além disso, 

apresentaremos um balanço da participação feminina no campo científico no país e nas 

Ciências Sociais a partir de dados estatísticos, a fim de contextualizar a discussão sobre a 

constituição do campo e as dinâmicas temporais dos atores, considerando as questões de 

gênero. Na sequência, no quinto capítulo discutimos as relações entre responsabilidades 

familiares, engajamento na carreira e tempo a partir das vivências de homens e mulheres, 

buscando perceber de que forma os atores lidam com essa dinâmica e os intervenientes 

oriundos do trabalho nesse processo. Por fim, as considerações finais. 
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Capítulo I 

Abordagem teórica sobre o tempo 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1. Revisitando discussões sobre a categoria tempo 

 

Capitão de Indústria 

Paralamas do Sucesso 
Composição de Marcos Valle e Paulo Sergio Valle 
 

Eu às vezes fico a pensar 
Em outra vida ou lugar 
Estou cansado demais 
 

Eu não tenho tempo de ter 
O tempo livre de ser 
De nada ter que fazer 
É quando eu me encontro perdido 
Nas coisas que eu criei 
E eu não sei 
Eu não vejo além da fumaça 
O amor e as coisas livres, coloridas 
Nada poluídas 
 

Eu acordo pra trabalhar 
Eu durmo pra trabalhar 
Eu corro pra trabalhar 
(...) 

 

 

É comum hoje termos a sensação de viver em uma corrida contra o relógio, que de 

certa forma pode ser sintetizado pela frase da música acima: “eu não tenho o tempo de ter o 

tempo livre de ser, de nada ter que fazer”... De uma forma geral, nas sociedades chamadas 

“avançadas”, os relógios ocupam um lugar de destaque como representantes do tempo. É 

praticamente impossível hoje, viver sem estar sob o domínio do tempo marcado pelo relógio; 

todas as nossas atividades sociais e pessoais estão por ele reguladas e pelas horas, desde “a 

hora” em que acordamos até o momento de dormir. Isto, porém, é resultado de largos 

processos históricos; obras cinematográficas que tratam do período da Revolução Industrial, 
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por exemplo, sempre exibem tomadas de câmera centradas no relógio3, colocando-o como um 

elemento chave na conformação de uma nova regulação social. O tempo é um elemento 

estruturante e um meio de orientação, desenvolvido em relação a determinadas intenções e a 

tarefas específicas dos homens, que hoje se configura como indispensável para a realização de 

uma infinidade de atividades. No entanto, como ressalta Elias (1998), o tempo é uma 

instituição social e enquanto tal varia de acordo com as sociedades, o que torna fundamental 

sua análise como construção social.  

 

Durkheim ao discutir a origem das categorias em As formas elementares da vida 

religiosa (1912, publicação consultada 2001) traz a ideia de que essas podem ser 

compreendidas como “ferramentas”, “instrumentos científicos de pensamento” desenvolvidos 

pelos humanos a fim de possibilitar a vida coletiva (DURKHEIM, 2001:49). É nesse sentido, 

que a categoria tempo não pode ser pensada referida somente à existência individual, mas sim 

à da humanidade; na visão do autor, a sociedade não precisa somente de conformismo moral, 

mas também de conformismo lógico e, portanto, seria impossível manter a comunicação e a 

linguagem caso não compartilhássemos o significado das categorias que ordenam a vida 

social e dentre elas, o tempo (Idem, 47).  

 

Durkheim argumenta que as categorias são representações “essencialmente coletivas”, 

e que “traduzem antes de tudo estados da coletividade”, ligados à sua organização e 

funcionamento, bem como suas instituições e morfologia (Idem, 39). Logo, aponta o tempo 

como uma instituição social; sendo impossível compreendê-lo e analisá-lo fora do contexto 

social como um todo, já que existem diferenças na necessidade de mensurar o tempo e utilizá-

lo como referência nas diferentes sociedades. Portanto, é necessário analisar a sociedade, seu 

processo de desenvolvimento e características específicas, para compreender a noção de 

tempo e seus significados. É, portanto, que nos debruçaremos sobre a questão do tempo na 

sociedade capitalista, a partir de autores clássicos selecionados. 

 

Thompson (2008) discutindo o processo de mensuração do tempo e o modo de 

produção capitalista, utiliza etnografias e outros trabalhos para diferenciar aquele que seria o 
                                                
3 Obras como “Os companheiros” de Mario Monicelli, na qual são constantes as cenas em que o relógio e as 
horas marcadas por ele são destaque, que apontam tanto para a predominância do relógio como marcador de 
tempo nas sociedades industriais, quanto para a extensão de horas trabalhadas quando daquela época; no mesmo 
sentido, podemos citar os filmes “Daens, um grito de justiça” de Stijn Coninxc, “Tempos Modernos” de Charles 
Chaplin, bem como o clássico “A classe operária vai ao paraíso” que já aborda questões relativas ao tempo de 
trabalho no modo de produção fordista/taylorista. 
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tempo orientado para tarefas e o trabalho com horário marcado, já relacionado ao “tempo do 

relógio”. O primeiro, aponta o autor, seria “mais humanamente compreensível”; traria uma 

separação menor entre o “trabalho” e a “vida”, misturando relações sociais e de trabalho e 

diminuindo o senso de conflito entre esses tempos; e essa forma de gestão do tempo pareceria, 

àqueles acostumados com o tempo do relógio, uma atitude de trabalho “perdulária e carente 

de urgência”. A partir do momento em que se contrata mão-de-obra, outra forma de relação 

com o tempo se coloca, já que há a distinção entre o “tempo do empregador” e “seu próprio 

tempo” – e ainda antes dos relógios tornarem-se hegemônicos, se contava o tempo em “dias 

de trabalho”. Assim, passa a haver uma preocupação na utilização do tempo da mão-de-obra, 

o predominante deixa de ser a tarefa para ser o tempo pago; “o tempo agora é moeda: 

ninguém passa o tempo, e sim o gasta” (THOMPSON, 2008:272). 

  

O autor discute o processo histórico em que os relógios vão adquirindo precisão e 

abrangência; trata da fabricação dos relógios portáteis e não portáteis, relacionando essa 

abrangência do instrumento às necessidades de sincronização do trabalho durante a Revolução 

Industrial. Essa forma de medição do tempo permitiu através da realização de minuciosos 

estudos dos tempos e ritmos de trabalho, o desenvolvimento do sistema produtivo, 

aumentando a produtividade via divisão e especialização das tarefas. A delimitação precisa do 

tempo de trabalho necessário para a produção de um item proporcionou a criação da linha de 

montagem, na qual a máquina já calcula o tempo requerido para a execução da atividade e 

impõe seu ritmo de trabalho. Vale lembrar ainda que há uma relação entre a ética puritana, “o 

relógio moral interior” e o relógio das horas, trazendo o problema da administração zelosa do 

tempo e da valorização do tempo de trabalho como hegemônico. Porém, como ressalta 

Thompson, a internalização dessa nova disciplina e ritmo de trabalho, não se deu sem 

resistências que fizeram com que fosse necessária a presença dos supervisores “controladores 

do tempo”, o uso de folhas de controle para cada diarista, delatores, multas, além do ritmo 

imposto pela própria máquina (cuja não adaptabilidade poderia gerar mutilações ou mortes) – 

para forçar sua adaptação a ele -, ou artimanhas como alterar os ponteiros, “adiantando o 

tempo” para que a jornada acabasse logo.  

 

Vários anos se passaram até que o “tempo do relógio” adquirisse tamanha 

predominância e hoje seria patético se alguém desejasse realizar tais “truques”. No entanto, 

entre os anos 1750 e 1800 era comum também os empregadores mandarem adiantar os 

relógios de manhã e atrasá-los à noite. Essa prática fazia dos relógios, não instrumentos de 
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medição do tempo, mas sim, disfarces para o engano e a opressão, que embora fossem do 

conhecimento de todos, impunham dificuldades aos trabalhadores para provar a má fé da 

administração patronal do tempo. Em grande medida, os trabalhadores tinham medo de falar 

sobre e mesmo de usar relógio, pois eram comuns as dispensas daqueles que “ousavam saber 

demais sobre a ciência das horas”. Os trabalhadores se viram então, diante de um rompimento 

com suas lógicas anteriores de uso do tempo e através da divisão e supervisão do trabalho, 

multas, sinos e relógios, incentivos em dinheiro, pregações e ensino, supressão das feiras e 

esportes, formaram-se novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova disciplina de tempo, 

uma mudança que levou várias gerações para se concretizar (THOMPSON, 2008:290-298).   

 

Os trabalhadores foram, na medida em que a indústria em grande escala movida a 

máquinas se desenvolvia, perdendo sua autonomia na gestão do tempo; anteriormente, 

enquanto as exigências gerais das tarefas eram semanais ou quinzenais, o dia de trabalho 

podia ser prolongado ou reduzido (Idem, 280), pressupondo maior liberdade/flexibilidade em 

sua gestão. A irregularidade do trabalho e da semana de trabalho foi sendo combatida por 

moralistas e mercantilistas do século XVII, em busca de uma administração eficiente do 

tempo da força de trabalho e maior regularidade nos padrões produtivos. A imposição de uma 

rotina contínua de trabalho, submetida ao ritmo intenso fabril solicitou medidas severas por 

parte dos empregadores capitalistas, como a manutenção dos salários em níveis de 

sobrevivência, para prevenir o ócio e evitar que os trabalhadores abandonassem seus postos. É 

nesse contexto de inculcação da disciplina de trabalho fabril que se inserem estratégias como 

o “Five dollars a day” (1914) promovido pela Ford a fim de reduzir a rotatividade no 

trabalho, ou a presença do chamador na cidade de Paulista (interior de Pernambuco, Brasil) 

em sua vila operária, que reforçava ao vivo o apito da usina, o momento de troca de turnos, e 

convocava trabalhadores desgostosos com suas seções a se reintegrarem no espaço fabril 

(LEITE LOPES, 1988:69). Tais observações comprovam o quanto foi difícil alterar o padrão 

de trabalho que sempre alternava momentos de atividade intensa e de ociosidade quando os 

homens detinham o controle de sua vida produtiva, para um padrão rígido e regular. Essa 

inculcação do “uso-econômico-do-tempo” foi reforçada pela instituição escolar, funcionando 

como treinamento para aquisição do “hábito de trabalho”, já que “uma vez dentro dos portões 

da escola, a criança entrava no novo universo do tempo disciplinado” (THOMPSON, 

2008:292-293).  

 

Enfim, as estratégias e investidas contra os antigos hábitos de trabalho do povo foram 
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alvo de contestações e resistências, mas a partir do momento em que a nova disciplina de 

trabalho é imposta, os trabalhadores passam a lutar pela conquista do tempo do não-trabalho e 

pela regulação do tempo de trabalho. No entanto, esta luta se dá a partir de um mesmo modelo 

de racionalidade, do tempo métrico, assumindo contornos de lutas por redução da jornada, do 

direito às férias, da licença maternidade, etc. Numa palavra, os trabalhadores começam a lutar 

sobre o controle deste tempo: 
 
A primeira geração de trabalhadores nas fábricas aprendeu com seus mestres a 
importância do tempo; a segunda geração formou os seus comitês em prol de menos 
tempo de trabalho no movimento pela jornada de dez horas; a terceira geração fez 
greves pelas horas extras ou pelo pagamento de um percentual adicional (1,5%) pelas 
horas trabalhadas fora do expediente. Eles tinham aceitado as categorias de seus 
empregadores e aprendido a revidar os golpes dentro desses preceitos. Haviam 
aprendido muito bem a sua lição, a de que tempo é dinheiro (THOMPSON, 2008:294). 

 

O trabalho industrial acabou por impor uma nova disciplina temporal e espacial, 

delimitando o tempo de trabalho a ser remunerado e estabelecendo a separação entre produção 

(“tempo/espaço de trabalho”) e reprodução (“tempo/espaço de não trabalho”), e apenas o 

trabalho ocorrido no espaço da produção e no tempo da jornada passou a ser remunerado 

pelos capitalistas. Cardoso (2010) aponta, resgatando outros autores (HIRATA; MARUANI, 

Apud CARDOSO:2010), que esta forma de compreensão do trabalho remunerado, com 

duração e local de execução determinados, introduzira uma divisão entre o “tempo de trabalho 

apropriado por outros” e o “tempo fora do trabalho”, colocando o segundo como “tempo de 

não-trabalho”. Esta concepção, portanto, entende o trabalho doméstico como um “não-

trabalho” e o trabalho torna-se circunscrito a uma esfera temporal estritamente masculina e 

industrial. No entanto, Cardoso ressalta que mesmo com o estabelecimento de um tempo 

dominante na sociedade, este não é e nunca fora único, havendo uma multiplicidade de 

tempos sociais, gerada também pelo fato da experiência relacionada ao tempo ser de ordem 

subjetiva e, portanto relacionada a condicionantes individuais e coletivos. Vale destacar ainda 

que o dito acima traz para a dimensão temporal, o corte de gênero, tal qual fez Thompson, ao 

alertar que o rimo de trabalho da mulher do trabalhador na economia rural era um dos “mais 

árduos e prolongados de todos”, geralmente orientado por tarefas (como no cuidado com os 

bebês) e abrangendo atividades domésticas e nos campos. Para Thompson, a tolerância com 

esse ritmo de trabalho intenso se dava pela percepção de que era algo necessário e inevitável, 

e não uma imposição externa; afirma ainda que mesmo nos dias atuais, apesar do tempo da 

escola e da televisão, o ritmo de trabalho feminino em casa não está perfeitamente 
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sincronizado com o tempo do relógio, já que segue outros ritmos humanos e, portanto, não 

teria abandonado ainda todas as convenções da sociedade “pré-industrial” (THOMPSON, 

2008: 287-288). No entanto, existem críticas a essa abordagem dual (ADAM, 1995:86-87), 

apontando tanto que a hegemonia do tempo do relógio não suprime o “orientado por tarefas” 

assim como permanecem existindo outras formas de marcação e mensuração do tempo, e os 

apontamentos críticos relacionados à associação das “convenções da sociedade pré-industrial” 

ao tempo das mulheres4. 

 

Thompson (2008) sinaliza que a necessidade inculcada em nós de se consumir, 

negociar, utilizar e nunca simplesmente “passar o tempo”, fez com que emergisse a discussão 

do “problema do lazer”. O autor questiona se teríamos mais tempo de lazer no futuro 

automatizado e afirma que a questão central não seria “como as pessoas vão conseguir 

consumir todas essas unidades adicionais de tempo de lazer”, mas sim, “que capacidade para 

a experiência terão as pessoas com esse tempo livre”. Vislumbrando a possibilidade de que a 

percepção “útil do emprego do tempo” se tornasse menos compulsiva, o autor aponta que as 

pessoas talvez tivessem que “reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na 

Revolução Industrial: como preencher os interstícios de seu dia com relações sociais e 

pessoais mais enriquecedoras e descompromissadas; como derrubar mais uma vez as barreiras 

entre o trabalho e a vida” (THOMPSON, 2008:302). E finaliza sua análise, apontando que 

para que as pessoas satisfaçam ao mesmo tempo as exigências de uma indústria automatizada 

altamente sincronizada e de áreas de “tempo livre” ampliadas, deverão “combinar numa nova 

síntese elementos do velho e do novo, descobrindo um imaginário que não se baseie nas 

estações, nem no mercado, mas nas necessidades humanas. A pontualidade do horário 

marcado expressaria respeito com os colegas. E passar o tempo à toa seria comportamento 

culturalmente aceito” (Idem, 303).  

 

 Mais de cinquenta anos antes de Thompson, Weber já havia identificado a relação 

entre princípios capitalistas e as práticas, a ética Protestante e uma abordagem econômica 

utilitária sobre o tempo. O tempo é tratado como um recurso de valor, uma quantidade 

irredutível conectada ao trabalho e à economia de mercado. Deste modo, o mesmo é 

quantificado e torna-se uma variável econômica como trabalho, capital e maquinaria, um 

recurso a ser utilizado racionalmente, permitindo abordar uma economia do tempo. Ainda que 

                                                
4 Discutiremos a relação entre tempo, trabalho e gênero nos últimos capítulos desse trabalho. Para uma crítica às 
percepções de Thompson, ver debate em O’Malley, 1992; e Thrift, 1981. 
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o autor não tenha como foco específico esta questão, sua análise em A Ética Protestante e o 

Espírito da Capitalismo (1904) é fonte central para o estabelecimento de uma associação 

entre processos de racionalização, lógica puritana em relação ao trabalho e a apreciação do 

tempo como um precioso recurso, a ser utilizado com diligência. As considerações em termos 

de previsibilidade e cálculo tornam-se visíveis na importância atribuída à pontualidade, uma 

das importantes virtudes da ética Protestante. As expectativas em termos de pontualidade, por 

sua vez, sugerem que as pessoas podem calcular e possuem controle sobre suas ações futuras, 

permitindo a organização de suas vidas de acordo com os compromissos agendados. Tais 

percepções estão implicitamente ligadas à ideia de que o futuro pode ser não apenas 

calculado, mas também controlado; é o tempo reduzido a uma medida ou o empty time – o 

“tempo vazio”, atemporal, no sentido em que não considera o contexto e é abstratamente 

concebido -, universalmente racionalizado, a precondição para ações orientadas para um 

futuro controlável e controlado (ADAM, 1995:86-88). Nesse sentido, a análise weberiana dos 

processos de rotinização e burocratização integrados à transição para a sociedade moderna 

possuem relação estreita com o tempo cronométrico abstrato, associado à ética Protestante e 

sua institucionalização, sendo fonte importante para análise do tempo de trabalho na 

sociedade capitalista industrial (Idem, 89; GLUCKSMANN, 2000:110). 

 

Os escritos de Marx sobre a teoria do valor e a discussão sobre o tempo de trabalho 

abstrato são centrais para as análises sobre a questão na sociedade capitalista, tematizando a 

relação entre tempo, tempo de trabalho e valor das mercadorias. A discussão iniciada com os 

escritos de Adam Smith e David Ricardo, foram posteriormente trabalhadas por Marx, no 

volume I do Capital (1983). Resgatando e superando os escritores da Economia Política 

Clássica, nomeadamente Ricardo, Marx conformou o terreno teórico para a compreensão e 

crítica de tais relações na sociedade capitalista. O autor não se ocupa de uma crítica direta ao 

conceito de tempo, mas sim ao modo de produção capitalista – cujo epicentro é a produção de 

mercadorias – que, ao espraiar os mecanismos da lei do valor à praticamente todo o conjunto 

das relações sociais, quantifica a força de trabalho e passa a medi-la sob a lógica o tempo 

cronométrico. De acordo com Marx “A própria quantidade de trabalho é medida pelo seu 

tempo de duração e o tempo de trabalho possui, por sua vez, sua unidade de medida nas 

determinadas frações do tempo, como hora, dia etc.” (1983: 47).  

 

O autor então observou que o valor das mercadorias na sociedade capitalista é 

determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção, resgatando 
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a diferenciação entre valor de uso e de troca. O primeiro existe a partir do momento em que 

um objeto externo, na percepção do homem, possui propriedades que satisfazem uma 

necessidade humana qualquer, além de uma utilidade que é por elas determinada. Porém, os 

valores de uso produzidos para autoconsumo não constituem uma mercadoria, que só existe 

quando os mesmos satisfazem necessidades de outrem. Sua especificidade de ser trocada ou 

vendida é seu valor de troca (MARX, 1983). Essa diferenciação foi fundamental para Marx 

analisar a exploração do trabalho, uma vez que o salário representa o valor da força de 

trabalho - a soma dos valores necessários para a produção/reprodução do trabalhador. Porém, 

na jornada de trabalho, a força de trabalho produz mais valor que o requisitado para tal 

reprodução, a mais-valia. Assim, é a relação entre trabalho necessário e excedente que fornece 

a proporção da taxa de mais-valia (MARX, 1983). O tempo é um fator central para a 

constituição dessa relação de exploração e compatibilização de tempos distintos, viabilizando 

o estabelecimento de trocas monetárias. Sem as dinâmicas temporais do clock time, esta 

produção de trocas dos valores imbuídos nas mercadorias seria inviável. No entanto, 

destacamos que o autor não concentra sua análise no conceito de tempo em si e é sobre tal 

discussão que nos concentraremos na seção a seguir, a partir das reflexões de Elias (1998). 

 

 

1.2. Clock Time & Network Time: dualismos e pluralismos __________________________ 

 

 

Dualismos estão profundamente ancorados na estrutura de nosso pensamento e 

permeiam a teoria social. O foco na categoria tempo faz com que tal perspectiva de 

pensamento gere uma “zona de conforto” e uma crença arraigada na simplicidade desses 

processos, que acabam por orientar suas abordagens a partir da métrica do clock time. Muitos 

autores empenharam-se em discutir a questão do tempo na teoria social – Giddens, Hopkins, 

Jaques, Young, Hohn (ADAM, 2010: 16-17) -, porém, a tarefa mostra-se um tanto quanto 

mais complexa, e, apesar dos esforços ainda há um longo caminho para uma teorização do 

tempo em si na teoria social. A transcendência de tais limitações presentes nas análises 

dualistas clássicas é uma preocupação presente no trabalho de Elias sobre o tema, e a proposta 

de percepção do tempo enquanto “síntese” é o conceito-chave para que se possa ir além das 

proposições teóricas desta tradição dual de pensamento (Idem, 2010: 16-17).  
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É sobre essa discussão que se debruça Elias em seu trabalho Sobre o Tempo5 (1998), 

apontando-o como um sistema de autodisciplina que abrange toda a existência individual, 

como um fato social individualizado que atuaria à maneira de um processo civilizador, 

contribuindo para a formação de hábitos sociais que são parte integrante de qualquer estrutura 

de personalidade (ELIAS, 1998:14). O autor aponta que o tempo é, na sociedade moderna, um 

“instrumento de orientação indispensável para realizarmos uma multiplicidade de tarefas”. 

Afirma que este não é uma “ideia que surja do nada, na cabeça dos indivíduos”, mas sim uma 

instituição cujo caráter se modifica de acordo com o estágio de desenvolvimento atingido 

pelas sociedades, relacionado a determinadas intenções e tarefas específicas (ELIAS, 

1998:15). Elias entende o tempo como uma instituição social, que se transforma num sistema 

de autodisciplina que abrange toda a existência do indivíduo, ilustrando a forma como o 

processo civilizador contribui para formar os hábitos sociais que são parte integrante de 

qualquer estrutura de personalidade (Idem:14). A análise de Elias, que aborda aspectos 

contidos em Durkheim (2001), aponta que é impossível descolar tal noção do movimento da 

sociedade e que ao longo da história, nem sempre os indivíduos tiveram as mesmas 

necessidades de medição do tempo.  

 

Segundo o autor, a categoria tempo representa uma “síntese de nível altíssimo” (e não 

“abstração”), já que relaciona posições situadas, tanto na sucessão de eventos físicos, quanto 

no movimento da sociedade e no curso de uma vida individual – interligando em sua 

perspectiva analítica, a dimensão física e social dessa categoria, que só poderia ser assim 

compreendida efetivamente (Idem: 17). Na perspectiva do autor, o tempo pode ser 

passivamente determinado, a partir das pulsões biológicas, ou ativamente determinado, 

quando há por parte das sociedades, a necessidade de sincronização entre seus movimentos 

específicos e aqueles em andamento no universo. Em nossa sociedade moderna 

industrializada, os homens buscaram, gradativamente, padrões de medida mais exatos e 

precisos, ao invés de regularem suas atividades através de processos naturais contínuos. 

 

Elias resgata as perspectivas filosóficas sobre a categoria, criticando-as, e afirma que 

(i) estas colocavam o debate de forma unilateral, já que não se preocupavam em desvendar se 

todos os homens buscariam ordenar o fluxo dos acontecimentos a partir de um conceito de 

“tempo” idêntico àquele com o qual operavam; e (ii) emitiam juízos de valor heteronômicos, 
                                                
5 Essa reflexão foi publicada fragmentadamente a partir de 1974; o manuscrito integral, em inglês, foi editado 
pela primeira vez em alemão em 1984. Edição brasileira consultada nesse trabalho data de 1998. 
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influenciando no conceito filosófico de tempo, uma vez que o esforço de conhecimento 

naquele momento era no sentido de determinar o tempo como universal e uniforme. Assim, 

aponta para uma “armadilha” na qual estaria localizado esse debate, inserido entre dois 

postulados: (1) de que o tempo é dado, como elemento da ordem eterna da natureza  e (2) de 

que faz parte da estrutura universal da consciência humana. Essa “armadilha” colocaria os 

pensadores num “abismo invisível” ou numa “fenda quase espacial”, separando o indivíduo 

humano (o “lado de dentro”) do universo (o “lado de fora”)6 (ELIAS, 1998:99-102). Segundo 

Elias, a chave para se pensar tais questões pode ser encontrada numa sociologia do 

conhecimento, afinal, “o ‘objeto’, na totalidade dos casos, é uma função do patrimônio de 

conhecimentos de que dispõe uma sociedade num dado momento” (Idem, 100); aponta ainda 

que os filósofos dispunham de um conhecimento restrito de outras sociedades diferentes das 

suas, o que de certa forma, vai de encontro à Durkheim quando aponta para a importância dos 

estudos etnográficos na compreensão das categorias humanas.  

 

O tempo seria um quadro de referência, cumprindo as funções de coordenação e 

organização da vida humana coletiva; quadro que localiza e permite comparações entre certos 

limites e possibilidades de ações e relações. Portanto, essa forma de delimitar o tempo e a 

importância desta “operação de determinação do tempo” como um fluxo contínuo de 

acontecimentos – através do tempo do relógio – seria característica de uma sociedade como a 

nossa, vasta, populosa, diferenciada e complexa. É nessa etapa do desenvolvimento da 

sociedade em que nos encontramos que a marcação de tempo unilinear, unidirecional e em 

velocidade uniforme se faz necessária, diferente do que ocorre em outras sociedades em que 

as modalidades de medição do tempo eram pontuais e descontínuas. É válido então, perguntar 

por que a experiência do tempo adquiriu tanto poder sobre os homens ao longo de nossa 

história, e como o relógio foi capaz de sintetizar esse poder regulador e ter cada vez mais 

                                                
6Vale ressaltar ainda que Elias, em A Sociedade dos indivíduos (1994), já apontava que tais dicotomias, assim 
como a da polarização entre indivíduo e sociedade, são infrutíferas; fruto de nossa forma de pensamento, 
acabaria inviabilizando a compreensão de certos fenômenos. Nesse trabalho, Norbert Elias parte de 
questionamentos básicos como “o que é a sociedade?” e aponta para a existência de respostas em campos 
opostos: uma que trata as formações sócio-espaciais, como as observamos, concebidas e planejadas por 
indivíduos ou organismos específicos; e outra que desconsidera o papel dos seres individualmente. As duas 
seriam falhas: enquanto no primeiro campo ficaria obscura a ligação entre indivíduos e formações sociais, no 
segundo não se saberia com clareza como relacionar as forças produtoras dessas formações às metas e atos dos 
indivíduos. Elias questiona como resolver o “abismo” entre indivíduo e sociedade, “abismo” inexistente na 
realidade, pois sabemos que um não existe sem o outro. Portanto, busca desfazer a dicotomia parte e todo, e 
argumenta que faltaria um modelo conceitual e uma visão global que possibilite a compreensão no pensamento, 
do que vivemos na realidade; a compreensão de como um grande número de indivíduos compõe algo maior e 
diferente do que uma coleção de indivíduos isolados. No mesmo sentido, sua análise sobre a categoria tempo, 
busca a integração de diferentes dimensões, e não a dicotomização entre as esferas social, individual e física. 
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peso, a ponto de falarmos hoje numa “corrida contra o relógio”. Segundo Elias, 

 
Assim como uma língua só pode exercer sua função enquanto é a língua comum de 
todo um grupo humano, e viria a perdê-la se cada indivíduo fabricasse para si sua 
própria linguagem, os relógios, exatamente, só podem exercer sua função quando as 
configurações cambiantes formadas por seus ponteiros móveis – portanto, numa 
palavra, as ‘horas’ indicadas por eles – são comuns à totalidade de um grupo humano. 
Eles perderiam seu papel de instrumentos de medida do tempo se cada indivíduo 
confeccionasse para si seu próprio ‘tempo’. É essa uma das fontes do poder coercitivo 
que o ‘tempo’ exerce sobre o indivíduo. Este é sempre obrigado a pautar seu próprio 
comportamento no ‘tempo’ instituído pelo grupo a que pertence e, quanto mais se 
alongam e se diferenciam as cadeias de interdependência funcional que ligam os 
homens entre si, mais severa torna-se a ditadura dos relógios. (ELIAS, 1998:97). 

 

Os indivíduos, portanto, precisam adequar seu comportamento às regras de 

organização do tempo colocadas pela sociedade, inicialmente aprendendo a controlar suas 

pulsões biológicas e posteriormente, seguindo as horas marcadas pelo relógio. Segundo Elias, 

“por intermédio do relógio, é [gerada] uma espécie de mensagem que um grupo humano 

dirige a cada um de seus membros individuais” (Idem, 17), mensagem que é incorporada e 

que fica clara ao pensarmos no incômodo gerado pelo atraso a um encontro ou a algum 

compromisso, pelo “tempo de tolerância” do atraso (em geral, 15 minutos), pela compulsão a 

consultar o relógio de pulso várias vezes ao dia, na marcação de atividades coordenadas a 

cada meia hora ou vinte minutos (como acordar às 06h20, pegar a van 6h35...), etc. O autor 

aponta ainda que ao utilizarmos substantivos reificadores (“o tempo”), ao invés de pensarmos 

em termos de ação, como verbo “temporar” (como no inglês timing), faz com que pensemos 

no tempo como algo, como uma “coisa” presente, existente, determinável e mensurável, ainda 

que o tempo não possa ser apreendido através dos sentidos. O vocabulário disponível aos 

“sujeitos pensante e falante” acaba distorcendo a reflexão, tornando mais difícil a 

compreensão de que “consultar o relógio, saber as horas” tem por objetivo sincronizar 

atividades numa sequência de acontecimentos; assim, “consultar o relógio” é a representação 

da ação humana de determinação do tempo, feita pelos homens ao longo da história e que hoje 

pode ser simbolizado por esse “gesto consultivo” (Idem, 37-38). Afirma o autor: “os relógios 

e os instrumentos de medição do tempo em geral, sejam eles de fabricação humana ou não, 

reduzem-se a movimentos mecânicos de um tipo particular, que os homens colocaram a 

serviço de seus próprios fins” (Idem: 95). 

 

Elias propõe uma abordagem em que o clock time é concebido como uma construção 

social sofisticada, utilizada para a co-ordenação do corpo, sociedade e natureza. Desta forma, 
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o autor percebe o tempo não apenas como uma medida, mas como uma ferramenta para a 

interação social, utilizada para orientar, regular, controlar, coordenar, sincronizar e comparar 

eventos sociais e naturais. No entanto, o próprio clock time também tem sofrido seu próprio 

processo de mudança e este tempo, percebido como “um fato da natureza” e fora de controle 

humano, vem sendo reconstruído a partir da especialização flexível e introdução das novas 

tecnologias de informação e comunicação (ICT – Information and Communication 

Technologies). 

 

 

1.3. Flexibilidade e Tempo na  Sociedade 24/7 ____________________________________ 

 

 

Durante toda a história do desenvolvimento do modo de produção capitalista, a 

definição do tempo de trabalho foi uma questão, um elemento em constante disputa, tanto no 

que se refere ao número de horas trabalhadas, quanto à sua intensidade e ritmo. Como 

resultado da luta pela redemocratização de nosso país, contando com a participação decisiva 

dos trabalhadores organizados em sindicatos e em movimentos sociais7 na Constituição 

Brasileira de 1988 (Capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º) determinou-se que a jornada 

de trabalho não deveria ser superior a quarenta e quatro horas semanais. No entanto, 

argumentamos a existência de um processo de “explosão” dos limites outrora estabelecidos, 

uma vez que, para algumas categorias profissionais, é possível trabalhar de qualquer lugar, a 

qualquer hora, englobando motivações diferenciadas. São as novas tecnologias de informação 

e comunicação (ICTs) que possibilitam que se trabalhe em praticamente todos os lugares, 

fazendo atividades diversas – como responder e-mails através do celular, usar o laptop ou os 

blackberrys e iPhones – e permitem um incremento de ritmo devido à multifuncionalidade, de 

modo que as formas de contabilizar e conceber a jornada vigente até então, não apreendem a 

complexidade do mundo do trabalho atual. Porém, a questão significativa para a abordagem 

aqui adotada, não está relacionada à mensuração das horas, mas sim se refere aos limites e 

fronteiras entre o tempo dedicado ao trabalho e às outras esferas da vida individual e coletiva, 

como tais tempos se relacionam, misturam e se conectam, e de que forma os indivíduos 

vivenciam estes tempos. 

 

                                                
7 Para uma discussão sobre as conquistas e lutas dos trabalhadores no processo de construção da Constituição 
Brasileira de 1988, ver Ramalho (2008). 
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Diante desse contexto e considerando que há uma tendência de aceleração do tempo e 

do tempo de trabalho, torna-se mais difícil impor limites ao dia e tempo dedicado às 

atividades laborais, desempenhando as ICTs um papel central nessa dinâmica. A possibilidade 

de estar “conectado”, “online” a todo o tempo e de qualquer localidade, trouxe novas formas e 

caminhos à estrutura e processos de trabalho, e consequentemente, novos elementos para a 

vida individual e coletiva. Por um lado, esse processo poderia incrementar a flexibilidade e 

contribuir para o bem-estar dos indivíduos; por outro, dependendo de onde se observa 

flexibilidade dos trabalhadores ou para os trabalhadores, é possível afirmar que as pessoas 

estejam trabalhando jornadas mais extensas e multiplicando as tarefas a serem cumpridas, 

intensificando seus ritmos de trabalho. Ressalta-se aqui também o papel exercido pelo 

multitasking – compreendido como a capacidade de executar diversas atividades 

simultaneamente e apontamos para uma possível alteração de uma atuação monocrônica, na 

qual uma tarefa é executada após a outra em sequência linear, para uma mais policrônica, na 

qual o ritmo tende a ser mais intenso, desempenhando múltiplas atividades simultaneamente. 

 

Em relatório sobre o tema, intitulado Working time, gender and work-life balance, 

realizado pelo Grupo WORKS (Work Organisation and Restructuring in the Knowledge 

Society, 2008), a partir de pesquisa realizada desde 2005 e envolvendo várias instituições em 

catorze estados norte-americanos, os autores apontam para a existência de mudanças na 

categoria de tempo, relacionadas à de espaço, no período da especialização flexível. A 

argumentação se dá no sentido de que a concepção de tempo nos termos fordista e taylorista 

(medido mecanicamente, calculado “a priori”, independentes de acontecimentos reais e 

artificialmente construídos) teria sido substituída por outra, na qual é instantâneo, 

fragmentado, não seqüencial, por vezes não mensurável, e com menos capacidade de impor 

limites do dia de trabalho (WORKS, 2008:13). Tais alterações seriam então, centrais na atual 

fase de transição nas sociedades modernas e essas mudanças verificadas em modos de 

produção e horários de trabalho, teriam um impacto significativo sobre os tempos pessoais e 

coletivos, fazendo emergir uma pluralidade e diferenciação de regimes temporais. Atendendo 

aos preceitos da flexibilidade, o tempo de trabalho – mesmo o já comprado pelo capitalista – 

deve ser variável, facilmente alterável a um prazo muito curto, sincronizado com as flutuações 

de demanda e subordinado aos requisitos de produção. Portanto, as alterações na categoria 

tempo estão sob o signo dessa flexibilidade, tornando a flexibilidade temporal uma questão 

central na reestruturação organizacional em curso (Idem:14-15).  
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Nesse relatório de pesquisa, utiliza-se a metáfora “sociedade 24/7” – na qual “trabalho 

e consumo, cultura e entretenimento, esportes e relações com a administração pública – tudo 

pode ser feito 24 horas por dia e 7 dias por semana” (GALLINO, 2002 apud WORKS, 

2008:16). As referidas alterações teriam maior impacto em algumas profissões específicas, 

para as quais o tempo seria ainda fragmentado, caótico e imprevisível, muitas vezes 

penetrando em outras esferas diferentes do “local de trabalho”, nas quais não deveria estar 

atuando – contexto que caracteriza os tempos vivenciados pelos cientistas sociais, foco desta 

pesquisa. A grande questão então poderia ser centrada na existência de diferentes regimes 

temporais e tempos de trabalho – uma espécie de “flexi-tempos” – e em como esses se 

combinam/conciliam com outras esferas temporais. Haveria também uma diferenciação na 

duração das relações de trabalho, com a multiplicação de contratos por curtos períodos de 

tempo, porém, coexistindo com as formas de relação outrora existentes/predominantes; mas 

haveria a necessidade de que as horas de trabalho e cronogramas/agendas pudessem ser 

alterados diariamente, semanalmente, anualmente, etc., tornando-se cada vez mais 

dessincronizadas e despadronizadas.  

 

Para os autores, a questão-chave nesse contexto é o controle do tempo, a margem de 

autonomia que os trabalhadores possuem para decidir e gerenciar seu tempo de trabalho, 

possibilitando a combinação deste com aquele dedicado a outras esferas da vida.  A 

flexibilidade temporal na esfera do trabalho pode ser vista como uma oportunidade para 

aumentar o grau de liberdade dos trabalhadores ou subordiná-los mais ao labor – e aqui 

entramos nas consequências positivas ou negativas da flexibilidade. Assim, os autores 

ressaltam que este tem sido frequentemente, coincidente com um aumento no grau de 

liberdade empresarial, atendendo às necessidades destas organizações na maneira de defini-lo 

e usá-lo (WORKS, 2008:17-18). 

  

 Neste ritmo de vida contemporânea e dos flexi-tempos, assistimos, como afirma 

Cardoso (2010), a uma modificação na forma de organização do tempo de trabalho, agora 

seguindo o mesmo modelo do trabalho doméstico: um tempo sem limites marcados, de difícil 

contabilidade, com controle mais interiorizado, indireto, pessoal (CARDOSO, 2010:37). 

Logo, fica cada vez mais difícil mensurar o tempo de trabalho e o disponível dos indivíduos, e 

mais difícil ainda encontrar tempo livre, entendido como “aquele que o homem dispõe após o 

tempo necessário para a execução de tarefas de trabalho, pressupondo a liberdade de escolha 

do que fazer ou não fazer, compreendendo tanto o lazer quanto o ócio” (BACAL apud 
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CARDOSO, 2010:37).  

  

 Diante de um ritmo intenso de renovação e de aceleração do tempo tendo a mudança, 

instabilidade, flexibilidade e multifunção (multitasking) como palavras de ordem (ou 

princípios organizadores da vida social), as tarefas se multiplicam, o ritmo se intensifica e o 

dia continua possuindo apenas 24 horas, não sendo possível estendê-lo infinitamente. O 

tempo torna-se um bem valioso e escasso, e para “ganhá-lo” e não “perdê-lo” ou “desperdiçá-

lo”, adotam-se estratégias individuais e sociais diversas: executamos cada vez mais tarefas 

simultâneas, aceitando-as e multiplicando-as, e consequentemente, incrementamos a 

considerável tensão física e psicológica dela oriunda, transformando o imperativo “correr 

atrás da própria vida” em uma “corrida contra o relógio”. Nessa “Sociedade 24/7”, a sensação 

geral de aceleramento (speeding up), as reclamações em relação à sentir-se acelerado (of 

being rushed), de “estar correndo contra o tempo” são comuns e permitem afirmações e 

discussões como a de Schor (1992), no sentido de que as pessoas estão “famintas por tempo” 

(starved for time). 

  

O tempo, tão delimitado, marcado e mensurado em horas, minutos e segundos, parece 

estar fora de controle, assim como as trajetórias pessoais e profissionais que não são mais 

marcadas por etapas sucessivas e previsíveis, mas sim por descontinuidades, intermitências, 

como se o tempo fosse, simultaneamente, algo descontínuo8. O tempo tornara-se não apenas 

raro, escasso e intermitente, mas também intenso, já que combina maior velocidade na 

execução dos gestos com redução da porosidade, sendo que a “luta pelo fim dos tempos 

mortos” não se dá (e deu) apenas a nível gerencial, mas ao individual. São os indivíduos agora 

que buscam acabar com os “tempos mortos” de suas próprias vidas, por vezes, aplicando 

modelos racionais de organização da produção em esferas que se compõem de 

temporalidades outras que não correspondem àquela métrica do clock-time (HOCHSCHILD, 

1997). Cardoso (2010) aponta para o fim de uma determinada construção social relacionada 

ao tempo de trabalho, onde não há mais, 

 
 (...) a separação entre espaço e tempo de trabalho e de não-trabalho, não mais o 
emprego assalariado por tempo indeterminado, com local e jornada fixos e 
remuneração decorrente desta última. Mas sim, um trabalho sem espaço ou tempo 
fixos, sem remuneração, jornada, forma de contratação ou garantias determinadas para 
todos. (CARDOSO, 2010:43). 

                                                
8 Para uma discussão sobre os impactos do capitalismo flexível na vida individual, ver o trabalho de Richard 
Sennett em A Corrosão do Caráter. Conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. RJ: Record, 2005. 
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Nas abordagens apresentadas acima, o foco da análise é problematizado a partir da 

distinção entre tempos “de trabalho” e “de não-trabalho”, numa abordagem que tem como 

base o clock time. Acrescentamos ainda que tal perspectiva dual não permite que outras 

temporalidades sejam abordadas, já que o “não-trabalho” torna-se categoria residual, 

compondo o resto dos outros tempos e desconsiderando a interação entre os tempos, que é 

sintetizada no tempo da experiência, da duração vivida. É, portanto, que propomos o 

desenvolvimento de uma outra perspectiva, que permita uma abordagem teórica mais rica 

para a análise das diversas temporalidades que compõem o tempo da experiência para além 

do estabelecimento de dualidades. 

 

 

1.4. O Tempo na Era do Network Time __________________________________________ 

 

 

 A Internet e o crescimento na interconectividade têm atraído a atenção de muitos 

acadêmicos, e gerado diferentes abordagens em relação ao tema. A emergência do que 

chamamos aqui de network time, tem impactado na vida cotidiana, trazendo à tona uma 

estrutura mais complexa de múltiplos tempos, considerando a relação entre o network time o e 

clock time. O novo contexto requer dos pesquisadores e teóricos uma nova imaginação 

temporal, e o abandono dos dualismos – tempo orientado por tarefas versus tempo do relógio, 

tempo linear versus tempo cíclico, por exemplo – para mover-se adiante em uma construção 

teórica que possa trazer à tona, à superfície, a multiplicidade e complexidade dos tempos 

cotidianos (ADAM, 2010, 2011; HASSAN, 2007). 

  

O debate sobre o tempo se inicia com uma discussão entre as ciências sociais e 

naturais, que remonta aos trabalhos filosóficos de autores como Henri Bergson (primeira 

publicação em 1913; consultada, 2011) e Edmund Husserl (primeira publicação em 1917; 

consultada, 1964), e seus apontamentos sobre a incorporação de elementos subjetivos e 

relacionados à experiência para a construção de uma reflexão sobre as vivências temporais 

humanas indicando que a experiência do tempo não pode ser reduzida a uma medida, à 

linearidade do tempo do relógio. Ambos autores são considerados os fundadores do 

pensamento crítico sobre o tempo (HASSAN, 2007; ADAM, 1995), estabelecendo um debate 

com o legado da tradição Iluminista e buscando a criação de uma metafísica alternativa à 
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visão mecanicista e científico-matemática. Nesta última, o tempo é percebido enquanto uma 

série de estados fixos que podem ser separados e mensurados. Numa outra visão, Bergson 

argumenta que o tempo não é algo que podemos compreender através de números, mas 

enquanto algo vivido (internamente, não externamente) e que possui duração, durée, 

constituindo-se enquanto um estado de vir-a-ser e um processo de duração vivida  

(HASSAN, 2007:5-6). Através desta argumentação, o autor destaca a dimensão temporal 

qualitativa, da duração vivida (durée), da temporalidade da experiência, intuição, memória e 

consciência, daquela quantitativa, do tempo racionalizado com base na ciência, um tempo 

medido atemporalmente e de ritmos invariantes. 

 

Husserl, por sua vez, considerado o fundador da fenomenologia, compartilha elementos 

discutidos no trabalho de Bergson, propondo uma abordagem que toma a experiência intuitiva 

sobre um fenômeno como ponto de partida, buscando desvendar características fundamentais 

da experiência e a essência do que se experimenta. Ambas as abordagens – a duração vivida 

de Bergson e a fenomenologia de Husserl – compartilham uma perspectiva que se opõe aos 

conceitos objetivistas e positivistas derivados do Iluminismo, e que aponta para uma análise 

descritiva de processos subjetivos. Husserl defende que não é possível compreender a ideia de 

tempo através da percepção de que este é uma série de sucessivos momentos, que podem ser 

mensurados e categorizados. Em sua argumentação, o autor aponta que a essência do tempo 

deriva de nossa experiência subjetiva relacionada ao mesmo, ao modo como o percebemos e 

não como um processo universal e absoluto como postulado pelo pensamento Newtoniano. O 

autor enfocaria portanto não no “eu penso” mas no “eu experimento”, postulando que o tempo 

precisa ser compreendido a partir de suas características qualitativas subjetivas (HASSAN, 

2007:5-6). 

 

 

Robert Hassan discute tempo em nossa sociedade em rede e propõe o conceito de 

network time, considerando que este vem sendo acelerado como consequência da 

computadorização, representando uma modificação de um tempo cronológico para um 

cronoscópico (chronoscopic) (PURSER, 2007; VIRILIO, 2003). O significado seria uma 

alteração da velocidade que era outrora limitada pelo movimento através de distâncias 

geográficas por transporte físico – ou seja, um movimento no espaço através do tempo 

cronológico – para a aceleração através de transmissão de dados, pretensamente movendo-se 

na velocidade da luz, e criando um senso de instantaneidade através da conexão em rede. 
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Nesse contexto, o “segundo” torna-se uma medida arcaica, se considerarmos que a velocidade 

dos processamentos computadorizados (computer-processing speeds) são agora medidas em 

nanoseconds (um bilionésimo de segundo) e picoseconds (um trilionésimo de segundo).  

  

Hassan (2003) defende a ideia de network time e critica os teóricos que desenvolveram 

suas abordagens baseando-se na ideia de “tempo-real”, o que para o autor, significa uma 

imprecisão. Tempo-real como metáfora está diretamente ligado à ideia de “não tempo”, o que 

seria inconcebível considerando que nada ocorre instantaneamente ou em tempo real; de fato, 

a conexão em rede permite um acesso pseudo-instantâneo, já que pode falhar, reduzir ou 

acelerar a velocidade de conexão. Nesse trabalho, seguimos esta perspectiva e, portanto, 

rejeitamos noções como timeless time, “tempo real” ou “não tempo” (no-time), uma 

abordagem que se opõe à de autores como Castells e Virilio, conforme será argumentado a 

seguir.  

 

Manuel Castells (1996) aponta que a era da globalização e da informação é marcada 

pelo que chama de timeless time, uma forma de “não-tempo” (non-time) que substitui outro 

tempo, linear, mensurável e previsível. Paul Virilio (2003) em sua abordagem, considera que 

“as teletecnologias do tempo-real… estão aniquilando o tempo ‘presente’ isolando-o de seu 

aqui e agora, em favor de um qualquer lugar recíproco que não tem relação com nossa 

‘presença concreta’ no mundo”9 (VIRILIO, 2003:10). A ideia geral de que estamos sempre 

“correndo contra o tempo” leva-nos ao ponto em que em nossa sociedade contemporânea, ao 

invés de mover-se em direção ao timeless time, reveste a categoria tempo de maior 

importância, ainda que adquirindo diferentes contornos. Como aponta Hassan (2003), 

 
Nós respiramos no tempo, sonhamos, imaginamos, lembramos, o antecipamos e 
percebemos a morte através dele. O tempo está fundamentalmente incorporado em 
tudo o que fazemos. Além disso, pensando no senso comum em voga sobre as novas 
tecnologias de informação e comunicação como a rede (web), o conceito de ‘timeless 
time’, ou a morte do tempo, não se aproxima de nossa experiência atual.10 (HASSAN, 
2003: 232-3). 

 

                                                
9 Nas palavras do autor: “the teletechnologies of real-time... are killing 'present' time by isolating it from its here 
and now, in favour of a commutative elsewhere that no longer has anything to do with our 'concrete presence' in 
the world” (VIRILIO, 2003:10). 
10 No original: “We breathe in time, we dream in it, we imagine in it, we remember in it, we anticipate it and we 
approach death in it. Time is fundamentally embodied in everything we do. Moreover, thinking in a 
commonsense fashion about ICTs such as the Internet, and our interaction with them, the concept of 'timeless 
time', or the death of time do not come closer to our actual experience.” (HASSAN, 2003: 232-3). 
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Comunicação por email, telefonia móvel, sistema de mensagem de texto SMS, 

televisão digital interativa, Personal Digital Assistants (PDAs), pagers, computadores 

móveis, Bluetooth, WAP-enabled applications e a Internet em si, são elementos essenciais que 

constituem a base tecnológica do network time. Nessa dinâmica que envolve o capitalismo 

flexível, a globalização e as ICTs, apontamos que a introdução das últimas em processos de 

trabalho têm gerado impactos nos limites e fronteiras entre este e casa/família. 

 

Os mecanismos enunciados, que outrora eram possibilidades, tornam-se novas 

necessidades. A “nice new device”, um Blackberry, por exemplo, logo torna-se uma 

necessidade e todos, amigos, parentes ou colegas de trabalho podem contar com o fato de que 

a pessoa estará “conectada”. Assim, como consequência de estar disponível, online, para 

todas muitas categorias, as fronteiras entre casa e trabalho, lazer e profissão, vida profissional 

e pessoal, tornam-se indistintas, “borradas” ou “embaçadas” (blurred) e essa dinâmica pode 

colaborar para um incremento na velocidade e ritmo de nossas vidas. Como hipótese, 

apontamos que o network time introduz uma nova experiência temporal e que quanto mais 

conectados e dependentes da interconectividade estamos em nossa profissão e outros aspectos 

sociais e individuais, mais acelerado é o ritmo de vida, e as pessoas tendem a sentir-se cada 

vez mais cobradas. 

  

A “Sociedade 24/7” e a interconectividade, ou em outras palavras, o network time, 

contribui para a aceleração do padrão de tempo da modernidade e em alguma medida, é ainda 

mais ditatorial do que o relógio, se considerarmos que a rede é imprevisível, volátil e caótica. 

O conceito de “multifunção” (multitasking), definido como a “condução simultânea de duas 

ou mais atividades, durante um período determinado” e a metáfora das “muitas janelas com 

diferentes conteúdos abertos na tela”, podem auxiliar-nos a trazer à tona o que é uma das 

marcas do cotidiano de muitos trabalhadores: desempenham-se inúmeras tarefas, em geral, 

simultaneamente; nunca estão completamente offline e, portanto, o dia de trabalho pode 

estender-se através de novas tarefas que podem surgir como “pop-ups”. Quando os processos 

de trabalho integram ferramentas ICT, as mesmas podem estabelecer uma nova ordem 

temporal na estrutura de trabalho dos indivíduos, rompendo a ordem temporal monocrônica e 

impondo padrões de trabalho policrônicos, já que é possível que as pessoas estejam 

comprometidas com inúmeras tarefas simultâneas, ainda que localizadas em diferentes 

espaços (LEE & LIEBENAU, 2000). Tomando como referência tal contexto, apontamos que 

um dos elementos de maior importância nessa dinâmica é o indivíduo e sua habilidade em ser 
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ativo ao controlar e estabelecer fronteiras sobre o tempo de trabalho e seus outros tempos. 

Logo, questões como “onde trabalhar”, “como trabalhar”, “quanto trabalhar” e “como 

organizar o tempo de trabalho” tornam-se centrais para categorias profissionais como a que é 

foco deste trabalho. 

  

Ressaltamos que os conceitos de tempo e temporalidade são distintos ainda que 

relacionados. Nesse sentido, o network time faz surgir uma nova e poderosa temporalidade, 

que impacta na relação temporal dos indivíduos com o trabalho, a casa, o lazer e outras 

dimensões. Como aponta Adam (1995), para desenvolver pesquisas e estudos sobre tempo, é 

preciso considerar que os tempos cotidianos são plurais e complexos. O indivíduo não vive 

num tempo único e na realidade, as pessoas experimentam uma multiplicidade de tempos, 

incluindo tempo para si, para a família, trabalho, lazer e muitos outros (ADAM, 1995: 12).  

 

A discussão sobre a temporalidade objetiva perceber características sutis que estão 

para além do tempo em si, trazendo à tona os significados e processos da vida cotidiana. 

Assim, o conceito é utilizado para explicar e sintetizar o que o tempo significa 

subjetivamente, além de suas propriedades como pontualidade, duração, quando, sequência, 

deadline, ciclos, ritmo e velocidade, incluindo também normas, regras e convenções 

associadas ao tempo – em suma, a ideia de tempo como um processo de experiência vivida e 

não como uma medida. Assumindo que a questão-chave do network time é a internet/rede em 

si mesma (a compressão do tempo do relógio e velocidade na comunicação) e o efeito 

generalizado de  aceleração, observaremos a experiência subjetiva do tempo, enfocando na 

forma como as pessoas lidam com a relação entre casa e trabalho, e como promovem o 

balanço entre essas esferas. 

  

Essa sensação geral e crescente de “aceleramento” reforça a importância da “auto-

gestão do tempo”. Em certa medida, a ideia de gestão significa “ter controle sobre o tempo”, 

requerendo que os indivíduos sejam capazes de controlar, planejar, colonizar e mapear o 

futuro, especialmente no contexto tomado como referência aqui. A partir do rompimento com 

uma visão mecânica do relógio (clock view) e a transformação para outra caótica e acelerada 

da rede, impõe-se aos indivíduos novas necessidades, e a gestão e organização do tempo 

tornam-se ideias-chave.  

 

O desenvolvimento tecnológico incrementa o sentimento de que, coletivamente, 
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estamos em processo de aceleração em inúmeras esferas e ao lidar com essa aceleração 

enquanto fenômeno da vida moderna, somos forçados a refletir sobre nosso uso do tempo. 

Afinal, como não há tempo disponível para a execução de todas as tarefas necessárias, há que 

se “racionalizar” seu uso, desenvolvendo estratégias de otimização do tempo. Nesse sentido, 

Hochschild (1997) aponta que as pessoas perseguem esse modelo de “gestão da vida” e, 

portanto, buscam aplicar a ideia de sistemas racionais de organização da produção no espaço 

doméstico e com os outros membros da família.  

 

Os princípios racionais aplicados em casa fazem emergir a ideia de “gestão do lar”. No 

entanto, nem todos os elementos integrantes dessa esfera enquadram-se nessa forma de 

organizar a vida. As atividades relacionadas ao cuidado (com os filhos e com a casa) possuem 

temporalidade própria e não podem ser subdivididas em frações de tempo e agregadas 

ordenadamente, pois não são atividades compatíveis com a racionalização do tempo métrico. 

Alimentar uma criança, por exemplo, é uma atividade que nem sempre pode ser enquadrada 

num tempo determinado, a criança pode estar mais ou menos disposta, comer mais ou menos 

rápido, aproveitar o momento da refeição para trazer à tona questões emocionais; cuidar de 

uma pessoa doente é outro exemplo, na medida em que atende a uma temporalidade do corpo, 

da saúde, que não corresponde à matemática das horas marcadas. Nesse mesmo sentido, 

combinar um reduzido “tempo de qualidade” (quality time) com a família para compensar os 

outros vividos fora, nem sempre funciona enquanto estratégia, pois há outros complicadores 

nessa relação temporal (HOCHSCHILD, 1997).  

 

Em pesquisa sobre a relação entre tempo e cuidados, a partir de pesquisa em creches, 

Davies (1994) discute o que chama de process time ou “tempo processual”, observando suas 

interfaces e conflitos com o clock time. O autor, a partir da literatura feminista sobre a 

“racionalidade dos cuidados”, afirma que a consciência e a agência, partes integrantes do 

cuidado, não são influenciadas primariamente pela “racionalidade técnica-limitada” em que 

motivos econômicos e instrumentais são determinantes, mas sim pela capacidade de 

considerar a realidade e as necessidades daquele que recebe tais cuidados. Argumenta que tais 

necessidades são frequentemente imprevisíveis e que, em geral, as mesmas requerem 

continuidade e um formato temporal que não seja determinado por uma medida abstrata e 

quantitativa (DAVIES, 1994:279). O autor ressalta que o conceito distingue-se do “tempo 

orientado por tarefas”, destacando que o último acaba separando a atividade de seu contexto e 

pretende, através do conceito de process time, indicar “o tempo entrelaçado às relações 
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sociais” (Idem, 280). Em seu estudo, aponta as relações entre clock time e process time nas 

creches, discutindo os conflitos entre tais tempos, na medida em que é preciso rotinizar, a 

partir da estrutura da instituição, atividades de cuidados com crianças, que não 

necessariamente se encaixam na métrica atemporal e homogênea do clock time.  

 

A “gestão do tempo” pode ser muito eficiente em certas áreas da vida, mas pode gerar 

em outras, novas complicações, como se verifica entre aqueles que tentam tornar-se 

“eficientes-experts” em casa, tal qual no trabalho (HOCHSCHILD, 1997; SCHOR, 1992). 

Hochschild em seu livro “Time Bind”, utiliza o conceito de segundo turno (second shift) para 

discutir as consequências da aplicação desse padrão racional e eficiente de lidar com o tempo, 

relacionado ao mundo do trabalho e à métrica do clock-time, na esfera doméstica. A autora, 

através de abordagem antropológica, apresenta uma discussão sobre gestão do tempo, casa e 

trabalho, entre trabalhadores de diversos níveis e gerentes de uma companhia multinacional 

nos EUA.  

 

Em poucas palavras, Hochschild demonstra que na medida em que as pessoas estão 

cada vez mais “ocupadas”, executando muitas tarefas e por vezes levando-as para casa, 

acabam despendendo menos tempo com a família e, consequentemente, precisam que lidar 

com o que chama de second shift – a necessidade de lidar com as consequências emocionais 

dessa dinâmica, como problemas de cunho afetivo com parceiros e filhos. Este quadro criaria 

um custo emocional aos indivíduos, que pode ser ainda maior se considerarmos a emergência 

das ideologias da “maternidade intensiva” (intensive mothering) e “partenidade consciente” 

(involved fathering), que nas décadas recentes tem intensificado o sentimento entre os pais de 

que o tempo desprendido com as crianças nunca é suficiente, de que sempre há algo a mais a 

ser feito. Tais elementos contribuiriam para uma sensação generalizada de descontrole em 

relação ao tempo, configurando um quadro caótico acrescido da ansiedade desmedida gerada 

pela insatisfação em relação às experiências, tanto no mundo do trabalho, quanto fora dele. 

  

Finalmente, é importante apontar que em nossa sociedade contemporânea, a “devoção 

a atividades em tempo-intensivo significa status social elevado” (GERSHUNY, 2005 apud 

MATTINGLY & SAYER, 2006:207). O autor afirma que não apenas houve mudanças na 

experiência do lazer, mas também a relação histórica entre lazer e status social, apontando em 

direção oposta ao que estabelecera Veblen em suas pesquisas sobre o século XX, quando 

pessoas em posições elevadas de status em geral despendiam mais tempo em atividades de 
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lazer. Seguindo o mesmo raciocínio, Mattingly e Sayer (2006) afirmam que no mundo atual,  

 
 

O estilo de vida de indivíduos de alto status transformou-se em um conspícuo 
busyness revelado através do engajamento nos múltiplos tempos de família e trabalho, 
com uma agenda de lazer. Em contraste, a inatividade óbvia de indivíduos com muito 
tempo livre, como os desempregados, assume significado de baixo status social.” 
(MATTINGLY & SAYER, 2006:207)11.  
 

Outros elementos que podem contribuir para esses diferentes sentimentos em relação 

às vivências temporais são a geração e a trajetória na carreira. Se considerarmos a geração à 

qual se pertence, assim como o investimento e o envolvimento com a carreira, é possível 

apontar que existem formas variadas de experienciar a relação com ICTs, profissão e tempo. 

Muitos são os dispositivos tecnológicos disponíveis, porém, a forma de relação com os 

mesmos varia e há inúmeros níveis de integração dos mesmos com os diversos âmbitos da 

vida; deste modo, as responsabilidades e compromissos resultantes do desenvolvimento na 

carreira impactam na forma como se opera com tais dispositivos, bem como nas tarefas e 

atividades a serem executadas e no tempo disponível para seu exercício.  

 

Como estudante, por exemplo, é possível ouvir de colegas e professores inúmeras 

reclamações em relação ao tempo: artigos para revisar e escrever, estudantes para orientar, 

horas de palestra e aulas a ministrar, um sem número de emails recebidos por dia (que 

precisam ser filtrados, analisados e respondidos) além das tarefas universitárias 

administrativas e burocráticas. Muitas destas são resultado do engajamento no campo, 

reconhecimento pela contribuição dos estudos e pesquisas desenvolvidas, bem como o tempo 

investido na carreira. No entanto, muitos chamam atenção para mudanças no fazer da 

profissão, que hoje incluiria um obrigatório uso das ferramentas tecnológicas disponíveis que 

serviria também – devido à suposta facilidade em desempenhar-se tarefas já que são feitas 

através do computador – como argumento para incrementar o número de atividades, como 

relatórios, formulários e pareceres a serem realizados para as instituições ou agências de 

fomento.  

 

                                                
11No original: “(…) the lifestyle of high-status individuals has transmogrified into conspicuous busyness 
revealed through multiple time commitments to work and family and a jam-packed leisure agenda. In contrast, 
the obvious idleness of individuals with too much free time, such as the unemployed, signifies their low social 
status” (MATTINGLY & SAYER, 2006:207-208).  
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Aqui surgem como fundamentais os dois elementos citados acima – geração e carreira 

– pois, os iniciantes também sentem pressão em relação ao tempo devido à sua experiência 

reduzida enquanto acadêmico e professor: a necessidade de comprovar sua produtividade e de 

realizar pesquisas e publicações, a importância do cumprimento dos prazos (bem mais 

reduzidos que outrora, tanto no mestrado quanto no doutorado) e todos os elementos 

importantes num mercado acadêmico cada vez mais competitivo – conforme caracterização 

dos processos de trabalho e do sistema de pós-graduação no Brasil indicadas no Capítulo II. 

Além disso, estar nos níveis iniciais da carreira ou já consolidado como pesquisador12, 

pertencer a uma determinada classe social ou gênero, influenciam no número de atividades 

concomitantes a serem realizadas – sejam de trabalho, cuidados ou de outra natureza -, 

contribuindo e moldando a sensação de pressão temporal. Pertencer ao que se considera em 

geral como uma universidade “reconhecida” ou de “excelência”– classificação estabelecida 

com base nos Sistemas de Avaliação da Pós-Graduação – é outro elemento fundamental nessa 

dinâmica. Dependendo de onde se observa a busca pela manutenção da posição de Programa 

de Pós-Graduação e/ou Pesquisador de excelência científica ou pelo alcance destas, os níveis 

de pressão sobre discentes e docentes apresentam contornos diferenciados; no entanto, fazem-

se presentes em ambos os casos. 

 

Os mesmos dispositivos tecnológicos exercem controle sobre a produção e a (suposta) 

qualidade da mesma, mas também são facilitadores nos processos de trabalho, ao 

disponibilizar dados online outrora de difícil acesso, bibliografia internacional (ainda que com 

as restrições das revistas acadêmicas em relação ao uso dos bancos de dados), bem como o 

próprio uso do computador e suas ferramentas, que substituindo a Era da Máquina de 

Escrever, permitem um aceleramento nos processos de trabalho, pois “com o computador 

tudo é mais fácil”. No entanto, na medida em que se amplia o acesso à informação, aumenta 

também a necessidade de filtrá-la; à medida que o material disponível no campo cresce, maior 

é a necessidade de investimento em leitura. Para além da mensuração da quantidade de 

atividades que compõem os processos de trabalhos dos professores-pesquisadores, 

poderíamos apontar ainda que o fazer acadêmico-intelectual possui temporalidade própria 

que, à maneira das atividades de cuidados, nem sempre cabe nos fragmentos de tempo 

mecanicamente controlado, impostos devido aos prazos e metas a serem cumpridas – neste 

sentido, podendo ser comparado às atividades marcadas pelo process time ao qual se refere 

                                                
12 As observações com relação à construção de tais categorias serão apresentadas no próximo capítulo. 
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Davies (1994). O tempo do estudo, da pesquisa, da análise, do amadurecimento de ideias e de 

conexões de sentido possuem temporalidade suis generis e não é possível determinar a priori 

e com precisão, quantos fragmentos de tempo, mecanicamente controlado e mensurado, serão 

necessários ao seu cumprimento. Deste modo, chamamos atenção para o fato de que, na 

mesma medida em que na história da organização das forças produtivas, se buscou uma 

padronização temporal com vistas à elevação da produtividade, assistimos a introdução desta 

lógica no campo da produção científica. A busca pela padronização dos tempos de produção 

acadêmico-intelectual, a fim de exercer “controle de qualidade” sobre a atuação dos docentes 

de pós-graduação na ciência brasileira, permite-nos apontar para uma “taylorização do 

conhecimento”. As agências de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento da pós-graduação 

brasileira – tais como a Capes e o CNPq – através do sistema de avaliação, atuam neste 

sentido e é, portanto, que inúmeras são as discussões e questionamentos em torno do mesmo. 

As disputas internas entre as áreas de conhecimento na concepção e aplicação dos critérios da 

chamada “excelência científica”, coloca em xeque esta “taylorização” e requerem uma 

reflexão crítica sobre os impactos do sistema de avaliação – tal como está concebido – na 

construção da ciência e nas vivências temporais daqueles que a desenvolvem. É sobre esta 

temática que nos aprofundaremos no capítulo a seguir, apresentando as percepções dos 

cientistas sociais, membros de programas de pós-graduação do sistema federal de ensino 

superior, sobre os processos de trabalho que caracterizam seu fazer científico no cenário atual. 
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Capítulo II 

Institucionalização e desenvolvimento da Pós-Graduação em Ciências Sociais no Brasil 

___________________________________________________________________________ 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar um breve histórico do Sistema de Pós-

Graduação no Brasil, descrevendo os marcos legais de sua implementação e desenvolvimento, 

desde a década de 1950 – quando iniciam os processos para efetiva consolidação do sistema - 

até o período atual, englobando os Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), que ampliaram os cursos e programas de pós-graduação na década de 

2000. Em seguida, apresentaremos um panorama geral da pós-graduação no Brasil, através de 

dados estatísticos e, particularmente, do lugar da Grande Área de Humanas e da área de 

Ciências Sociais no sistema destacando as possibilidades de interferência em seu curso, 

devido à sua importância e representatividade na pós-graduação. 

 

Em seguida, discutiremos o processo de avaliação da pós-graduação, suas concepções 

e estrutura dentro das agências de financiamento. E a partir dos dados do trabalho de campo, 

realizado em sete programas de pós-graduação, contabilizando cerca de 30 entrevistas com 

docentes de estratos da base da classificação da Capes e aqueles considerados de excelência, 

totalizando mais de 60 horas de áudio – apresentaremos a perspectiva e as críticas dos 

docentes sobre o sistema de avaliação da pós-graduação. Utilizamos ainda, informações 

contidas no Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 (Volumes I e II) e em outros textos 

que abordam o tema. Por fim, apresentaremos um panorama estatístico, tanto descritivo, em 

relação ao perfil e composição dos docentes, quanto analítico, considerando a produção dos 

docentes e as taxas de produtividade construídas a partir dos critérios do Qualis Capes. 

Objetivamos, deste modo, apresentar os processos de trabalho que integram o fazer científico 

dos docentes, para no capítulo seguinte, abordar suas vivências temporais em relação aos 

mesmos. 

 

 

2.1. Marcos legais na institucionalização do Sistema de Pós-Graduação ______________ 

 

 

O sistema de pós-graduação stricto sensu no Brasil, apesar de seu desenvolvimento 

tardio, é considerado na literatura sobre o tema como um sistema de excelente qualidade, 
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indicado “de forma unânime como o maior e de melhor qualidade da América Latina” 

(MARTINS, 2005:13), com uma “estória de inegável sucesso” (ALMEIDA, 2010b:18). Desta 

forma e considerando que seu desenvolvimento se dá a partir da década de 1950 – ainda que 

sua regulamentação e fomento à expansão ocorra efetivamente algumas décadas mais tarde -, 

a pós-graduação obteve êxito como um sistema nacional de formação de mestres e doutores, 

alimentando com docentes altamente qualificados a expansão tanto do sistema de ensino 

superior privado quanto das universidades públicas.  

 

A construção deste sistema, no entanto, contou com a participação tanto do Estado, no 

que se refere à organização e financiamento, bem como a atuação de organismos 

representativos da comunidade científica e do corpo docente que integrava as instituições de 

ensino. Um ponto importante a ser considerado é que a emergência da pós-graduação 

relaciona-se à superação de um modelo de organização do ensino superior que constituído 

através de escolas isoladas, voltava-se principalmente para a formação de profissionais 

liberais e atuava de forma dissociada da atividade de pesquisa. De acordo com Carlos 

Benedito Martins (2005), desde a década de 1920, a comunidade acadêmica brasileira, ainda 

que incipiente, mobilizava-se a fim de romper com esse padrão e atuar no sentido de criar 

instituições universitárias que desenvolvessem atividades de pesquisa e que pudessem apontar 

para outros parâmetros na construção do ensino superior. 

 

Os primeiros resultados das manifestações em busca da renovação do ensino superior 

aparecem em 1930 quando são criadas as primeiras universidades do país, a saber: a 

Universidade de São Paulo em 1934 e a Universidade do Distrito Federal, em 1935 – ainda 

que de curta vida. Para que esses resultados se apresentassem foi de fundamental importância 

tanto a atuação da Associação Brasileira de Educação, surgida em 1924, bem como o próprio 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, assinado por educadores no ano de 1932. 

Outro elemento a ser considerado nessa dinâmica é a criação da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) no ano de 1948, que não apenas indicava um aumento gradativo 

da ciência no país, mas também teve papel fundamental na institucionalização da atividade de 

pesquisa na universidade durante as décadas de 1950 e 1960, constituindo-se em um ator-

chave na luta pela reforma universitária (MARTINS, 2005:13-16). 

 

Importante ressaltar ainda a criação de dois órgãos no ano de 1951, que tiveram papel 

fundamental na dinamização do sistema de pós-graduação no país, quais sejam, o Conselho 
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Nacional de Pesquisas (CNPq – atualmente Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES – antiga Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O CNPq 

tinha como objetivos o incremento das atividades na área de energia nuclear e a promoção de 

capacitação científica e tecnológica nacional, unindo interesses tanto de técnicos 

governamentais e militares, além de parte da comunidade científica nacional. A CAPES, por 

sua vez, apresentava como objetivos o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e visava a 

construção de um projeto de industrialização intensiva do país, sendo uma campanha 

coordenada por Anísio Teixeira por mais de doze anos até 1963 e presidida pelo então 

Ministro da Educação (MARTINS, 2005:16). 

 

É possível considerar que esta ampliação e o processo de profissionalização da área 

devem-se às primeiras iniciativas da CAPES e do CNPq, bem como outras agências 

internacionais de fomento – os relatos dos entrevistados destacam a importância da Fundação 

FORD  – durante a década de 1950 e início de 1960, com o envio de estudantes brasileiros 

para o exterior. Tais iniciativas e o retorno desses pesquisadores permitiram a criação de uma 

massa crítica que posteriormente participaria da implantação e desenvolvimento da pós-

graduação no país. Muitos desses pesquisadores haviam participado no início da década de 

1960, dos então chamados “cursos de Especialização” na área de Ciências Sociais - próximos 

do que viria a ser no futuro a modalidade stricto sensu – e não à toa, os programas de pós 

mais antigos do país datam de 1968-9, período em que esses pesquisadores capacitados 

retornam e são convidados a participar da criação de programas de pós-graduação pelo país, 

indicados por aqueles que haviam sido seus professores nos antigos cursos de especialização. 

 

Um dos marcos legais que merece destaque neste processo de institucionalização da 

pós-graduação é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1961, que traz em seu texto, 

através do artigo 69, uma referência explícita à oferta desta modalidade de ensino, ao indicar 

que os estabelecimentos de ensino superior poderiam ministrar, além dos cursos de graduação 

e especialização, os “de pós-graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam 

concluído a graduação e obtido os respectivos diplomas” 13. Deste modo, dada a ausência de 

outros parâmetros de referência, ficou a cargo dos órgãos acadêmicos competentes, as 

                                                
13A LDB de 1961 está disponível na íntegra em: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/6_Nacional_Desenvolvimento/ldb%20lei%20no
%204.024,%20de%2020%20de%20dezembro%20de%201961.htm. 



 35 

interpretações desta formulação, um tanto genérica (MARTINS, 2005:17). 

 

Com o regime autoritário de 1964, a política educacional desenvolvida acabou 

desmobilizando o movimento da reforma universitária iniciada via controle coercitivo das 

atividades docentes e perseguição às entidades estudantis. Naquele contexto, a política 

educacional previa não apenas medidas repressivas, mas também a vinculação do sistema 

educacional ao desenvolvimento econômico, acompanhando uma lógica de crescente 

internacionalização da economia. Seguindo esta direção, o regime pós-1964 implantou um 

sistema de financiamento do desenvolvimento da ciência e tecnologia até então inexistente no 

país e no qual o ensino superior deveria ocupar um papel estratégico, atuando também na 

formação de recursos humanos altamente qualificados. A implantação desse sistema de 

financiamento foi fundamental para a instalação inicial da pós-graduação, que ocorreria nas 

décadas posteriores. No ano de 1965, o sistema de pós-graduação passa por outra etapa em 

sua definição e regulamentação, a partir da solicitação do Ministro da Educação Suplicy de 

Lacerda ao Conselho Federal de Educação (CFE). O Ministro advogava que a pós-graduação 

deveria “estimular não apenas a formação de pesquisadores, mas também assegurar 

treinamento eficaz e de alto padrão a técnicos e trabalhadores intelectuais para atuarem em 

diversos setores do desenvolvimento” (MARTINS, 2005:19). O aviso ministerial apontava a 

importância da elevação dos níveis de qualidade do ensino visando a uma possível expansão 

quantitativa e o então Ministro manifestava sua opção por um formato em dois ciclos 

sucessivos, seguindo o modelo norte-americano de graus de master e doctor (Idem, 19). 

 

Outro marco legal importante refere-se ao Parecer 977/65, através do qual a Câmara 

do Ensino Superior distingue dois tipos de pós-graduação, a lato sensu e stricto sensu, e 

desenvolve a elaboração conceitual dos formatos. A primeira teria caráter prático, conferindo 

um certificado, enquanto o segundo atribuía grau acadêmico, a partir dos cursos de mestrado e 

doutorado acadêmicos, visando a formação de docentes e pesquisadores. Deste modo, o 

Parecer exerceu influência fundamental na concepção dos cursos implantados nas décadas 

posteriores e nos critérios para sua organização e credenciamento. Não muitos anos mais 

tarde, em 1968, o sistema de pós volta a ser debatido, no contexto do Relatório do Grupo de 

Trabalho da Reforma Universitária, no Governo Costa e Silva. No relatório final, várias 

passagens do Parecer 977/65 foram reafirmadas, mas também foi assinalada a inadequação do 

sistema brasileiro às necessidades socioeconômicas do país, criticando a existência das 

faculdades isoladas e de cunho profissionalizante que compunham a pós-graduação. 
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Apontava-se ainda que o desenvolvimento da pesquisa científica e a formação dos quadros de 

magistério ocorreria nos níveis de pós-graduação, portanto, seria fundamental a promoção de 

uma política nacional destinada a este fim, que seria de responsabilidade do governo federal 

(Idem:19-21). 

 

A Lei 5.540/68, que estabeleceu as normas de organização e funcionamento do ensino 

superior, seguiu as orientações do Relatório da Reforma Universitária e dentre outras 

determinações, recomendou a institucionalização dos cursos de pós-graduação, configurando 

um impulso ao crescimento do sistema. Dois artigos merecem destaque na lei, quais sejam: (i) 

Artigo 31 que estabelecia a titulação como um dos principais critérios para ingresso e 

progressão na carreira docente; e (ii) Artigo  36 que definia que os programas de 

aperfeiçoamento de pessoal docente seriam disponibilizados pelas universidades, 

considerando uma política nacional e regional definida pelo Conselho Federal de Educação e 

promovida pela CAPES ou CNPq. Portanto, esse artigo representa a ligação entre a carreira 

docente e a titulação, reafirmando a importância de uma política nacional de pós-graduação 

objetivando o aperfeiçoamento dos quadros docentes cuja responsabilidade seria das agências 

de fomento do governo federal. Como forma de impulsionar este processo, estabeleceu-se 

uma política sistemática de concessão de bolsas de estudos para a realização dos cursos de 

mestrado e doutorado no país e no exterior, e a CAPES criou em 1976, um programa especial 

de capacitação docente – o PIDCDT – para os professores das universidades federais, visando 

incentivar a sua titulação acadêmica (Idem: 21). 

 

A LDB aprovada em 1996, através de seu artigo 52, estabeleceu que as universidades 

deveriam possuir produção intelectual institucionalizada, sendo compreendida pela maioria 

dos atores como promoção de atividades de pós-graduação. Neste contexto, o parque 

universitário da rede particular sofreu um impacto, se considerarmos que se constata um 

incremento dessa modalidade de oferta, e que muitas dessas instituições foram criadas sem 

qualquer tradição de pesquisas ou programas de pós-graduação. O texto legal também 

estabeleceu que pelo menos um terço do corpo docente das universidades deveria possuir a 

titulação de mestre ou doutor, ampliando a demanda por cursos de pós, também devido à 

ampliação e necessidades deste mercado específico (Idem, 2005:21-22).  

 

A publicação do Decreto nº. 6. 096, de 24 de abril de 2007, instituiu o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Podemos 
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observar no documento do decreto que o objetivo do REUNI é: “Criar condições para a 

ampliação do acesso e permanência na educação superior no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades” 

(BRASIL, 2007, Art. 1º)14. De acordo com o site oficial15, o REUNI está articulado em seis 

dimensões, quais sejam: (i) Ampliação da oferta de Educação Superior Pública; (ii) 

Reestruturação Acadêmico-Curricular; (iii) Renovação Pedagógica da Educação Superior; 

(iv) Mobilidade Intra e Inter-Institucional; (v) Compromisso Social da Instituição e (vi) 

Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de 

graduação. Destacamos este último ponto, pois a articulação dos dois níveis de ensino 

supracitados, segundo a proposta do REUNI, envolve a expansão qualitativa e quantitativa da 

pós-graduação orientada para a renovação pedagógica da educação superior. Uma questão 

importante que marca a essência da proposta do REUNI e que impacta no processo de 

trabalho do professor universitário é o estímulo à adesão a um novo modelo de universidade, 

englobando o aumento da relação professor/aluno, como é possível observar no documento:  

 

O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de conclusão média dos 
cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de 
graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a 
contar do início do plano. (BRASIL, 2007, §1º, do Art. 1º)16. 

 

Dessa forma, ao se limitar à previsão orçamentária concedida – sem a garantia da 

efetividade, continuidade e cumprimento de desembolsos acordados – o REUNI promove 

uma concorrência entre as universidades federais ou “uma competição de regularidade e de 

busca de identidade ao modelo sugerido pelo MEC” (LIMA; AZEVEDO; CATANI; 2008: 

23). Apontamos a existência de inúmeros debates no interior da comunidade acadêmica 

acerca dos elementos que envolvem a concepção e implantação do REUNI17. Contudo, 

considerando o objetivo desta pesquisa, destacamos apenas que o Programa representa um 

marco legal importante na Educação Superior brasileira nos últimos dez anos, visando a 

reestruturação desse nível de ensino diante das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e na sociedade como um todo. Os reflexos dessa política podem ser percebidos 

através dos dados gerais sobre a pós apresentados a seguir, uma vez que inúmeros cursos na 

área foram criados na década de 2000. 
                                                
14Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm. Acesso em 04.04.2013. 
15Fonte: http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28. Acesso em 
04.04.2013. 
16 Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm. Acesso em 04.04.2013. 
17 Cf.  LIMA, L. C.; AZEVEDO, M. L. N.; CATANI, A. M., 2008. 
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Dadas as considerações e os marcos históricos acima, apresentaremos um quadro do 

sistema de pós-graduação brasileira, concentrando atenção especial à grande área de 

Humanidades e às subáreas que compõem as Ciências Sociais, quais sejam, Sociologia, 

Antropologia e Ciência Política (de acordo com a Capes), através de dados estatísticos 

disponíveis. Este exercício tem como objetivo a observação dos dados de abrangência 

nacional, considerando o contexto atual de desenvolvimento da pós-graduação. Ressalta-se 

por fim, que os dados gerados por esta pesquisa são expressivos ao indicar o incremento 

considerável que marca o desenvolvimento do sistema brasileiro nas últimas décadas. Tais 

considerações são fundamentais para a compreensão dos processos de trabalho e, 

consequentemente, das vivências temporais dos docentes, uma vez que indicam o 

funcionamento do sistema e as pressões oriundas da competitividade e da busca para se 

atingir e/ou manter os parâmetros de excelência que marcam a pós-graduação nos dias atuais. 

  

 

2.2. O sistema nacional de pós-graduação e as Ciências Sociais: panorama estatístico 

 

 

Quando regulamentado na década de 1960, o sistema de pós-graduação brasileira 

contava com 38 cursos no país, sendo a maioria de mestrado, com apenas onze de doutorado. 

Os primeiros cursos de doutorado, instalados antes mesmo da regulamentação, concentravam-

se nas disciplinas de Biologia, Física, Matemática e Química, enquanto os de mestrado 

distribuíam-se de modo mais disperso pelas outras áreas do conhecimento, incluindo também 

as Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, além das Ciências Agrárias e Engenharias 

(VELLOSO, 2002:39). 

 

De acordo com os dados disponíveis no Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 

(CAPES/MEC, 2010a e 2010b - Volumes I e II), tendo como referência o ano de 2009, o 

sistema brasileiro compunha-se de 2.719 programas em atividade, responsáveis por 4.101 

cursos, sendo 2.436 de mestrado (59,4%), 1.422 de doutorado (34,7%) e 243 de mestrado 

profissional (5,9%). Havia 57.270 docentes e 161.117 estudantes matriculados ao final de 

2009, sendo 103.194 alunos de mestrado e mestrado profissional, e 57.923 alunos de 

doutorado. Através da Tabela 1 abaixo, observamos a evolução do sistema nacional de pós-

graduação, considerando o número de cursos recomendados pela Capes e habilitados ao 
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funcionamento ao final do ano de referência. Em termos gerais, do ano de 1976 até 2009, o 

crescimento total é da ordem de 486,7%. 

Tabela 1 – Evolução do número de Cursos em Atividade (Geral) 

Nível 1976* 2004 2009 Crescimento (%) 
2009/1976 2009/2004 

Mestrado 518 1.793 2.436 370,3% 35,9% 
Mestrado Profissional 0 119 243 - 104,2% 
Doutorado 181 1.058 1.422 685,6% 34,4% 
Total 699 2.970 4.101 486,7% 38,1% 

(*Ano de início das avaliações pela Capes. Fonte: CAPES/MEC, 2010a). 
 

Ao observamos os dados referentes especificamente às Ciências Sociais percebe-se 

que também houve incremento considerável no número de cursos em atividade, desde o início 

de seu processo de institucionalização – como é possível observar no Gráfico 1 abaixo. De 

acordo com os dados disponíveis nas planilhas de avaliação da Capes18, os primeiros cursos 

de mestrado nas diferentes áreas foram: (i) Sociologia na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) em 1967; (ii) o curso de Antropologia Social no Museu Nacional 

(MN/UFRJ) em 1968; e (iii) os cursos de Ciência Política na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e de Ciência Política e Sociologia no Instituto Universitário de Pesquisas do 

Rio de Janeiro (IUPERJ/UCAM), ambos no ano de 1969.  

 

Gráfico 1 

 
(Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em 

 CAPES/MEC, 2010a; Avaliação Trienal Capes 2010). 
 

                                                
18 A título de esclarecimento, ressaltamos que os dados aqui sintetizados, e que tomam como base a planilha de 
Avaliação Trienal da Capes, ano 2010 (base 2007-2009), referem-se apenas aos cursos e programas que 
permaneceram com nota superior a três. Desta forma, os dados não apreendem programas que possam ter tido 
suas notas rebaixadas no período.  
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O incremento é considerável, em especial, destacando que na década de 1960 havia apenas 4 

cursos no país (supracitados) os quais são regulamentados entre os anos de 1967 e 1969. Em 

seguida, na década de 1970, já existem 22 cursos de mestrado em funcionamento; nas décadas 

subsequentes, são abertos dez cursos de mestrado em cada uma (em 1980 e 1990) e é notável 

a explosão no ano 2000 (41 cursos). O incremento de cursos de doutorado também é 

gradativo e do mesmo modo, destaca-se o número no ano de 2000 (29 cursos). O referido ano 

é o que mais se destaca em termos de desenvolvimento da pós-graduação, apontado como um 

reflexo positivo, em termos de crescimento quantitativo, relacionado às políticas direcionadas 

ao sistema iniciadas décadas antes ao REUNI que como mencionado acima, estabelece o 

objetivo de criar mecanismos para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior, além de criar condições para o melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos já existentes nas universidades. De acordo com informações obtidas a partir 

do site do oficial do REUNI, a expansão da Rede Federal de Educação Superior teve início 

em 2003 com a interiorização dos campi das universidades federais. O número de municípios 

atendidos pelas universidades passou de 114 em 2003 para 237 até o final de 2011. Desde o 

início da expansão foram criadas 14 novas universidades e mais de 100 novos campi que 

possibilitaram a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de graduação.  

 

Os cursos de ciências sociais estavam distribuídos entre os 87 programas na área, 

sendo 20 na área de Antropologia/Arqueologia, 42 em Sociologia e 25 em Ciência Política e 

Relações Internacionais - tomando como referência as mesmas planilhas de Avaliação Trienal 

da Capes 2010. Observamos abaixo na Tabela 2, os programas abertos em cada uma das 

décadas, considerando o período de 1960 a 2000, sendo o último o período no qual se criam 

muitos programas, dobrando a quantidade de PPGs disponíveis na área. 

 
Tabela 2 – Evolução do número de programas,  

na área de Ciências Sociais, por década 
 

Década 1960 1970 1980 1990 2000 
Programas de 
Pós-Graduação 4 18 11 11 43 

Total 4 22 33 44 87 

(Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em 
 CAPES/MEC, 2010a; Avaliação Trienal Capes 2010). 

 

Considerando o número de cursos de mestrado segundo a grande área, constata-se que 

houve crescimento em todas entre os anos de 2004 e 2009; nota-se, entretanto, que houve 
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distintas taxas de crescimento, sendo que a área Multidisciplinar foi a que mais se expandiu 

(125%) e as Ciências Humanas ocupa o 3o lugar com 40,4% de crescimento. No que se refere 

aos cursos de doutorado segundo a grande área, obtemos a mesma tendência observada para o 

mestrado, com essas mesmas três áreas ocupando as primeiras posições, sendo que a 

Multidisciplinar apresenta as maiores taxas (190,9%). Da mesma forma, a área de Ciências 

Humanas, ocupa a terceira posição, ainda que apresentando taxas estáveis de crescimento, em 

torno dos 14% (Tabelas 3 e 4 abaixo – CAPES/MEC, 2010a:48). As mesmas indicam a 

expressividade da Grande área das Ciências Humanas no sistema, na qual as Ciências Sociais 

estão inseridas, além das subáreas de Filosofia e Teologia, História, Geografia, Psicologia e 

Educação. 

 

Tabela 3 – Número de cursos segundo a grande área – mestrado 

Grande Área do 
Conhecimento e 
Posicionamento 

2004 2009 Crescimento 
(%) 

Porcentagens 
2004 2009 

(1) Multidisciplinar 92 207 125,0 5,1 8,5 
(2) Ciências Sociais 
Aplicadas 

197 301 52,8 11,0 12,4 

(3) Ciências Humanas 272 382 40,4 15,2 15,6 

(Fonte: Estatísticas da CAPES/MEC, 2010a). 
 

Tabela 4 – Número de cursos segundo a grande área - doutorado 

Grande Área do 
Conhecimento e 
Posicionamento 

2004 2009 Crescimento 
(%) 

Porcentagens 
2004 2009 

(1) Multidisciplinar 92 96 190,9 3,1 6,8 
(2) Ciências Sociais 
Aplicadas 

84 119 41,7 7,9 8,4 

(3) Ciências Humanas 144 201 39,6,4 13,6 14,1 

(Fonte: Estatísticas da CAPES/MEC, 2010a). 
 

Dentro da grande área de Humanas, em 2009, a oferta dos cursos de Ciências Sociais 

também é considerável: dos 201 cursos de doutorado, 54 são de Ciências Sociais (26,87%); 

dos 382 cursos de mestrado, 83 são da área (21,73%). Deste modo, ressaltamos novamente a 

expressividade das Ciências Sociais – considerando as três subáreas – que correspondem a 

quase um quarto da oferta de cursos, ainda que a Grande Área seja composta de outras seis 

subáreas, conforme indicado acima. 
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Em termos gerais, no que se refere à distribuição dos cursos de pós-graduação por área 

de conhecimento e tomando como base o ano de 2009, as Ciências da Saúde lideram com 725 

cursos (17,7%), seguidas da área de Ciências Humanas, com 588 cursos (14,3%). As outras 

áreas do conhecimento apresentam taxas que variam entre 5,5% (Linguística, Letras e Artes, 

na última posição) e 11,7% (Ciências Agrárias) ocupando a terceira posição, após as Ciências 

Humanas. Mais uma vez as Ciências Humanas apresenta sua expressividade (CAPES/MEC, 

2010a, pp.48). A subárea das Ciências Sociais (considerando os cursos das sub-áreas de 

Antropologia, Sociologia e Ciência Política somados) é responsável pela oferta de 137 cursos 

dentro deste total, correspondendo a 23,3% da grande área de Humanas. 

  

Quando observamos a distribuição dos programas por nota, percebe-se que a área de 

Ciências Sociais segue a mesma tendência da distribuição geral, conforme o Gráfico 2 abaixo. 

Dentro da subárea, são 14 programas considerados de excelência (notas 6 e 7), 

correspondendo a 16%; o estrato intermediário (nota 5) equivale a 24,2%, enquanto os 

programas nos estratos inferiores (notas 3 e 4) totalizam 59,8% dos programas. Abaixo, 

observamos a distribuição dos PPGs nas três subáreas que compõem as Ciências Sociais, por 

cada nota – Tabela 5. 

 

Gráfico 2 

 
(Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em 

 CAPES/MEC, 2010a; Avaliação Trienal Capes 2010). 
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Tabela 5 – Número de Programas de Pós-Graduação, por subárea das Ciências 
Sociais, por nota 

Programas de Pós-
Graduação por nota 3 4 5 6 7 

Antropologia 5 7 4 2 2 
C. Política  10 4 6 3 2 
Sociologia 10 16 11 2 3 
Total Ciências Sociais 25 27 21 7 7 
% de PPGs por nota 59,8 24,2 16 

(Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em 
 CAPES/MEC, 2010a; Avaliação Trienal Capes 2010). 

 

 Os dados referentes à distribuição dos cursos em atividade segundo a dependência 

administrativa indicam que em 2009, 55,8% dos cursos de mestrado pertenciam ao sistema 

federal, 25,7% ao sistema estadual, 17,9% ao sistema privado e 0,6% ao sistema municipal de 

ensino superior. No que se refere aos cursos de doutorado, em números absolutos, as federais 

lideram com 57,2% dos cursos, seguidas pelas estaduais com 30,5%, enquanto as particulares 

representam apenas 12,1% do total oferecido no país (CAPES/MEC, 2010a: 47-50). Portanto, 

a maior parte da oferta ocorre no sistema federal de ensino, seguindo o mesmo modelo entre 

os cursos de mestrado e doutorado na área de Ciências Sociais, conforme a Tabela 6. Uma vez 

que as entrevistas e dados que compõem esta pesquisa são oriundos da esfera federal, 

reafirmamos o valor dos dados da amostra e sua importância no que se refere à construção de 

um painel geral do que ocorre entre os docentes de pós-graduação na área. 

 

Tabela 6 - Total de Cursos Acadêmicos em atividade de Ciências Sociais, 
mestrado e doutorado, por dependência administrativa 

Total de Cursos Acadêmicos em atividade 
Ciências Sociais, mestrado e doutorado 

Dependência Administrativa Total Percentagem 
Federal 56 64.35 
Estadual  20 23 
Particular 11 12.65 
Municipal 0 - 
Total  87 100% 

 (Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em 
 CAPES/MEC, 2010a; Avaliação Trienal Capes 2010). 

 

 Observando a sequência temporal de 1987 e 2009, apontando o número de alunos de 

mestrado matriculados, novos e titulados, observamos que há um crescimento absoluto da 

ordem de 194% para o número de matriculados; de 374% para novos alunos matriculados no 
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ano em questão e de 874% para os titulados, indicando um grande incremento no período de 

12 anos. No que se refere ao doutorado, o crescimento em percentual absoluto indica um 

incremento de 500% nos alunos matriculados, 700% para os alunos novos e 1200% para os 

titulados. A taxa de alunos titulados por alunos matriculados evoluiu de aproximadamente 

10% em 1987 para 20% em 2009 (Idem:67). Acompanhando esta tendência de crescimento, é 

notável ainda o incremento das taxas de titulados no mestrado e doutorado por 100 mil 

habitantes. Enquanto em 2006, o total de titulados mestres e doutores foi de 16,04 e 5,05, 

respectivamente, em 2009, os valores atingem 18,64 de mestres e 5,94 de doutores, como 

indicado na Tabela 7. A título de comparação no Gráfico 3 abaixo, é possível comparar o 

número de portadores de título de doutor por cem mil habitantes no Brasil e em outros países, 

constatando que os números brasileiros estão significativamente abaixo daqueles encontrados 

na Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Austrália, aproximando-se mais das taxas 

percebidas em Portugal (Idem: 70-72). Estes dados são significativos, pois o aumento desta 

taxa em específico é um dos objetivos expressos no PNPG 2011-2020 ocasionando a busca 

pela redução dos tempos de titulação que, por sua vez, impactam consideravelmente os 

processos de trabalho dos docentes e discentes. As consequências dessa política sobre os 

processos de construção científica das Ciências Sociais geram opiniões diversas entre os 

docentes que foram entrevistados. 

 
 

Tabela 7 – Número de titulados no mestrado e doutorado,  
por 100 mil habitantes, 2006 e 2009 

 
Nível Descrição 2006 2009 

Mestrado 
No de Titulados 29.761 35.698 
População (em milhões) 186 191 
Titulados / 100 mil hab. 16.04 18.64 

Doutorado 
No de Titulados 9.366 11.368 
População (em milhões) 186 191 
Titulados / 100 mil hab. 5.05 5.94 

(Fonte: CAPES/MEC, 2010a). 
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Gráfico 3 

 
(Fonte: CAPES/MEC, 2010a:72).  

 

 

 Com relação ao número de docentes por grande área, em 2009, as Ciências Humanas 

despontam em segundo lugar (Idem: 74). No entanto, ao confrontarmos o número de docentes 

nas Ciências Sociais com o total das Ciências Humanas, observamos que a área apresenta 

apenas 17% do valor geral, totalizando em números absolutos 1.373 docentes em relação aos 

8.064 que compõem a grande área – conforme dados dos Gráfico 4 e Tabela 8 abaixo. 

Portanto, ainda que as Ciências Sociais sejam expressivas em termos de oferta de cursos, a 

quantidade de docentes por eles responsáveis é reduzida. 

 

 

Gráfico 4 

 
(Fonte: CAPES/MEC, 2010a:74) 
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Tabela 8 – Número absoluto de docentes permanentes  

nas diferentes áreas das Ciências Sociais 

Subárea das Ciências Sociais Docentes Permanentes 

Sociologia 760 
Antropologia  288 
C. Política 325 

Total (Ciências Sociais) 1.373 

(Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em 
 CAPES/MEC, 2010a; Avaliação Trienal Capes 2010). 

 

Podemos apontar, como hipótese, que estes números refletem a importância do 

incremento dos doutores que compõem os quadros permanentes, uma vez que há uma 

discrepância em relação ao número de cursos oferecidos e os docentes que neles atuam. Tal 

observação pode indicar também um acúmulo de funções entre os docentes que integram 

atualmente o sistema, contribuindo para a sensação de que em termos de trabalho, estão 

sempre “correndo contra o tempo” a fim de dar conta das atividades previstas.  

  

Uma vez apresentados o panorama geral do sistema de pós-graduação e a participação 

das Ciências Sociais neste contexto, voltaremos a atenção ao sistema de avaliação da pós-

graduação. Estas considerações são importantes para a compreensão do contexto de trabalho 

dos docentes membros de Programas de Pós, uma vez que a avaliação é um elemento 

determinante em relação às atividades a serem realizadas pelos mesmos. Sendo tais avaliações 

recorrentes, desempenham um papel fundamental na sensação de que há uma maratona a ser 

percorrida pelos professores a fim de atingir os objetivos por ela previstos a cada triênio, tanto 

pelos “iniciantes”, quanto pelos “consolidados” na carreira. As discussões aqui apresentadas 

tomam como base as entrevistas realizadas durante o período do trabalho de campo, com 

docentes de PPGs de excelência e da base da classificação da Capes. Vale destacar que 

consideramos “jovens”, “recém-ingressos” e “iniciantes” na carreira aqueles que foram 

incorporados como professores efetivos no sistema federal de ensino há em torno de dez anos, 

o que converge com os ingressantes no sistema de pós-graduação como alunos entre as 

décadas de 1990 e 2000; os “consolidados”, “prestigiosos” e/ou “reconhecidos” são aqueles 

que acumulam entre vinte, trinta anos ou mais de carreira, ingressaram como alunos entre as 

décadas de 1960 e 1980, que pertencem à PPGs de excelência e/ou à categoria de pesquisador 

bolsista de produtividade PQ-CNPq. Tal distinção será fundamental para a discussão 
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apresentada neste item e nos capítulos seguintes nos quais analisaremos as percepções e 

vivências dos atores a partir desses recortes, além dos elementos gênero e geração. 

 

 

2.3. O Sistema de Avaliação da pós-graduação Brasileira e seus impactos nos processos 

de trabalho dos professores-pesquisadores _______________________________________ 

 

 

 O desenvolvimento do sistema nacional de pós-graduação é percebido pelos 

profissionais da área científica como uma experiência de sucesso – sendo apontado inclusive 

como “o mais bem sucedido de todos os níveis de ensino” (DURHAM, 2005:171) – em 

especial, considerando sua história recente, em torno de 40 anos. A pós-graduação é percebida 

como “uma conquista a ser preservada”, uma vez que podemos apontar a existência de cursos 

de boa qualidade, tanto nos níveis de mestrado quanto de doutorado, compreendendo todas as 

áreas de conhecimento e não apenas as ciências sociais. Vale indicar que, no que se refere 

especificamente à área foco deste estudo, há o predomínio dos cursos de caráter acadêmico, 

ainda que haja uma discussão em termos de política educacional, em relação ao fomento aos 

cursos de mestrado profissionalizantes – lato sensu – nas diferentes áreas. Ressaltamos ainda 

que esta discussão impacta a área, uma vez que há uma percepção generalizada de que para o 

cientista social que pretende atuar no mercado acadêmico, a formação se completa apenas 

com a conclusão do doutorado – que pode ser compreendida também como um reflexo do 

desenvolvimento do próprio sistema brasileiro e do sucesso das políticas educacionais 

implementadas com este fim. Há, portanto, uma discussão em relação aos formatos que a pós-

graduação deve tomar na área, com opiniões que variam entre a extinção do mestrado nos 

moldes atuais sendo substituído pelo doutorado – que concederia um título de mestre ao longo 

do processo, seguindo os moldes americanos – ou a manutenção do formato mestrado-

doutorado, dadas as recomendações para a redução de tempo de formação, de modo que os 

mestrados deixem de ser “minidoutorados”. 

 

Embora seja um setor restrito – em 2008 existiam 132 mil doutores no país, 

correspondendo a apenas 0,7% da população, cuja distribuição territorial é muito desigual – 

ou “assimétrica” nos termos do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 (CAPES/MEC, 

2010a) – os cursos são responsáveis pela formação dos pesquisadores e qualificação dos 

docentes, sendo um setor-chave para um país que pretende uma integração entre o 
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desenvolvimento econômico, construção de conhecimento e a capacidade de pesquisa 

científica. É possível questionarmos, no entanto, o lugar das Ciências Sociais neste contexto, 

considerando que as áreas das Ciências Humanas não tem sido foco principal das políticas 

científicas, em especial, se considerarmos o financiamento destinado às outras áreas, como as 

Tecnológicas e Biomédicas. Esta discussão relaciona-se à compreensão do papel da ciência 

social e à importância atribuída ao conhecimento científico oriundo do campo, no 

desenvolvimento do país. Especificamente no que se refere ao tema desta pesquisa, 

chamamos atenção para o fato de que o financiamento é um elemento fundamental para a 

infraestrutura que os docentes da área dispõem para desenvolver suas atividades e cumprir 

com os objetivos previstos na avaliação que, por sua vez, impactam consideravelmente nas 

vivências temporais dos atores. A questão que se coloca diz respeito às possibilidades de 

realização das atividades de pesquisa e ao acúmulo de atividades – considerando docência, 

gestão administrativo-burocrática, pesquisa e investimento em publicação – uma vez que 

muitos pesquisadores acabam contando com estruturas precárias para o desenvolvimento de 

seus processos de trabalho, em especial, aqueles oriundos dos estratos mais baixos da 

classificação da Capes. 

  

O sistema de avaliação da Capes é um elemento fundamental no processo de 

consolidação da pós-graduação no país e é considerada uma inovação, uma vez que substituiu 

os “antigos sistemas burocráticos de controle baseados em cumprimento de regulamentações 

formais por avaliações recorrentes de desempenho e de qualidade dos resultados alcançados” 

(DURHAM, 2005: 172). O sistema associa os níveis atingidos, considerando os parâmetros 

estabelecidos, aos incentivos monetários, em termos de financiamento para pesquisa e número 

de bolsas de estudo. Este mecanismo que objetiva o aperfeiçoamento constante, tanto dos 

programas e cursos, quanto dos pesquisadores, se configura como uma pressão continuada 

pela produção entre os integrantes do sistema. Enquanto elemento fundamental e que orienta a 

atuação dos membros dos programas de pós-graduação, o sistema de avaliação – atualmente 

realizado trienalmente - é um disparador de uma corrida generalizada para que os níveis de 

produtividade sejam atingidos, sendo um elemento de preocupação continuada entre os 

pesquisadores e que desponta, muitas vezes, como um elemento mais importante do que a 

própria produção de conhecimento em si. Esta pressão pela produtividade – que é uma das 

marcas da excelência – gera, por exemplo, a adoção de estratégias de “parcelização dos 

objetos e objetivos de pesquisa” de modo que se consiga escrever um número de papers e 

artigos científicos grande o suficiente para competir em busca de um lugar de publicação 
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entre os estratos considerados superiores dentro do sistema. Pretende-se, a partir deste modus 

operandi, atingir o número de pontos necessários à manutenção do status e/ou elevação do 

mesmo, conforme comprovam os depoimentos de parte dos docentes entrevistados. Tal 

observação não é aqui apontada como estratégia única, mas como algo recorrente, em 

especial, entre os docentes que integram os programas da base do sistema de classificação – já 

que há uma competitividade intensa em busca de status e prestígio, traduzida ao fim e ao 

cabo, como a possibilidade de conquista de maior ou menor financiamento para o 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa. O sistema de avaliação, enquanto elemento 

impulsionador da produtividade é, em muitos casos, fonte de preocupação e de pressão 

mesmo entre os professores e programas já consagrados, na medida em que pesam ainda 

sobre o prestígio construído. Tais críticas – que serão desenvolvidas mais adiante no texto – 

reforçam àquelas feitas inclusive pelo próprio PNPG 2011-2020, no sentido de apontar a 

necessidade de aperfeiçoamento dos parâmetros já existentes, sem negar seu positivo impacto 

em relação ao dinamismo interno da produção científica nas áreas de conhecimento. De 

acordo com os relatos, a avaliação evita o “marasmo absoluto” – conforme a palavra de um 

dos docentes entrevistados –, já que o sistema brasileiro, devido a seu caráter público, não 

possui outras formas de controle da atuação e produção dos docentes. 

  

Atualmente, são três os eixos que caracterizam a avaliação: (i) a realização por pares 

oriundos das diferentes áreas do conhecimento e reconhecidos por sua reputação intelectual; 

(ii) a natureza meritocrática, conduzindo à classificação dos e nos campos disciplinares; e (iii) 

a associação entre reconhecimento e fomento, definindo políticas e estabelecendo critérios 

para o financiamento dos programas (CAPES/MEC, 2010b:125). Desde o período de criação 

do até o ano de 1997, a escala de classificação era conceitual alfabética de “A” a “E”, sendo 

considerados cursos de excelência – ou de padrão internacional - aqueles contemplados com o 

conceito “A”. A partir de então, adotou-se a escala numérica de 1 a 7, sendo considerados 

cursos de excelência aqueles classificados com os conceitos 6 e 7, com os cursos 7 ocupando 

o topo do sistema. Enquanto as políticas dos governos federais se concentraram na promoção 

da expansão do sistema, o enfoque da Capes, responsável tanto pelo financiamento quanto 

pela avaliação do desempenho das universidades coligadas, concentrou-se sobre a 

combinação de critérios acadêmicos (produção de livros e papers, dissertações e teses de teor 

acadêmico, etc.) e quantitativos (Idem:126). De acordo com o PNPG, recentemente, houve a 

introdução de outros parâmetros, como a nucleação e a solidariedade, chamando atenção dos 
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comitês avaliadores para a capacidade e/ou interesse dos programas mais fortes em 

cooperarem com os mais fracos.  

 Estes novos parâmetros admitem, portanto, a existência da desigualdade entre os 

programas e argumentaremos neste trabalho, que esta também faz parte da dinâmica de 

distribuição das bolsas e bolsistas de Produtividade do CNPq (PQ) – apontada como elemento 

de status que se relaciona tanto ao prestígio na comunidade acadêmica, quanto às 

possibilidades de financiamento para pesquisa19. Argumentamos, portanto, para uma 

reafirmação desta política de nucleação e solidariedade, percebendo a importância da busca e 

reforço do intercâmbio dos pesquisadores entre os PPGs, no sentido de promover a excelência 

científica nos programas situados nos estratos mais baixos da hierarquia. Não à toa, durante os 

meses de trabalho de campo, pudemos constatar a presença de pesquisadores brasileiros dos 

PPGs de excelência, atuando como visitantes, naqueles programas que ocupam a base da 

hierarquia. No entanto, destacamos que adotamos perspectiva crítica em relação à tais 

incentivos, no sentido de apontar que esta “promoção” não se dá apenas nos termos colocados 

pelo PNPG 2011-2020 – com enfoque de natureza meritocrática naqueles que “irradiam 

excelência” - e é preciso atentar para o suporte, estrutura e financiamento dos próprios PPGs 

da base, de modo que possam processar e colher frutos dos elementos oriundos dessa 

cooperação. 

  

Outro elemento fundamental no processo de avaliação – e fonte de críticas infindáveis 

entre os cientistas sociais – é a introdução do Ranking Qualis para as revistas acadêmicas, 

cujos níveis de confiabilidade variam segundo as áreas de conhecimento. De acordo com o 

site oficial da agência, o Qualis é “o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para 

estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação”. O 

processo, desenvolvido para atender as necessidades do sistema de avaliação, classifica os 

veículos utilizados para a divulgação da produção acadêmico-científica dos programas – 

incluindo docentes e discentes. O Ranking se pretende uma aferição indireta da qualidade dos 

artigos e de outros tipos de produção, através da análise e classificação dos periódicos 

científicos por áreas de avaliação, com processo de atualização anual. Os veículos são 

enquadrados em estratos indicativos da qualidade: A1; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C20 – sendo o 

                                                
19 Apresentaremos adiante, no item 2.4, a classificação por nível e por nota dos PPGs da amostra selecionada 
para este estudo. 
20 Os pesos atribuídos aos diferentes estratos do Qualis Periódicos nos documentos de avaliação de área na 
Capes, são distribuídos na Sociologia e na Antropologia da seguinte forma: A1 = 100; A2 = 85; B1 = 70; B2 = 
60; B3 = 40; B4 = 30; B5 = 10; C = zero. Na subárea Ciência Política, segue-se o mesmo padrão, com diferença 
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primeiro o que possui pontuação mais elevada e o último, possuindo peso zero. Vale ressaltar 

que o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, pode receber 

diferentes avaliações, buscando expressar em cada área o valor atribuído à pertinência do 

conteúdo veiculado. Considerando que nas áreas acadêmicas prevalecem o paper e o livro 

como parâmetros de qualidade e que a produção intelectual possui peso considerável na 

avaliação dos programas, o número de publicações dos docentes nos estratos superiores do 

Qualis é uma meta em todos os programas – sendo recomendação básica em geral e feita 

internamente nos PPGs, visando sua competitividade no sistema, que os docentes busquem 

concentrar suas publicações em periódicos A1, A2, B1 e “no máximo” B2. Objetivamos 

reafirmar, portanto, o papel fundamental que o Ranking possui em termos de orientação do 

trabalho acadêmico entre os professores-pesquisadores que impacta na meta em termos de 

número de publicações, cujo parâmetro é uma média de três publicações por triênio, para cada 

docente. 

  

Embora se aponte para a importância do desenvolvimento do Ranking para o 

estabelecimento de parâmetros de qualidade de produção científica, há um consenso em 

relação à crítica de que o Qualis apresenta “distorções de todo o tipo” e que o sistema, mesmo 

depois de anos de criação, não foi capaz de “acomodar as diferenças e refinar os parâmetros e 

critérios condizentes com a realidade e necessidades das diferentes áreas do conhecimento” 

(CAPES/MEC, 2010a:127). Aponta-se no próprio PNPG – e as opiniões dos cientistas sociais 

corroboram essa percepção – que “historicamente, houve a hegemonia ou a predominância de 

critérios, culturas e procedimentos das ciências exatas e naturais, as quais migraram para as 

outras áreas e funcionaram como uma camisa de força” (Idem). Deste modo, surgem no 

cenário as críticas ao chamado “taylorismo intelectual” e ao “imperativo publish ou perish”, 

gerando um debate intenso sobre a maneira como a qualidade das publicações é aferida e 

impulsionando, em alguns casos, a discussão sobre a “slow science”21. É uma característica 

das subáreas das Ciências Sociais possuir, em geral, menos do que 20% dos periódicos 

classificados nos extratos A1, A2 e B1, e para além dos motivos que levam a este quadro, 

gostaríamos de ressaltar a competitividade interna ao mercado acadêmico daí advinda. Ao 

observarmos a distribuição dos periódicos nas três subáreas das Ciências Sociais, por estrato 

no Qualis, obtemos o quadro abaixo: 

                                                                                                                                                   
nos pesos atribuídos aos estratos B2 = 55 (e não 60) e B4 = 25 (e não 30). 
21O manifesto pela “slow science” defende que a ciência e os cientistas precisam de tempo para pensar. O texto 
integral está disponível na página: http://slow-science.org/, acesso em 10 de maio de 2013.  
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Tabela 9 – Distribuição dos Periódicos por estrato,  
nas subáreas das Ciências Sociais e Geral 

Estrato 
Ciência Política Antropologia Sociologia  Geral 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

A1 56 5.33 28 3.15 55 2.99 139 3.68 
A2 57 5.43 54 6.08 84 4.57 195 5.17 
B1 94 8.95 95 10.70 132 7.19 321 8.50 
B2 136 12.95 98 11.04 200 10.89 434 11.50 
B3 156 14.86 132 14.86 160 8.71 448 11.87 
B4 140 13.33 169 19.03 246 13.39 555 14.70 
B5 168 16.00 216 24.32 393 21.39 777 20.58 
C 243 23.14 96 10.81 567 30.87 906 24.00 
Total 1050 100 888 100 1837 100 3775 100 

(Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis no site da Capes, acesso em dezembro de 2012). 

 

A distribuição acima expõe a competitividade que marca a área, uma vez que os 

periódicos disponíveis nos estratos mais valorizados são poucos e correspondem a uma 

percentagem muito baixa. Ao agruparmos os superiores, A1, A2 e B1, percebe-se que há 

apenas em torno de 20% dos periódicos nesses estratos na Ciência Política e na Antropologia, 

e na Sociologia apenas 15%; o mesmo ocorre somando as categorias B2 e B3, estando a 

Ciência Política e Antropologia entre 26% e 28%, e menos de 20% na Sociologia – mais uma 

vez, a última área mostra-se mais competitiva que as demais, na medida em que o número de 

periódicos registrados nesses estratos é menor. O Gráfico 5 abaixo, fornece uma dimensão da 

distribuição entre os estratos agrupados, por subárea. 

 

Gráfico 5 

 
(Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis no site da Capes, aeesso em dezembro de 2012). 
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Existem diferenças entre as três subáreas e observando também o somatório das taxas 

de periódicos B3 e B4, e C, pode-se apontar que a Sociologia é mais competitiva que as 

demais, possuindo poucos periódicos classificados nos dois primeiros agrupamentos e uma 

taxa mais elevada no estrato C, que tem peso zero na avaliação, conforme citado acima. Na 

Antropologia, o agrupamento dos estratos B4 e B5 é mais inchado, mas ainda pontua apesar 

de pouco; enquanto o último – estrato C –, apresenta uma taxa bem inferior às demais. Na 

Ciência Política, as taxas são menores nas pontas e maiores no segundo e terceiro 

agrupamentos, com uma distribuição mais simétrica. Esses dados podem ser interpretados, 

portanto, como indicativos da competitividade interna das subáreas e como reflexo das 

concepções que orientam as ações dos comitês avaliadores. 

 

O Gráfico 6 abaixo sintetiza a distribuição dos periódicos no geral, considerando as 

três subáreas: são 17% no primeiro agrupamento (A1, A2 & B1), 24% no segundo (B2 & B3), 

35% no terceiro (B4 & B5) e 24% no último (C). De fato, há poucos periódicos concentrados 

no agrupamento dos estratos mais valorizados, conformando uma forte competitividade no 

sistema como um todo – que também são indicadas pelos docentes em suas críticas ao sistema 

de avaliação. 
 

Gráfico 6 

 
(Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis no site da Capes, aeesso em dezembro de 2012). 

 

Tanto entre os jovens professores-doutores e recém-ingressos no sistema de pós-

graduação, quanto entre aqueles que já integram o sistema há muitos anos22, são inúmeras as 

                                                
22 A definição das categorias “jovens e recém-ingressos” e “consolidados” no sistema foram explicitadas nas 
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críticas ao Qualis Periódicos. Um deles se refere justamente ao número restrito de periódicos 

disponíveis nos estratos superiores, além de apontar para uma padronização e endogenia do 

sistema. De acordo com uma jovem professora, recém-ingressa em PPG da base da 

classificação,  
 

“O que eu posso falar com relação aos problemas do critério é o que é dito, que eu 
retenho enquanto informação dessas coisas que eu li e que acho que não são justas, é 
o fato de que o número de revistas que estão disponíveis enquanto Qualis A e B é 
ainda muito restrito. E como você vai dar vazão para que outras pessoas possam 
publicar, para que outras revistas possam alcançar esse nível de A ou B? Acho que 
também tem um critério muito político definindo, é lógico que deve ter, os critérios da 
Capes para avaliar frequência de leitura, quem participa do comitê editorial, o tempo 
da revista... Mas por outro lado uma preocupação deve ser também a renovação, de 
como vão ser renovadas essas revistas, como vão dar espaço para as pessoas que 
estão começando ou só manter a publicação daquelas que já são reconhecidas. Então 
isso é uma preocupação desse critério que envolve a avaliação da Capes.23” 

 

Outro docente, “consolidado”, reconhecido e prestigioso na área, pertencente à PPG 

de excelência aponta que há pouca mobilidade no sistema, pois o Qualis periódicos: 

 
“Reproduz a hierarquia das revistas mesmo, porque as melhores vão receber os 
melhores artigos, mais artigos e vão poder selecionar. Nas revistas piores não tem 
ninguém querendo publicar e os caras vão ter que caçar a laço. E aí fica assim: as 
boas sempre serão boas, e as ruins sempre serão ruins, então qual é a mobilidade 
dentro do sistema? É muito problemático e tem muitos efeitos perversos.” 

 

Na percepção dos docentes membros dos PPGs de estratos mais baixos da hierarquia, 

há uma preocupação grande com o número de publicações e as possibilidades de publicação 

nos periódicos, afinal, “Não é todo ano que fazemos coletâneas, aí você fica sujeito aos 

periódicos. E para submeter para periódico, não basta só um bom trabalho, não é? Pode ser 

um bom trabalho e pode não ser publicado”. Podemos apontar, portanto, para uma “corrida 

pelas publicações”, pelo “lattear” afinal, “se não está no Lattes, não existe” considerando que 

o número de publicações consideradas de qualidade marcam o “passaporte de entrada e 

manutenção” no sistema de pós.  Os professores de estratos mais baixos em início da carreira 

                                                                                                                                                   
páginas 46-47 do presente texto. Ressaltamos que a opção em apenas distinguir os docentes entre “jovens” e 
“consolidados” destina-se à preservação das fontes e é, portanto, que não foram divulgados maiores detalhes 
sobre os atores como campos de conhecimento, décadas de ingresso na pós específicas e/ou outros dados. 
Destacamos ainda que as condições de desenvolvimento da pesquisa qualitativa, bem como a descrição sobre o 
processo de trabalho de campo através do qual tais depoimentos foram colhidos, encontram-se na introdução do 
capítulo seguinte. 
23 Os trechos dos depoimentos considerados de maior importância pelo autor estão destacados em itálico, negrito 
e/ou sublinhado ao longo do capítulo. 
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e em estágio probatório24, em geral, reclamam que além de precisarem “lattear”, não possuem 

tempo disponível para tal – tema que será tratado no capítulo seguinte, ao tratarmos 

propriamente das vivências temporais relacionadas aos processos de trabalho aqui descritos. 

Nesse contexto, apontam para um “desespero pela pontuação” e “pelas manobras” existentes, 

conforme o depoimento da jovem professora, pertencente à PPG da base da hierarquia abaixo: 

 

“O tempo para a produção intelectual é diferenciado. Na universidade pública que 
você deveria ter mais tempo para isso, não tem, eu não tenho tido! Eu não sei se é 
geral... De quem eu converso eu sei que é geral. Você está fazendo a pesquisa, depois 
me conta, mas eu não acho que está certo. Eu acho que está tudo errado, também não 
vejo saída. Porque eu acho que tem que produzir mesmo, publicar, tem que ter uma 
circularidade de ideias, mas eu não consigo ver qualidade nisso. Eu vejo colegas meus 
produzindo coisas que eu digo ‘não pode gente’ e um desespero para colocar o nome 
nas coisas, porque o nome tem que estar em tudo. Eu, de fato, não combino com isso. 
É uma obsessão pelo Lattes para pontuar e aí vira um monte de manobra...” 

 

A competitividade intensa é, portanto, uma marca do sistema – que impacta 

consideravelmente, as vivências temporais dos docentes em termos de pressão - até porque, 

conforme depoimento de docente consolidado e de PPG de excelência: 

 
“Não tem lugar pra todo mundo lá em cima, eles exacerbam a competição e ao mesmo 
tempo criam alguns artifícios que é esta proliferação de periódicos, que são pra 
mostrar que a pessoa publico, e que a gente sabe que possivelmente não tem impacto 
nenhum. Na verdade, o que está acontecendo, e talvez esse este problema da 
produtividade seja apenas um sintoma, é que a universidade enquanto instituição está 
passando por um momento de transformação muito grande. E a universidade 
brasileira até em certa medida tem um escudo de proteção, porque é uma universidade 
estatal pública e nós temos tido a sorte de ter tido governos que, bem ou mal, 
defendem a universidade pública. Mas, em outras situações onde isto não ocorre a 
universidade está sendo atropelada por um furacão de novas demandas. (…) Há, 
praticamente, a transformação da universidade em uma empresa numa concepção 
empresarial de produção de conhecimento que evidentemente é algo estranho a 
cultura universitária. (…) Então eu acho que é um momento de muita mudança 
institucional, e acaba exacerbando estas demandas por demonstração de produção e 
excelência.” 

 
                                                
24 O Estágio Probatório, de acordo com cartilha distribuída pela Associação de Docentes da Universidade 
Federal Fluminense (ADUFF) é “o período/processo que visa aferir se o servidor público possui aptidão e 
capacidade para o desempenho do cargo de provimento efetivo ao qual ingressou por força de concurso público. 
Também chamado de estágio de confirmação, tem início com a entrada em exercício no cargo, correspondendo 
aos primeiros anos de atividade, cujo cumprimento satisfatório é requisito para aquisição de estabilidade. Apesar 
da prática costumeira equivocada de diversos órgãos, não se trata apenas de um simples intervalo de tempo, mas 
de um  processo no qual se faz necessária a avaliação do servidor quanto à assiduidade, disciplina, capacidade de 
iniciativa, produtividade e responsabilidade. Dessa forma, ao longo do período, o servidor será avaliado por 
essas características, podendo ser exonerado do cargo se não cumprir satisfatoriamente tais requisitos de 
adequação. Mas, transcorrendo o intervalo de tempo e sendo aprovado, o servidor estará habilitado para adquirir 
a estabilidade no serviço público quando completar três anos de exercício” (ADUFF, 2010:6). 
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No depoimento o docente aponta para uma proliferação de periódicos de baixa qualidade que 

têm como objetivo maior atender à demanda por publicações para fins de comprovação, mais 

do que propriamente contribuir significativamente para a construção de debates de qualidade 

– um dos efeitos perversos do sistema tal qual está estabelecido. 

 

Devido à essa valorização das publicações – desconsiderando outros critérios que 

englobam os processos de trabalho docente no ensino superior – professores que participaram 

ativamente dos processos de elaboração e implementação de programas de pós-graduação em 

suas instituições, acabaram sendo excluídos do quadro docente, apesar de suas contribuições: 

“Fizemos uma comissão para pensar essa pós e de última hora um colega não entrou porque 

não tinha publicação suficiente e eu entrei como professora colaboradora. Não tenho grandes 

publicações, mas consegui aprovar uma publicação no ano passado e deu pra entrar”. Nos 

programas em que há seleção para ingresso na pós, há a submissão “a esses critérios que a 

Capes orienta, em termos de número de publicações e projetos, mas o básico é o número de 

publicações. Não é o tempo de docência, não é o número de orientandos”. Esta crítica fica 

clara nas palavras de uma jovem professora, pertencente à PPG da base : 

 
“Eu acho que essa exigência da Capes, de número de publicações e essa forma de 
avaliação, na verdade, ela valoriza essa trajetória de quem esteve voltado para fazer 
pesquisa e escrever em revistas científicas A e B, etc. Mas, por outro lado ela não leva 
em consideração que, o que se exige de professor universitário, público, federal, 
estadual, envolve três âmbitos distintos. Inclui a docência e as coisas vinculadas que 
são importantes, por exemplo, a experiência em sala de aula, a experiência de 
orientação aos alunos de monografia, de orientação de iniciação científica.” 

 
 

A mesma docente continua abordando o tema, ainda que se considere favorecida no 

sistema por sua trajetória de formação e socialização aos critérios e estrutura da pós-

graduação, marcada pelas exigências de produtividade e em programas de excelência, 

criticando a subvalorização das outras atividades que compõem o trabalho e indicando que há 

diferenças em termos de atuação dos docentes que deveriam ser respeitadas e consideradas:  
 

“Pode ser que tenha colegas que tenham poucas publicações, mas tinham onze 
orientandos e eu nunca tive nenhum. Então acho injusto, porque isso não significa que 
o meu colega trabalha menos do que eu, ele trabalha diferente. A orientação também 
é importante, dar aula também é importante e nada disso é levado muito em 
consideração nesses critérios que a Capes tem. Eu acho que existem problemas nesse 
sentido.” 
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 Por outro lado, há docentes que argumentam no sentido de que existe “uma certa 

reificação desses instrumento de avaliação”, que as “pessoas estão perdendo a noção” e 

usando os parâmetros como “bíblias”, pautando de forma negativa a construção de 

conhecimento. Nesse sentido, acaba havendo uma padronização extremada, tanto no formato 

quanto nos temas privilegiados – e é, portanto, que apontamos para uma endogenia do 

sistema. Um dos docentes entrevistados, membro de PPG de excelência, consolidado em sua 

área, pertencente ao sistema desde a década de 1970 e que participou ativamente dos 

processos de discussão em torno do Qualis quando de sua implementação, aponta que é 

favorável ao sistema e à “prestação de contas do que fazemos”, e que o mesmo foi uma 

tentativa importante de estabelecer padrões e parâmetros. No entanto, aponta para um 

fechamento na construção de conhecimento, já que em sua percepção,  

 

“Sobretudo, é mais difícil para coisas novas abrirem espaço. Tem um artigo muito 
inovador [de reconhecido autor americano] que foi uma coisa importante na literatura 
e foi publicado numa brochura. Ele disse, ‘olha eu não consegui publicar na revista de 
grande circulação, as grandes revistas americanas me rejeitaram’. Ele publicou numa 
revista de segunda e ficou como um texto clássico. Você tem que ter um pouco de 
cuidado, para não padronizar demais, não uniformizar demais, não dar um sinal para 
os estudantes que tem um jeitinho. Porque tudo isso é macete, tem um jeito de 
escrever, de publicar, de apresentar, que lhe dá mais ou menos chances de publicar 
naquele lugar. Se não, as pessoas começam a fazer coisas muito iguais e os nossos 
problemas são todos muito parecidos. Há muito pouco espaço para o diferente.” 

 

 

Outro elemento que concorre para essa caracterização do sistema se refere ao fato de 

que é fechado em si mesmo, na medida em que só entram no Qualis, as revistas internacionais 

nas quais algum pesquisador brasileiro tenha publicado nos últimos triênios. Outra docente, 

que ingressa no sistema de pós na década de 1960 – realizando cursos nos EUA –, membro de 

programa e pesquisadora de excelência aborda esta questão, indicando no entanto, que não vê 

outra saída e que o sistema é o melhor que dispomos: 

 

“O outro problema que é chato e não tem muita saída também, é que o sistema de 
referenciamento de mérito é fechado. A revista estrangeira só entra como A1 se 
alguém já publicou nela e isso eu acho que é uma visão um pouco provinciana. Seria 
melhor seguir cânones internacionais para as internacionais; as nacionais, é claro, a 
referência somos nós mesmos. Mas para as internacionais acho que é provinciana, a 
gente tinha que compartilhar do sistema universal. Agora por exemplo, publiquei um 
artigo numa revista que é a mais prestigiosa [no tema, no exterior]. Ninguém nunca 
publicou lá, então não tem Qualis. É difícil fazer diferente, mas eu acho que 
deveríamos adotar um sistema das associações profissionais americana ou européia. 
Mas ainda assim eu acho que melhorou e está melhorando muito. Isso é igual a 
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democracia, tem limites mas é a melhor coisa que tem. Então, o fato de ter muita 
competição é pesado, mas isso melhora a qualidade, não tem dúvida.” 

 

 Considerando estes questionamentos, há docentes que orientam seus alunos a 

observarem o Qualis, mas atentarem ao fato de que ele “não pode reinar absoluto”, já que 

existem boas revistas que não constam no Ranking. Outros apontam para a importância de se 

“desbravar espaços”, buscando abrir horizontes de pesquisa e publicar em revistas que podem 

não constar no Qualis, uma vez que versam sobre temas que não tiveram atenção na ciência 

social brasileira. Este é o caso da Revista Time & Society – largamente estudada para os fins 

dessa pesquisa – que é referência para a temática, mas que não possui publicações de 

acadêmicos brasileiros no tema, uma vez que o mesmo é incipiente no país. Há aqueles 

docentes que, uma vez estando em estágios mais avançados da carreira, apontam a sua 

possibilidade de “se dar ao luxo” de escolher onde publicar, considerando em última instância 

a questão da circulação de conhecimento dentro do tema e não os parâmetros de 

produtividade – ainda que contrarie as orientações internas dadas pelos programas aos 

docentes, objetivando a garantia e/ou mobilidade ascendente na classificação. No mesmo 

sentido, encontramos jovens docentes que observam este elemento e buscam o perfil de 

Revista que indiquem possibilidades “mais interessantes” de circulação de ideias e geração de 

debates, sem esconder sua preocupação com o fato de que “na prática, o que vale é o B1 ou 

B2”. São docentes que, mesmo apontando a importância do sistema no sentido de estabelecer 

metas a serem cumpridas e parâmetros de qualidade, destacam efeitos perversos do mesmo 

em termos de construção de conhecimento. Outro dado importante nesta relação é a 

autonomia do pesquisador diante do sistema que tende a ser maior entre aqueles que já são 

consolidados em suas carreiras, na medida em que os jovens ainda estão no processo de 

construção de seu capital simbólico e, portanto, menos autônomos nessas decisões e sofrendo 

maiores constrangimentos em relação aos parâmetros estabelecidos para a busca de status, 

prestígio e reconhecimento no campo. Deste modo, ainda que o sistema de pós-graduação 

busque a inserção de jovens-doutores25, estes acabam seguindo parâmetros já estabelecidos 

para orientar suas publicações, cerceando a inclusão de novas perspectivas e temáticas no 

cenário científico. 

  

Tais críticas refletem a falta de consenso em relação aos critérios de excelência, a 

percepção de que o modelo é bastante inspirado nas áreas exatas e que apresenta dificuldades 
                                                
25 Movimento condizente com as políticas de redução do tempo de titulação, mencionadas no início deste 
capítulo.  
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em termos de incorporação das especificidades das Ciências Sociais – críticas que são 

generalizadas entre os cientistas sociais entrevistados, seja entre os jovens ou consolidados, os 

já reconhecidamente prestigiosos e os que estão em busca de status, aos pertencentes às 

diferentes sub-áreas, entre os adeptos de metodologia qualitativa ou quantitativa de trabalho, 

os que se orientam ou não no sentido de uma ciência social mais erudita, ou na perspectiva do 

trabalho acadêmico como ofício ou “artesanato intelectual”26. Um elemento importante 

discutido pelos atores neste processo refere-se ao peso concedido às publicações no exterior e 

ao lugar das publicações em âmbito nacional na concepção de excelência científica. Há, 

portanto, uma dificuldade no equacionamento da importância das publicações no exterior e a 

inclusão da ciência brasileira no debate internacional, e nas revistas nacionais, considerando a 

fundamental participação no debate sobre as questões internas do país. Somam-se a isto, as 

dificuldades em relação à indexação das Revistas Brasileiras e o fato de termos uma enorme 

extensão territorial, sendo importante a manutenção da produção na língua nativa, atuando um 

complicador na utilização dos índices ou fatores de impacto tal como existem. Os 

pesquisadores percebem, portanto, a importância de reforçar a discussão tanto em termos de 

política científica mais ampla – no sentido de “puxar um freio de arrumação nesse frenesi de 

publicação” – quanto internamente à Capes, estudando as questões específicas das Ciências 

Sociais, inclusive para permitir o aperfeiçoamento dos parâmetros e realizar cobranças dentro 

de bases coerentes. Parte desse processo se dá com o debate entre os pesquisadores das 

diferentes áreas do conhecimento e, considerando o peso das Ciências Humanas e da subárea 

das Ciências Sociais dentro da Grande Área, poderíamos indicar que os comitês poderiam ser 

mais incisivos – bem como as Associações Científicas – na busca por uma discussão de 

qualidade em relação à avaliação. Nas palavras de uma docente renomada, com mais de trinta 

anos de carreira, reconhecida e pertencente à PPG e à categoria de pesquisador de excelência, 

que participara dessas discussões há aproximadamente quinze anos atrás, 

 

“Naquela época tinha uma discussão, no meu juízo muito fecunda com as outras áreas, 
com as áreas mais duras, que também são muito diferentes cada uma delas e a gente 
tinha de alguma maneira que convencer as pessoas de que o nosso estilo de trabalho é 
diferente, que a gente fala com o público nacional também, então não é só publicar no 
exterior. A nossa relevância não é só acadêmica, é social também. Eu acho que foi 
muito produtivo e que houve um avanço. (...) Tem um jogo aí que é natural, sobretudo 
numa área onde essas coisas são diferentes mesmo da área de exatas. Eu já achei isso 
bem menos do que eu acho agora. Os critérios de excelência não são tão consensuais, 
a publicação no exterior tem mais importância do que a publicação nacional, eu acho 

                                                
26 Referência para a discussão da Ciência Social como “ofício” em Wright Mills, A Imaginação Sociológica 
(1972), capítulo “Do artesanato intelectual”. 
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que deve ter um certo equilíbrio. Eu acho que tem que cobrar, tem que hierarquizar e 
isso é importante na universidade, mas tem que ter bom senso e tem que ter pessoas 
nesses comitês mais maduras, as pessoas vão aprendendo, vão fazendo etc., para poder 
julgar o que é bom e o que não é.” 

 

Estas questões trazem à tona discussões sobre os índices de impacto27 que, em geral, 

não são adotados nas sub-áreas de Ciências Sociais e à forma de compatibilizar os critérios de 

publicação nacional e internacional – havendo sugestões no sentido da criação de um índice 

no Brasil, fazendo emergir novas questões. Outro docente, jovem, pertencente à PPG e à 

categoria de pesquisador de excelência, aborda o tema e aponta que: 

 

“O fator de impacto é talvez um alvo desejado, mas do jeito que eles funcionam hoje 
não é uma boa estratégia, porque tem problemas evidentes... O que acontece com as 
revistas brasileiras é que tem baixa indexação, problemas na periodização. Não sei se 
você já fez esse exercício de ir a uma biblioteca, conversar com a bibliotecária e sentar 
para ver as séries, tem um monte de falhas. (...) Mesmo quando isso acontecer 
[resolver o problema de indexação] vai ter o problema da língua então a gente nunca 
vai ter fator de impacto alto, porque não tem um volume de gente falando português 
ou entendendo português que te cite... Então eu acho que o fator de impacto é uma 
coisa importante, mas ele não pode ser utilizado igualmente para todas as áreas do 
conhecimento, né? Acho que o que tem que melhorar nas revistas de ciências humanas 
brasileiras é sua indexação e tem que ter alguma forma de combinar fatores de 
impacto locais com internacionais. No caso brasileiro o país é enorme, cheio de gente 
que não fala inglês, então que você tenha revistas publicadas em inglês, tudo bem, mas 
nem todas vão em inglês, logo, você vai ter revistas boas publicadas em português. E 
como é que você resolve um problema como esse?” 

 

O funcionamento das revistas acadêmicas é criticado pelos docentes e percebido como 

um complicador em relação às publicações no triênio, até porque não há uma padronização 

em relação ao tempo de “processamento dos artigos” desde o recebimento, envio do parecer 

até a sua publicação efetiva. Nesse sentido, uma jovem pesquisadora de PPG de estrato mais 

baixo da classificação, aponta que, “já recebi o parecer [do artigo enviado], mas acho que está 

demorando um pouco. Tem o tempo da revista, que a gente não controla”. A questão da falta 

de controle em relação ao “tempo das Revistas” é percebido como um empecilho para o 

atendimento aos padrões de excelência, mesmo por aqueles em PPGs do topo, conforme 

                                                
27De acordo com a definição disponível na Wikipédia, enciclopédia livre: “O Fator de Impacto, abreviado como 
FI, é uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado 
periódico. É empregado frequentemente para avaliar a importância de um dado periódico em sua área, sendo que 
aqueles com um maior FI são considerados mais importantes do que aqueles com um menor FI. O FI foi criado 
por Eugene Garfield, o fundador do Institute for Scientific Information (ISI), hoje parte da Thomson Reuters 
Corporation. Desde 1972 os FI são calculados anualmente para os periódicos indexados ao ISI e depois 
publicados no Journal of Citation Reports (JCR), também da Thomson Reuters”. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_impacto. 
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aponta outra docente, também jovem: 

 
“Cada vez mais eu sinto isto, por exemplo, ‘olha a gente tem que produzir’. Ainda 
mais que a gente tem este peso de ser excelência que eu acho complicado. Mas, eu sei 
que vem muito dinheiro daí, vem prestígio, mas o dia-a-dia tem uma tensão. A gente 
tem que emplacar um artigo por ano em revista A1, só que a gente tem um mercado 
editorial de revistas nas ciências sociais no Brasil que são absolutamente amadoras, 
não são profissionais, na minha opinião. Então são poucas e você tem um público 
imenso para publicar em poucas revistas, não dá para todo mundo, então para 
começar tem isso. E o outro é o processamento dos próprios artigos, que é super 
devagar. Então, tem um pouco disso, tem um certo descompasso entre a expectativa 
de se manter a excelência e na prática como a gente consegue fazer isto. (...) Enfim, 
você tem pressões. (...) Acho que seria legal você às vezes conversar com alguns 
alunos, acho que eles sentem também essa pressão.” 

 

Estes elementos se configuram, portanto, como fatores de pressão que marcam os 

processos de trabalho dos professores-doutores, sejam da base ou do topo da hierarquia, 

jovens ou consolidados e que também atingem os discentes das instituições. Gostaríamos de 

destacar, no entanto, que tais críticas não são um argumento que busca “criar barreiras para 

que a cobrança exista”, mas ganham espaço como defesa da especificidade das Ciências 

Sociais e, consequentemente, do aperfeiçoamento do sistema. De acordo com um docente da 

década de 1990, membro de PPG e pesquisador de excelência, 

 

“Eu sou a favor da produtividade, mas eu acredito na especificidade das ciências 
humanas. Só que eu acho que a gente tem que conseguir formular a especificidade e 
organizar qual é para que a gente seja cobrado. Porque tem gente que diz que é contra 
e usa a especificidade como uma barreira para que tenha cobrança, não é?” 

 

Nesse mesmo sentido, argumenta favoravelmente em relação aos referenciais de 

produtividade, sem negar a pressão oriunda do sistema: 

 

“Como o core, eu concordo inteiramente, eu acho que tem que ter indicadores de 
produtividade. Uma das coisas que tem sacudido a comunidade brasileira, a ciência 
brasileira e a universidade brasileira, desde que eu me formei na faculdade, é a pressão 
que a Capes e CNPq tem produzido. Então eu acho que a política está correta e tem 
mesmo que ter, se não tiver vira uma coisa assim, a gente fica no marasmo absoluto, 
porque ao contrário de outros países, não tem formas de competição interna no 
decorrer da carreira.” 

 

Nesta mesma direção, reflete outra pesquisadora, consagrada na área, com mais de 

vinte anos de carreira, pertencente à PPG e à categoria de pesquisador de excelência, que a 

pós-graduação consolidada traz maiores exigências e “por mais que as pessoas digam ‘ah, nós 



 62 

não podemos nos curvar aos ditames da Capes e do CNPq’, eu tenho a impressão que não é 

bem assim”. Ela percebe positivamente o sistema e em especial, o seu formato de avaliação 

por pares, mas aponta as dificuldades para que o mesmo seja aperfeiçoado: 

 

“Acho que precisa, a gente sempre pode aperfeiçoar e talvez – no meu modo de ver – 
uma das dificuldades que nossa área ainda enfrenta é que, queiramos ou não, os nossos 
parâmetros iniciais estão dados pelas Ciências Exatas. Então, em relação à produção, 
se a gente pensar que a forma de redigir e produzir, o tipo de reflexão que exige um 
artigo da área de Ciências Sociais, é diferente do tipo de reflexão e até mesmo da 
forma de escrever de um artigo de algumas das áreas de exatas, eu acho que isso nos 
prejudica na medida em que com todas essas diferenças, os parâmetros são ainda 
ligados a essas áreas. Por mais que eu ache que a vida dos comitês tem sido de 
chamar atenção para essas diferenças, de brigar por um equacionamento que leve em 
conta as diferenças sem que isso signifique demanda por abaixar o nível, por 
aligeirar as nossas produções; não é por aí. Eu acho que os comitês tem tentado 
mostrar que existem diferenças.” 

 
Outra pesquisadora, consagrada na área, aposentada e que pertenceu à PPG e à 

categoria de pesquisador de excelência, chama atenção para a diferença de quantidade e 

qualidade de publicação e a temporalidade na construção, apontando as especificidades da 

área nesse processo, pois, 

 
“Os nossos [conhecimentos] são coisas que perduram; tem uma temporalidade muito 
diferente e isso era muito discutido na Capes. Eu me lembro de ter reuniões 
importantes entre as áreas onde defendíamos isso. Mas tinha algumas coisas que eu 
também concordava, que era importante ter uma presença internacional, é importante 
publicar no exterior, mesmo a gente. É importante ter um número razoável de 
publicações, isso é a sua produção, assim que você é julgado. Então tem que fazer 
esforço, mesmo que a gente demore mais a publicar um artigo, nosso tempo de 
aceitação seja um pouco maior, mas tem que ser, você não pode imaginar uma carreira 
científica sem isso.” 

 

No mesmo sentido e reivindicando o papel dos comitês na definição nos critérios, 

outra docente, membro de PPG e pesquisadora de excelência argumenta pelo “bom senso”: 

“se você fez um livro no ano, você vai passar um tempo sem fazer coisas interessantes depois; 

então as pessoas tem que ter critérios, não podem achar que são três artigos por ano, sempre 

(...) isso é bobagem, então tem que ter bom senso”. A temporalidade da construção científica 

na área é reclamada também via defesa da produção de livros e coletâneas, ainda que com a 

ressalva de que, no caso das últimas, também há efeitos perversos do sistema. Nas palavras de 

outro docente jovem, membro de PPG e pesquisador de excelência:	  
	  

“Eu acho que tem que ter uma importância grande para o livro também, porque em 
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ciências humanas tem um tipo de produção que não cabe num artigo, que tem uma 
lógica do argumento, da complexidade do argumento que não cabe no artigo. Então 
você precisa do livro autoral e em coletânea (...). Então a coletânea também é bom. 
Agora tem uma vulgarização da coletânea, dos livros em geral, mas especialmente das 
coletâneas. A pessoa faz um seminariozinho e vai juntando o que apareceu, 
independente [de qualquer coisa], coletânea sem organicidade.” 

 

A demanda por publicações e pela construção do currículo também é percebida 

negativamente por outro docente, participante ativo da consolidação da área de ciências 

sociais no Brasil, membro de PPG e pesquisador de excelência, que ingressou no sistema no 

início da década de 1960:  

 
“[Antigamente] não tinha essa quantidade de regras como tem hoje. Esse Qualis de 
livros, Qualis de revistas. A crítica que eu faço é que o conteúdo mesmo fica 
despercebido. (...) E outra coisa que também critico, é que estudante de mestrado ou 
de doutorado tem que fazer tese, não escrever artigo nem livro. Porque o tempo já é 
curto. As associações científicas não aguentam mais a demanda de estudantes, que 
precisam apresentar trabalho. Então você tem que criar dezenas de grupo de trabalho 
para poder atender essa demanda. Por quê? Porque eles são pressionados a produzir, 
porque o programa fica mal se os alunos não produzem. Então, o que eu acho é que a 
qualidade das teses e das dissertações tem caído. Não estou culpando o estudante não, 
tem caído porque não tem tempo. Ao mesmo tempo em que ele tem que trabalhar na 
tese, tem que publicar artigo, tem que ir a seminário, não sei o quê. Criou um negócio 
muito complicado.” 

 
Em sua percepção há uma burocratização do sistema e a demanda por publicações, em 

certa medida, inverte as prioridades, além de criar distorções e prejudicar a qualidade dos 

trabalhos dos discentes – este tema também será discutido pormenorizadamente no capítulo 

seguinte. Indicamos aqui que as percepções dos cientistas sociais apontam para um paradoxo 

do sistema que exige o atendimento de metas quantitativas, em detrimento da qualidade da 

produção, exposto na fala de outro docente, consolidado, que ingressou no sistema na década 

de 1970, membro de PPG e pesquisador de excelência: 

 
“Eu acho que os resultados são ambíguos porque ao mesmo tempo em que isso coloca 
uma certa pressão para que a gente produza, se não tiver pressão nenhuma é verdade 
que as coisas tendem a se afrouxar mesmo... (...) Mas tem essa pressão que vem 
sobretudo da avaliação Capes que tem resultados ambíguos, porque é inevitável que 
isso tenda se traduzir em exigências de tipo quantitativo, o que nem sempre significa 
qualidade. Tem esse velho problema sobretudo nas Ciências Sociais que não tem uma 
forma tão canônica como as áreas experimentais para classificar ou avaliar a qualidade 
da produção intelectual. Essa avaliação da Capes acaba se convertendo numa pressão 
de natureza quantitativa e é preciso responder de alguma maneira. Mas isso nem 
sempre é melhor do ponto de vista qualitativo.” 
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Argumenta-se aqui – e isto é recorrente entre os entrevistados das mais diferentes 

categorias – que a área tem suas formas próprias de produção e alguns percebem a introdução 

do Qualis Livros como um avanço nesse sentido, percebendo-o como um reconhecimento “a 

muito custo” dessas diferenças. De acordo com dados disponíveis na Capes, desde 2008 

ocorriam discussões entre as áreas e no âmbito do Conselho Técnico-Científico da Educação 

Superior (CTC-ES), no sentido de estabelecer critérios e procedimentos comuns para a 

qualificação de livros, sintetizadas num roteiro a ser usado como base para tal fim. No ano de 

2009 foi aprovado um Roteiro para Classificação de Livros, trazendo conceitos e definições 

comuns e que serviria como orientação para as 23 áreas que classificariam livros na avaliação 

trienal de 2010. De acordo com o site, o sistema é uma tentativa de atender as especificidades 

das diferentes áreas de conhecimento na medida em que,  

 

“em várias áreas do conhecimento, os livros constituem a principal modalidade de 
veiculação de produção artística, tecnológica e científica. As outras áreas de 
conhecimento, nas quais a produção de conhecimentos quase não se expressa na forma 
de livros, mas preferencialmente na forma de artigos em periódicos, não utilizarão o 
Roteiro para Classificação de Livros.” (Site Oficial da Capes28).  

 

Nas palavras de uma professora muito prestigiosa na área, pesquisadora de excelência 

e com mais de trinta anos de carreira: “Ciências Exatas não publica livro, ela publica artigo 

com três, quatro páginas e pronto, com cinquenta autores. A gente, não! Publica muito livro, 

muito capítulo de livro e o nosso livro tem uma vida muito maior. As coisas nas Ciências 

Naturais logo perdem relevância”. Podemos indicar que se aponta para uma outra 

temporalidade na construção do saber nas Ciências Sociais, uma vez que é importante 

publicações de maior fôlego de argumentação como os livros e que em geral, sua 

temporalidade em termos de pertinência e contribuição para frutificar debates tende a ser 

maior do que em outras áreas. Outro docente de reconhecido prestígio na área, membro de 

PPG e pesquisador de excelência, com mais de vinte anos de carreira, aborda a questão: 

 
“Eu acho que os comitês têm tentado mostrar que existem diferenças, uma delas, por 
exemplo, eu acho que é a produção de livros. No início do processo de avaliação e 
sobretudo do Qualis, o livro era mais ou menos irrelevante porque as áreas de exatas 
produzem artigos e os manuais não tem nenhuma relevância acadêmica. Então tem 
essa ideia de que fazer um livro exige reflexão, exige um trabalho que deve, portanto, 
ser valorizado. Eu acho que isso já é resultado das muitas discussões que as áreas de 
Humanas e as Sociais tem conseguido levar à Capes e ao CNPq.” 

 
                                                
28 Disponível em: www.capes.gov.br.  
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Porém, a criação do Qualis Livros não é percebida como solução por todos os 

docentes, e há aqueles que fazem duras críticas ao sistema, como esta docente de PPG e 

pesquisadora de excelência, com mais de trinta anos de carreira e ingressante no sistema na 

década de 1960: 

 
“Esse negócio é uma moda americana do publish or perish que realmente não viaja 
bem pra cá. (...) A Capes eu acho burocrática demais, eles infernizam, inventam um 
negócio de Qualis livros que não tem nada a ver, livro que tem orelha e não sei o quê... 
Isso é uma estupidez... É pegar pelas bordas, o supérfluo como se fosse o conteúdo. 
Então eu não gosto da Capes, eu não gosto do que ela faz, do que ela exige. Essa coisa 
agora de Qualis Livros, então eles mandam a gente xerocar todos os livros, mesmo 
que eu tenha dez páginas, eles querem o livro inteiro. Então eles estão nos forçando a 
sermos criminosos várias vezes por ano, porque xerocar livro inteiro é crime e eles 
mandam a gente fazer isso. Aí fica aquele papelório imenso. (...) Enfim, eu acho eles 
loucos.” 

 
A questão, portanto, diz respeito à combinação de critérios qualitativos e quantitativos, 

e o atendimento às especificidades da área dentro dos formatos avaliativos previstos pela 

agência. Segundo outra docente que atende às mesmas características mencionadas acima, 

 

“Livro continua sendo importante na nossa área e exatamente porque é uma coisa que 
se exige mais elaboração e daí não tem como avaliar o livro. Teve Qualis livros, mas 
isso... As pessoas acham que você tem que fazer, você põe ali na gavetinha, mas é 
uma bobagem. Qualis livros é uma bobagem, porque aqui não tem nem padronização 
de editora. Você pode dizer, só nós Estados Unidos tem editoras universitárias, muitas 
tem um certo padrão, então você confia no critério e tem o editor, você não edita 
qualquer coisa... Aqui não é assim, então não tem como avaliar livro. Aqui eu acho 
que ainda não tem, a não ser se você monte uma comissão de especialistas que diz: 
‘esse é melhor que esse’, mas você não consegue fazer nessa escala.” 

 

 

A possibilidade de se “montar uma comissão de especialistas” que de alguma forma é 

o modelo que orienta as avaliações, já que são feitas por pares, também é fonte de 

preocupação entre os cientistas sociais e divide opiniões. Há aqueles que defendem que este é 

“o melhor modelo que tem” e outros que se mostram temerosos com os julgamentos 

qualitativos, defendendo a adoção de critérios quantitativos, tal como se baseia parte do 

sistema Qualis Periódicos. Neste sentido, aponta uma docente, prestigiosa, membro de PPG e 

pesquisadora de excelência, com mais de trinta anos de carreira que, 

 
“Eu não vejo muito como sair disso, esse tema de avaliação é precário, não tem 
dúvida, mas é melhor que nada e eu tenho muito medo dos julgamentos qualitativos 
numa área como a nossa. Eu acho que, infelizmente, tem que ser quantitativo porque a 
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coisa da publicação... A Capes fala que tem um Qualis de editoras, eu acho isso um 
problema. Depende muito da composição do comitê para decidir o que é qualidade e o 
que não é. Isso é um problema.” 

 

A avaliação por pares, através de comitês ad hoc de docentes e pesquisadores de alta 

qualificação, sendo feita pela própria comunidade científica é alvo de críticas entre alguns e é 

o que confere legitimidade ao sistema, na percepção outros.  

 
Neste mesmo sentido, afirma outra docente, aposentada, pesquisadora de excelência e 

de reconhecido trabalho de institutional building na área, 

 
“Até hoje, em todos esses anos, não se encontrou nada melhor para julgar as pessoas a 
não ser o julgamento por pares. Essa ‘sintometria’ que a gente faz, é matizada pelo 
julgamento por pares; você ter o seu artigo analisado, discutido e com referees, etc., 
mas tem que ser entendeu? Sinto muito, eu acho que quando você tem uma motivação, 
um commitment e uma qualidade razoável, o jogo é esse. Não vejo muito como você 
sair disso.” 

 

E é com relação à função e o papel das métricas do sistema e sua relação com o 

julgamento por pares que outra docente, com mais de trinta anos de carreira, prestigiosa, 

membro de PPG e pesquisadora de excelência aponta, 

 

“que as pessoas estão perdendo a noção com relação ao Qualis. Se precisa do comitê é 
porque o suposto que aquilo é um material de informação para as pessoas que tenham 
bom senso e conhecimento na área tomarem decisões educadas, informadas e eu acho 
que às vezes as pessoas perdem um pouco a noção. Todo mundo sabe que as 
hierarquias são construídas, elas não existem penduradas na árvore, são construídas 
e são negociadas, isso é normal, é assim em qualquer lugar. Mas eu tenho a sensação 
que alguns dos nossos comitês, inclusive o nosso às vezes, isso é um pouco forçado 
demais no sentido que as pessoas forçam lá a colocar revistas que não necessariamente 
são importantes e eu acho quem tem um jogo político... Existem menos critérios 
compartilhados de excelência nas áreas de ciências humanas e eu sei que essas coisas 
são mais difíceis... Enfim no Qualis [da minha subárea] que eu conheço bem, 
ultimamente teve várias publicações classificadas de forma completamente absurda. 
Agora eu acho que isso não é o mais importante, eu acho que o mais importante é que 
o Qualis é uma referência e nada disso substitui uma avaliação substantiva feita por 
pares da qualidade do trabalho. (...) Mas eu acho que se perdeu um pouco o bom senso 
pra avaliar então, você dá um sinal ruim para os mais jovens, para os estudantes, que 
eles tem  que ficar olhando onde é que eles vão publicar e como essas hierarquias às 
vezes são arbitrárias, a gente precisa pensar bem, no que estamos fazendo.” 

 
A questão da construção social das hierarquias é um elemento que desponta como 

preocupação entre os cientistas sociais, e há aqueles que sugerem a formação de uma 

comissão de uma espécie de técnicos, a serem pagos para realizarem os processos de 
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avaliação de forma “mais isenta”, conforme o depoimento da docente prestigiosa, membro de 

PPG e pesquisadora de excelência, com mais de trinta anos de carreira abaixo: 

 
“Quando eu atuei [em Associação importante na área] estava ainda um pouco 
incipiente [a discussão sobre os referenciais de produtividade], mas tinha esse mal 
estar. Na época, a questão da avaliação de pares era uma placa sagrada, todo mundo 
estava encantado com isso. Agora, na Academia de Ciências também se discute muito 
isso, mas tem uma coisa que eu acho perversa. A comunidade acadêmica é 
extremamente bem organizada e ninguém está mais bem equipado para ser 
corporativista que a comunidade acadêmica – eu não estou criticando fulano ou 
cicrano – eu acho que é da lógica do sistema. (...). É muito difícil essa coisa de 
avaliação dos pares, eu às vezes acho – talvez eu seja meio radical - eu fico pensando 
se os avaliadores fossem pagos para isso e tivessem que ser isentos porque, não sendo 
pago, fica um sistema de troca complicado (...) Então assim, acho que seria melhor se 
tivesse um corpo de técnicos, de cientistas pagos durante três, cinco anos, sei lá! Para 
avaliar todo mundo, como um STF, algo assim. Também vai ter erro, mas acho que 
minimiza.” 

 
Neste mesmo sentido, outra jovem pesquisadora, ingressante no sistema na década de 

1990, aponta que a avaliação é “muito burocratizada” bem como o modelo de construção do 

conhecimento no país, considerando estas normas. No entanto, mais uma vez, observamos 

uma percepção de que o problema não está em medir e avaliar a produção e o conhecimento, 

mas a sua forma, sugerindo algo similar ao que consta no depoimento anterior: 

 

“Poderia ter um mecanismo muito mais direto que é o índice de impacto, dizer quem 
está produzindo nos periódicos que tem grande índice de impacto. Então não precisa 
ter toda essa coisa de criar uma comissão de avaliação da Capes, para ter o Qualis 
Capes, porque eu acho que isso dá uma margem pra um tipo de prestígio e hierarquia 
que acho muito complicada (...) Nesse ponto eu sou um pouco liberal, eu acho que 
isso tinha que ser um pouco mercado mesmo. (...) Eu acho que em vez de pensar como 
manter ou conquistar a excelência em termos de aumentar a produtividade, tinha que 
pensar qual é a cara que a gente deseja para o programa que passa também pela 
própria constituição da universidade pública. (...) Isso gera uma certa burocratização 
da maneira como a academia é organizada e uma falta de construção de 
conhecimento, a universidade acaba sendo um misto de um projeto burocrático e um 
projeto político e menos um projeto intelectual.” 

 

Fica exposta aqui a complicada questão do prestígio e o fator de impacto surge como 

alternativa à essas lógicas que seriam oriundas do jogo político. No entanto, ao destacar o 

índice de impacto como uma solução, recaímos sobre as críticas feitas anteriormente em 

relação aos pesos das publicações nacionais e internacionais no padrão de excelência 

científica, e os problemas de indexação das revistas brasileiras. Os problemas em relação à 

indexação serão ainda retomados adiante, uma vez que foram um complicador na geração dos 



 68 

dados quantitativos da produtividade dos docentes, desenvolvida no item 2.5 deste capítulo. 

Em alguma medida, as soluções apresentadas acabam se referindo à problemas anteriores e a 

continuidade das questões se coloca, num ciclo vicioso. 

  

Outro docente, membro de PPG e pesquisador de excelência, prestigioso na área, com 

mais de trinta anos de carreira e ingressante no sistema de pós na década de 1960, resume da 

seguinte forma a questão da avaliação, seu formato por pares e a dificuldade de solucionar o 

problema: 

 

“O Qualis, eu tenho uma posição muito reacionária sobre isso, eu acho que no ponto 
de vista institucional, essas classificações todas são formas de objetivação da 
dominação, acabou, não preciso dizer mais nada. (...) Certamente ela é vista pela 
grande maioria dos meus colegas como muito reacionária, eu estou pouco me 
incomodando, eu acho que isso prejudica o trabalho acadêmico. Mas não é a 
objetivação formalizada da dominação que prejudica, é a dominação que prejudica. 
Por exemplo, a FINEP teve, não sei se ainda tem, uma classificação de grupo de 
pesquisa com financiamento como grupo emergente e o CNPq tem a mesma categoria, 
teve um edital universal para emergentes. Essa ideia de emergência é uma ideia que os 
emergentes tem que se tratados como se fosse [incapazes] até deixaram de ser 
emergentes, mas [incapazes] jamais deixarão de ser emergentes. Então é uma 
contradição dos termos que tem tudo a ver com o sistema competitivo liberal que se 
superpõe ao sistema feudal dessas objetivações da dominação. Então você tem os dois 
lados negativos, por lado você tem hiper individualismo e pelo outro lado um absoluto 
medievalismo das gerações, não pode dar muito certo. E isso produz maluquices 
generalizadas, porque a subjetividade não aguenta um sistema tão opressivo quanto 
esse. Eu posso falar isso sem me emocionar muito porque eu não passei por essas 
coisas, eu tenho a vantagem da velhice. Quando eu formei a minha personalidade, 
minha subjetividade, quando comecei a trabalhar, esse sistema não estava implantado, 
então eu não sofri o impacto, eu vejo o sistema de fora, estou velho, estou morrendo 
mesmo.” 

 

Este docente, com trajetória de longo tempo na pós-graduação aponta, portanto, a 

superposição entre lógicas competitivas liberais e um “feudalismo e medievalismo entre as 

gerações”, que marcariam a avaliação – compreendida como “objetivação da dominação”. O 

pesquisador traz à tona também a opressão do sistema e a desigualdade entre os jovens e os 

seniores, além da pressão que isso representa no cotidiano de trabalho e na subjetividade. 

Outro docente, também pertencente à PPG e pesquisador de excelência, com mais de vinte 

anos de carreira e ingressante no sistema na década de 1970, reafirma a importância da 

avaliação, mas chama atenção para a maneira como os critérios são definidos, de forma 

includente ou excludente, ressaltando, mais uma vez, a competitividade interna do sistema: 
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“Eu acho que essa maneira de estabelecer os critérios tem um aspecto excludente (...) e 
eu em geral sou crítico. Porque eu acho importante você ter critérios de diferenciação, 
mas que eles sejam includentes, porque o que eu acho que diferencia mais nessa área 
includente de excludente, é que o includente não diminuiu as possibilidades de quem 
está fora entrar e o excludente quase que inviabiliza.” 

 

As reclamações são muitas e generalizadas, tanto entre os docentes de PPGs dos 

estratos superiores quanto dos inferiores, tanto entre os jovens quanto entre os pesquisadores 

já consagrados. Em geral, ainda que todos façam críticas ao sistema de avaliação e que haja 

um “mal estar” coletivo em torno do tema, esta discussão não ganha corpo entre os 

acadêmicos de modo a consolidar efetivas modificações.  

 

Um dos docentes entrevistados, prestigioso, pertencente à PPG e pesquisador de 

excelência, com mais de vinte anos de carreira e grande participação nas Associações 

científicas da área e nas agências, aponta que “não adianta criticarmos a Capes, pois nós 

somos a Capes”. Argumenta que os comitês avaliadores não tem tanta autonomia para 

interferir nos critérios e que é urgente o desenvolvimento de um debate mais amplo em termos 

de política científica, pois “os comitês olham para o lado” e há uma disputa entre as áreas 

dentro das agências. Advoga, portanto, que é fundamental a geração de: 

 
“um determinado tipo de consenso crítico no amplo sentido da palavra para ver se 
você consegue modificar porque num ângulo específico acho muito difícil (...). Tem 
estas coisas das divisões do conhecimento no plano mais amplo, tem as hierarquias 
das disciplinas, então não é muito fácil você entrar de uma maneira que possa atingir 
seus próprios objetivos, é fácil você morrer na praia com uma coisa desta. Você 
precisa juntar pessoas dos programas, com ‘muita bala na agulha’ para falar 
seriamente. Olha, ‘fulano, beltrano e ciclano, estes caras são respeitados’ e se eles 
estão falando isto, vamos ouvir. Mas se é um cara que está ‘dando tiro para todo lado é 
mais complicado, porque a moeda de troca na academia é reputação, então você 
presta muita atenção na reputação das pessoas, de quem tem não é?! É uma moeda 
muito maluca esta também’.” 

 

Uma jovem professora, membro de PPG de excelência, aponta para uma “violência” 

do sistema e também se indigna com a falta de “um movimento mais forte de resistência”: 

 

“Eu acho violento a maneira como isto está sendo feito, e eu acho ainda mais violento 
meus colegas aceitarem isto com naturalidade, de não se impor, de não reunir ABA, 
SBS, ANPUH, ABCP, as grandes associações, juntar e dizer: ‘chega, nós não vamos 
fazer isto, não é assim que a gente produz’. Eu não entendo porque não tem um 
movimento mais forte de resistência. Se pegássemos um dado simples, vamos analisar 
a saúde mental dos nossos alunos e a produtividade, a quantidade de gente que ‘pira’, 
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que não dá conta [é enorme].” 
 

Os docentes indicam, assim, para uma pressão muito forte do sistema pela 

produtividade, que pode não ser tão favorável tanto à construção de conhecimento, quanto à 

maneira como os pesquisadores vivenciam este processo. A “quantidade de gente que pira”, a 

“pressão”, o ritmo que “não é de bom senso” e que “nem todos conseguem suportar” faz com 

que alguns apontem para a discussão da slow science, argumentando por uma redução nos 

ritmos de produtividade para que se aumente a qualidade das reflexões produzidas na área. 

Uma docente, membro de PPG e pesquisadora de excelência, com mais de trinta anos de 

carreira, comenta que o momento da avaliação – que supõe a avaliação por pares e o espaço 

para o balizamento dos dados quantitativos, através da reflexão qualitativa – eram momentos 

em que “você nem parava para refletir” em relação aos critérios e que os pesquisadores de 

outras áreas também se encontram insatisfeitos: 

 

“Eu fui de Comitês Avaliadores da Capes e CNPq há muitos anos. Já na época eu me 
sentia muito junior e a área era muito sobrecarregada (...). O volume de alunos, de 
projetos, era muito maior, então você era sufocado. Aqueles dias que você parava no 
CNPq, na Capes, você nem parava para refletir. Você ficava, avaliava, seguia as 
regras. Mas depois não, eu passei para outras instâncias, outro mundo. Quando eu fui 
[de conselho do CNPq] a gente discutia muito e era uma coisa generalizada. Inclusive 
muita gente acha que a avaliação é precária em Ciências Sociais porque a gente segue 
métodos que são das Ciências Exatas. O pessoal das Exatas está muito insatisfeito 
também. Eles também acham que tem que inventar, mas são mais ingênuos que a 
gente. Acham que tem que inventar um outro jeito, que não pode ser quantitativo, 
como se isso fosse possível – talvez em outras áreas experimentais seja mais fácil o 
quantitativo – mas eles estão muito insatisfeitos na matemática, física.” 

 

A reflexão sobre os critérios de avaliação são importantes inclusive para se atender às 

especificidades da área e é, portanto, que argumentamos a importância de se estabelecer 

espaços para que o debate ganhe fôlego. As discussões em relação à periodicidade da 

avaliação e às expectativas em termos de número de publicações é um dos elementos a serem 

considerados e uma crítica que consta inclusive no PNPG. De acordo com o documento, “a 

periodicidade da avaliação continua sendo excessivamente curta para as necessidades dos 

programas, que mal têm tempo para esperar pelos efeitos das mudanças implementadas e 

adensar as propostas e os resultados delas decorrentes” (CAPES/MEC, 2010a:128). 

Especificamente em relação à periodicidade, o PNPG sugere que a mesma seja alongada e 

ocorra em épocas diferentes, recomendando: (i) uma periodização mais longa para os cursos 

de excelência (notas 6 ou 7), em torno de cinco ou mais anos sem o risco de rebaixamento ou 

punição, a fim de abrir espaço para “criação de conhecimento novo”; e (ii) para os outros 
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cursos, a recomendação é que as avaliações sejam menos alongadas e que se faça um 

monitoramente minucioso. Para todos os cursos, há uma recomendação em relação à 

produtividade docente, prevendo a introdução de critérios de qualidade, seguindo os moldes 

do sistema inglês, no qual os professores e pesquisadores escolheriam suas quatro ou cinco 

melhores produções para submeterem ao escrutínio dos avaliadores. Em relação à composição 

dos comitês, aponta-se a contratação de consultores internacionais, tanto para monitorar o 

sistema de avaliação da Capes, quanto a fim de impedir a ação dos lobbies das diferentes 

áreas e um possível corporativismo acadêmico (CAPES/MEC, 2010a:128-129) Além disso, 

indica o texto que “antes mesmo de deflagrar as avaliações periódicas, a Agência e os 

Comitês deverão ter em mente o tipo de profissional ou de pesquisador que se deseja formar, 

considerando-se a diversidade da sociedade de conhecimento e de suas demandas” (Idem:129) 

– chamando atenção para a necessidade de reflexão sobre os termos nos quais a avaliação se 

desenvolve, uma reflexão que os cientistas sociais apontam não existir de forma mais incisiva 

e formalizada na área, ainda. 

  

As expectativas de produção no período da avaliação são passíveis de questionamento, 

em especial se consideramos que a orientação básica é a produção de três publicações por 

triênio. Ao serem indagados sobre uma quantidade de publicações “razoável” para os padrões 

científicos, os cientistas sociais refletem sobre a produtividade e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, apontando a relação entre estar motivado pelo material empírico e o 

processo de escrita. Uma jovem docente, integrante de PPG de excelência e membro de redes 

internacionais de pesquisa afirma que a produção de artigos está conectada à pesquisa, mas 

também aos significados atribuídos pelos cientistas sociais aos mesmos: 

 

“Eu diria que se eu produzisse menos do que um artigo por ano, eu ficaria 
extremamente incomodada. Tendo o trabalho que eu tenho, seria quase inaceitável e 
eu acho isso uma produtividade baixa. Eu não acho que meus artigos são brilhantes, 
nem que eles são grandes obras primas, mas eu vejo, principalmente a publicação em 
periódicos, como um diálogo. Você está dentro de um campo e dialogando com as 
coisas que estão sendo feitas, se eu quero ser parte desse campo, desse diálogo, então 
eu produzo para falar com alguém, para as pessoas falarem comigo. Então, nesse 
sentido eu tenho uma visão de produção muito diferente de alguns colegas que 
pensam a produção e o artigo como alguma coisa de, ‘isso sou eu’.” 

 

Outro jovem pesquisador, membro de PPG de excelência, aponta a ideia de que há 

ciclos de produção, que se relacionam à trajetória de formação, estágios na carreira e 

envolvimento com projetos de pesquisa. A vivência desses ciclos, que se relacionam à 
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formação, participação em outros projetos correlatos aos temas de estudo - ao invés de ser “só 

estudante” durante a pós –, à estrutura encontrada para desenvolver pesquisas, ao 

financiamento disponível, etc., têm impacto direto na capacidade produtiva desses 

pesquisadores e na pressão sentida para atingir as metas. Vale ressaltar que tais elementos são 

marcados por uma desigualdade existente entre os programas de excelência e emergentes, 

com considerável desvantagem para os últimos – ainda que, em geral, tanto os docentes de 

estratos superiores, quanto aqueles de estratos inferiores apontem a pressão oriunda do 

sistema, com justificativas diferenciadas. Um primeiro ciclo, identificado nos depoimentos 

dos pesquisadores seniores e dos jovens-doutores, é o que segue o doutoramento, uma vez 

que, considerando o acúmulo de material de pesquisa, há muito a ser discutido e escrito – 

conforme o depoimento da jovem pesquisadora, membro de PPG da base abaixo: 

 
“Essa pressão [pela produtividade] pode ser vivenciada de uma forma muito diferente 
pelos colegas, de acordo com as pessoas. Mas no meu caso, eu acabei de sair do 
doutorado, eu tenho uma tese pronta, então eu tenho muita coisa ainda tirar desse 
trabalho que já está pronto, na minha tese já saíram três artigos e vai ser publicada 
em livro no final desse ano. Eu não estou me sentindo pressionada a inventar novas 
coisas para submeter às revistas, na verdade, estou trabalhando sobre uma pesquisa 
que já tinha feito. (...) mas eu imagino que existam trajetórias muito diferentes. A 
minha foi voltada exatamente para a pesquisa desde o início da graduação e eu estava 
inserida em diferentes grupos, então, eu não fui apenas estudante enquanto estava no 
mestrado, não fui apenas estudante enquanto estava no doutorado, estava vinculada a 
grupos de pesquisa que estavam trabalhando também o meu tema. Participei de 
pesquisas [em diferentes órgãos], o que me permite circular, ver o que os colegas estão 
fazendo, desses relatórios de pesquisa saíram publicações, saiu também o resultado da 
minha dissertação, me ajudou a fazer pesquisa e foi importante inclusive para minha 
formação.” 

 

Outros ciclos aparecem ligados aos projetos em desenvolvimento e mais uma vez, 

aponta-se para uma desigualdade entre os pesquisadores. Aqueles que possuem 

financiamentos mais longos e maiores – em geral, oriundos dos estratos superiores da 

hierarquia – tendem a possuir mais material, um volume maior de discussão, inclusive devido 

à quantidade de pesquisadores integrantes, maior apoio técnico, burocrático e administrativo 

e, consequentemente, mais facilidade para publicação. Soma-se a isso o fato de que pertencer 

às redes de pesquisa também é um fator que concorre para a construção de prestígio na área, 

da qual decorrem convites para publicação – o que faz com que esta sensação de “ter que 

produzir de qualquer jeito” seja mais intensa entre o que alguns chamam de “baixo clero”. 

Enquanto há docentes que “correm para produzir de qualquer jeito”, há aqueles que 

“escrevem o tempo inteiro, fomentados não pela produtividade, mas por sua obsessão”. Um 
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docente, de programa de excelência, cuja inserção nas redes de pesquisa é bastante 

considerável, incluindo projetos que são “a cereja do bolo da FAP29 de seu estado” afirma 

que: 

 

“Eu escrevo o tempo inteiro. Eu vou sair daqui hoje, vou para casa e vou começar a 
mexer com os dados do censo. Tem uma coisa dos ciclos de pesquisa, que depois de 
certo momento ficou muito claro pra mim, que não era claro quando eu comecei essa 
carreira. A gente [o centro de pesquisa] fez muitos projetos para a prefeitura nessa 
época que não aparecem no lattes, mas teve uma produção intensa e os projetos da 
prefeitura alimentaram a coisa intelectual na verdade. Teve um primeiro ciclo antes, 
que foi muito solitário, que foi o meu pós-doc, que virou um livro e um monte de 
artigos. Então, minha produção não é fomentada pela produtividade, mas é fomentada 
pela minha obsessão (risos).” 

 

Buscamos, portanto, discutir os elementos impulsionadores da produtividade, 

apontando que a inserção nas redes e projetos de pesquisa são um diferencial. No entanto, os 

docentes também chamam atenção ao fato de que, os ciclos possuem períodos mais ou menos 

produtivos, de acordo com suas etapas de desenvolvimento. É neste sentido que alguns 

reclamam a importância de uma “ponderação informada dos pares”, compreendendo que, ao 

se publicar um “bom trabalho” num ano, não é necessariamente coerente esperar outra 

produção de tão elevada qualidade no ano seguinte – reforçando o argumento das diferentes 

temporalidades que compõem o trabalho na ciência social. Outros abordam o mesmo tema, 

chamando atenção para as obrigações institucionais, o processo de maturação intelectual e a 

possibilidade de “se darem ao luxo de publicar menos, mas com qualidade”, devido ao 

prestígio já construído – atitude ainda não tão disponível aos mais jovens, em início da 

carreira e mais constrangidos a seguir os parâmetros do sistema, se engajados na ascensão na 

carreira científica. Um dos docentes entrevistados, membro de PPG e pesquisador de 

excelência, com mais de trinta anos de carreira, discute a questão:	  

	  

“Eu sempre tive isso em mente, pelo menos um bom artigo por ano. Mas variou, teve 
períodos que eu consegui fazer mais do que isso e outros que o acúmulo das 
obrigações institucionais ou também porque o próprio processo de maturação 
intelectual [demora]. Às vezes o trabalho está sendo feito, mas ainda não está ainda 
no ponto de poder se expressar no artigo e acaba demorando um pouco mais. Enfim, 
eu tento ter como meta, uma ou duas publicações, um capítulo, um artigo, por ano. 
Mas nem sempre consigo cumprir isso, quando o programa é considerado de 
excelência. Então, acaba tendo uma pressão forte pra que você tenha publicações 
bem classificadas, e infelizmente estamos submetidos a esse tipo de pressão. Nem 
sempre isso é mais frutífero para produção de conhecimento. (...) Eu estou a essa 

                                                
29Fundação de amparo/ apoio à pesquisa científica em âmbito estadual (FAP).  
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altura num ponto talvez, que nesse sentido é um pouco mais privilegiado na minha 
própria carreira, que eu possa me dar o luxo de [dizer] não. Agora eu vou privilegiar 
a qualidade e vou publicar, nem que seja só dois artigos no triênio, vão ser só dois 
artigos, mas de qualidade. Mas nem sempre os colegas podem se dar ao luxo de fazer 
esse tipo de opção.” 

 
 

Esta percepção corrobora a de outros docentes jovens que, ao ingressarem nos PPGs 

de excelência, afirmam sentir-se mais pressionados a manter e/ou elevar a média de 

publicações do que os professores-pesquisadores sênior – em parte porque estes “podem se 

dar ao luxo de publicar menos” – criando, em alguns casos, disputas internas entre as 

gerações. Outra docente, prestigiosa e pesquisadora de excelência, com mais de trinta anos de 

carreira, chama atenção para que a meta de um artigo por ano é baixa, mas que o 

estabelecimento das mesmas depende do tipo de trabalho a ser feito: 

 

“Na verdade são muito baixas [a meta de três artigos no triênio] para o meu gosto. 
Muito baixas. Um artigo por semestre já é, eu acho, meio limite. Agora, se é um artigo 
que você realmente está abrindo uma nova área, tem que pensar muito e tal... Aí 
depende também da qualidade do artigo. Mas ninguém fala em qualidade, só fala em 
quantidade...” 

 

 

 Ainda que não seja objetivo deste trabalho a discussão sobre o financiamento para o 

sistema de pós-graduação, é inegável que este possui papel fundamental na estrutura de 

trabalho dos docentes e impactam qualitativamente em suas vivências temporais. A 

argumentação concentra-se no fato de que, quanto menos verba disponível, maior tende a ser 

a “corrida contra o tempo”, na medida em que não se possui condições de trabalho - nem os 

“estímulos intelectuais” - que permitem atingir os objetivos com menores níveis de pressão 

oriundas do trabalho. Mesmo não dispondo dos dados específicos em relação à distribuição 

das verbas destinadas ao financiamento da pós-graduação nas diferentes áreas do 

conhecimento30, podemos apontar que as polêmicas e desigualdades existem e são de longa 

data. De acordo com um cientista social bastante prestigioso e com largo reconhecimento na 

área, cuja formação data do início da década de 1960 e que iniciara seus trabalhos no CNPq 

na década de 1970, ainda que o órgão tenha sido criado em 1951, as Ciências Humanas 

apenas foram incluídas no financiamento somente a partir de 1966. A divisão de verbas era 

uma “briga de foice” e a argumentação dos físicos e matemáticos era de que “as ciências 

                                                
30 Para considerações sobre financiamento na área de Sociologia, entre 1995 e 2004, ver PORTO, 2005. 
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sociais não tem equipamento, não tem nada” e, portanto, não precisa de verba para pesquisa. 

Segundo o entrevistado,  

 
“Eu comecei no CNPq, se eu não estou enganado, foi em 1970 (...), por aí. Foi no 
período da Ditadura Militar, que eles chegaram à conclusão que quem deveria 
distribuir o dinheiro era a própria comunidade. Até então, era uma decisão de cúpula 
do CNPq, da Capes, que resolviam. Então eles criaram os comitês assessores. Eu fiz 
parte do comitê assessor (...) que decidia tudo sobre e fazia, propriamente, a política de 
avaliação, a seleção dos projetos (...). E num dado momento, chegou a conclusão que 
o comitê tinha que dividir o dinheiro também. Havia coordenadores de comitês, eu era 
coordenador, vinte e cinco comitês para cento e poucas áreas, e eles se reuniam com a 
cúpula do CNPq. Por exemplo, para dividir o dinheiro, era uma briga de foice. Até 
porque as áreas tradicionais, a Física, sempre falavam: 'Não, nós queremos nossos 
indicadores tradicionais'. Eles criaram o CNPq, então no passado, Física e 
Matemática, eles tinham um percentual que as outras áreas nem entravam. O CNPq 
só passou a financiar as Ciências Humanas em 1966, ele foi criado em 1951. E a 
divisão, se você divide 100 por 25, no máximo que vai dar para cada um é 4%. Mas 
claro que tinha uma briga enorme por financiamento nessas áreas e, até acho, que a 
gente conseguiu buscar bastante recurso lutando contra adversários muito poderosos 
das outras áreas. Eles sempre argumentavam 'o que as ciências sociais precisa? Não 
tem laboratório, não tem equipamento, não tem nada'. Mas a gente conseguiu. 
Conseguimos, até porque, é uma coisa que parece piada, descobrimos que os grandes 
matemáticos, físicos são muito ruins de aritmética. Eles sabem fazer grandes projetos, 
mas na hora de fazer as contas, às vezes, se atrapalhavam muito por que era uma coisa 
tão rudimentar...” 

 

 Outro fator que corrobora esta argumentação e que, recentemente, criara uma enorme 

polêmica em relação ao financiamento, se refere ao projeto Ciência Sem Fronteiras (CSF). O 

programa que tem como objetivos a “promoção da consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional”, é fruto de esforço dos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), através do 

CNPq e Capes, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O projeto, 

que prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promoção de intercâmbio de 

alunos de graduação e pós-graduação no exterior, tem como finalidade “a manutenção do 

contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação”, 

buscando parâmetros de internacionalização da produção científica. As Ciências Humanas 

não participam do projeto, já que não integra as áreas chamadas “prioritárias”31 - a partir de 

                                                
31No programa Ciência sem Fronteiras, as áreas prioritárias são: Engenharias e demais áreas tecnológicas; 
Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da 
Informação; Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão 
Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; 
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especificação ocorrida no final de novembro de 2012, as mesmas foram excluídas da única na 

qual poderiam se enquadrar, a chamada “Indústria Criativa”, definida como área “voltada a 

produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação”. A medida gerou 

discussão no meio científico, criticando justamente a percepção sobre o papel das Ciências 

Humanas no desenvolvimento do país, o que também constou nos depoimentos dos 

entrevistados. Alguns argumentam que, apesar de terem seus projetos de pesquisa aprovados 

pelos comitês do CNPq, permanecerão na fila aguardando verba disponível, já que boa parte 

dos recursos foi destinado ao CSF. De acordo com um docente, “meu projeto foi aprovado, 

porém, dada a escassez de recursos diante do CSF, e da necessidade de distribuição regional 

da verba disponível, sabe-se lá quando e quanto irei receber, o que pode inviabilizar o 

projeto”. Outro reafirma a falta de verba disponível no CNPq, afirmando que “o CNPq está 

tão sem dinheiro, que abriu apenas uma vaga de bolsista de produtividade para a Sociologia 

no país. Eu ainda não posso tentar, mas mesmo se pudesse...”. 

 

Em reportagem do Jornal O Globo, intitulada “Ciências Humanas sem vez”, publicada 

em 22 de dezembro de 201232, o atual presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), Gustavo Lins Ribeiro, professor titular do 

Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (UnB), apontou a percepção 

restrita que permeia o projeto, uma vez que as ciências humanas, sociais e as artes são tão 

importantes para o desenvolvimento do país quanto as áreas tecnológicas e biomédicas: 

 
“Podemos dizer que as ciências e as engenharias são o hardware do desenvolvimento 
enquanto nós somos o software. O que seria de um país ‘desenvolvido’ sem 
antropólogos e sociólogos para compreender suas diferenças, seus contrastes, formular 
imagens e narrativas sobre nós mesmos? Imagine se não houvesse advogados para 
manter e aperfeiçoar o estado de direito, economistas e administradores para 
compreender e gerir a vida econômica e institucional. A lista é extensa e poderia ser 
muito ampliada. Temos que rever a concepção de inovação como um fenômeno 
exclusivamente restrito ao laboratório. As ciências sociais e humanas e as artes no 
Brasil têm demonstrado historicamente sua capacidade de contribuir sofisticadamente 
para tornar esse país um lugar melhor de se viver.” (Fonte: O Globo). 

 

                                                                                                                                                   
Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; 
Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas 
Tecnologias de Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos (Dados disponíveis no site oficial do CNPq). 
32Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/educacao/ciencias-humanas-sem-vez-71215...p://oglobo.globo.com/educacao/ciencias-
humanas-sem-vez-7121547>, acesso em 16.02.2013. 
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O objetivo aqui, ao descrever o sistema de avaliação, apresentando as percepções e 

críticas dos atores que compõem a pós-graduação, foi a caracterização dos processos de 

trabalho dos professores-pesquisadores, abordando elementos como a competitividade e a 

pressão daí advinda. Em seguida, apresentaremos um perfil geral dos atores em foco, a partir 

de metodologia quantitativa. 

 

 

2.4. Perfil e composição dos professores-pesquisadores da Pós-Graduação em Ciências 

Sociais _____________________________________________________________________ 

 

 

Os dados estatísticos foram construídos a partir das informações disponíveis nos 

currículos Lattes dos professores, sendo considerados não apenas os permanentes, mas 

também os colaboradores, constituindo um universo de 148 docentes das sete instituições. 

Conforme indicado na introdução do presente trabalho, foram escolhidos sete programas de 

pós-graduação stricto sensu, compondo as três áreas das Ciências Sociais, quais sejam 

antropologia, sociologia e ciência política, sendo um da base e um do topo da classificação da 

Capes para o triênio 2007-2009, avaliação do ano de 2010. Foi incluído um programa por sua 

condição específica de recém-criado e ainda a passar pelo processo de avaliação trienal após 

sua abertura, constituindo – conforme comprovaram os dados qualitativos – um ambiente de 

maior pressão em torno dos padrões exigidos pela Capes para avaliação dos programas de 

pós-graduação. 

 

A justificativa para tal escolha deve-se ao fato de que um dos elementos considerados 

na pesquisa é a dimensão carreira, compreendendo-a como um fator que impactará 

consideravelmente na dinâmica dos processos de trabalho e na relação com os parâmetros de 

excelência científica estabelecidos para a formação do campo no Brasil. Desta forma, 

compreendemos que há diferenças nos processos de produção científica, considerando o 

pertencimento ou não aos chamados “programas de excelência”, de modo que aqueles 

professores que se encontram em programas situados nos estratos superiores apresentam 

dinâmicas diferenciadas daqueles que, ao pertencer ao estrato mais baixo na hierarquia, estão 

iniciando sua jornada competitiva em direção aos parâmetros de excelência científica – 

indicando variados níveis de pressão. Na mesma medida, no âmbito individual, 

compreendemos que aqueles docentes já de reconhecido prestígio, e/ou consagrados com as 
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bolsas de produtividade PQ-CNPq também desenvolvem outros processos se comparados aos 

que não as desejam ou que estão em busca deste elemento de distinção dentro da carreira 

científica brasileira. Tais dimensões foram consideradas – (i) o pertencer ou não a um 

programa considerado de excelência e (ii) possuir ou não bolsa de produtividade – devido ao 

fato de que, enquanto balizadores do nível/ponto da carreira em que tais docentes se 

encontram, influenciam consideravelmente as dinâmicas temporais vividas, devido também às 

pressões específicas oriundas do pertencimento aos devidos estratos.  

 

A partir dos dados disponíveis nos Lattes dos docentes de nossa amostra, construímos 

tabelas temáticas, a saber: (a) titulação, buscando através de variáveis como o tempo de 

titulação, período de ingresso na pós-graduação, etc., traçar um perfil básico dos professores-

doutores que compõem a área; (b) produtividade, buscando através da sistematização da 

produção docente durante a carreira, incluindo orientações concluídas, participação em bancas 

e produção bibliográfica, apontar elementos no que se refere à construção de conhecimento e 

os impactos dos parâmetros de produtividade no cenário acadêmico; e (c) controle de 

atualizações do Lattes, acompanhando, entre os meses de junho a dezembro, mensalmente, os 

currículos na plataforma, registrando as datas das últimas atualizações e buscando assim 

realizar apontamentos sobre a relação entre os docentes e as ferramentas de controle e 

classificação dos programas de pós na área – vale destacar, no entanto, que tais dados não 

foram trabalhados aqui. Ressaltamos ainda que, considerando a população de professores-

docentes membros de Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais (1.373), o tamanho 

da amostra (148) é suficiente para apontar tendências gerais - considerando a Lei dos Grandes 

Números que indica que, à medida que a amostra cresce, a média amostral converge para a 

média populacional, ou seja, constitui-se como um estimador consistente da média 

populacional. Portanto, a partir da primeira tabela de titulação, geramos dados estatísticos 

descritivos sobre os docentes que podem ser estendidos à área como um todo. 

 

Observamos a quantidade de docentes por década de ingresso na pós-graduação – 

considerando o ano que em iniciaram sua formação neste nível de ensino. Entre os docentes 

da amostra, observamos que o ingresso na pós é pouco recorrente na década de 1960 e 

podemos relacionar esse baixo número à dinâmica de desenvolvimento do sistema de pós-

graduação, já que na década seguinte – período de institucionalização da pós - a frequência 

aumenta de 5% para quase 18% (Tabela 10 e Gráfico 7 abaixo). Outro elemento a ser 

considerado é o fato de que três programas considerados de excelência fazem parte da 
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composição da amostra e que esses docentes que se doutoraram há mais tempo tendem a fazer 

parte do corpo desses programas – e são estes profissionais que colaboram para a 

classificação dos mesmos neste estrato. Muitos desses docentes que ingressaram na pós na 

década de 1960, iniciam seus cursos de mestrado no país – ou mesmo estabelecem um 

primeiro vínculo com a pós-graduação, nos chamados posteriormente de “cursos de 

especialização” – já que os cursos de mestrado estavam em processo de regulamentação33. A 

maioria deles dá continuidade na carreira acadêmica através da titulação de doutorado 

realizada no exterior – que por sua vez, também se relaciona às políticas governamentais do 

período, de envio de profissionais ao exterior a fim de adquirirem capacitação para colaborar 

no desenvolvimento do sistema brasileiro. Desta forma, esses pesquisadores realizam seus 

cursos no exterior e vão, em geral a convite, contribuir para a criação de cursos e programas 

de Ciências Sociais no país. 

 

Gradativamente há um incremento nos percentuais, sendo 23% os docentes que 

ingressam na pós em 1980 e 45% em 1990. Estes dados refletem tanto a expansão do sistema, 

considerando o aumento do número de cursos disponíveis nos dois níveis – ainda que não 

tenhamos os dados sobre sua realização no país ou no exterior -, quanto a consolidação de um 

modelo de carreira acadêmico-científica que prevê ambas as etapas. Somados, os docentes 

que ingressaram na pós em ambas as décadas (1980, 1990) atingiram o percentual de 68%, 

indicando que a maioria desses pesquisadores foi socializada com este padrão de formação 

científica, beneficiando-se da expansão do sistema brasileiro cuja quantidade de cursos de 

mestrado e doutorado dobra entre os anos de 1990 e 2000 – tanto em relação às suas vivências 

na condição de discente como de docentes, considerando a abertura de mercado para esta 

categoria profissional. O baixo percentual (9%) referente ao ano 2000 pode se justificar pelo 

fato de que este estrato se refere à jovens pesquisadores, o período de desenvolvimento da 

pesquisa (2011-2012) e o tempo de formação necessário para a titulação – pelo menos seis 

anos de pós-graduação, considerando dois anos para o mestrado, e quatro para o doutorado, 

nos casos em que os dois níveis fossem realizados sem intervalo e no prazo previsto pelas 

agências de fomento. Diante dessas condições, é coerente que os docentes membros de PPGs, 

que ingressam na pós na década de 2000 apresentem percentual mais baixo – conforme os 

dados abaixo. 

                                                
33 Destacamos que os dados indicam outras instituições como mais antigas que os cursos da Universidade de São 
Paulo, o que se deve ao fato de que seguiam outros formatos e foram regulamentados de acordo com as regras da 
Capes apenas em 1976. Para uma discussão sobre os cursos na USP, ver ARRUDA, 1995. 
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Tabela 10 

Década de Ingresso na Pós-Graduação 

Década Frequência % % Válido 
1960 8 0.054 5.41 
1970 26 0.176 17.57 
1980 34 0.230 22.97 
1990 66 0.446 44.59 
2000 14 0.095 9.46 
Total 148 1.000 100.00 

(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 
 

Gráfico 7 

 
(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 

 

A partir dos dados, observamos a distribuição no que se refere ao gênero e é possível 

apontar que diferente do que ocorre em outras áreas científicas como as Engenharias e 

Ciências Exatas, tradicionalmente marcadas pela predominância de pesquisadores do sexo 

masculino, nas Ciências Sociais percebe-se a presença massiva de mulheres (para uma 

discussão específica sobre gênero e ciência social, ver Capítulos IV e V). A partir dos dados 

da amostra podemos notar que os percentuais entre homens e mulheres são quase equânimes, 

composto de aproximadamente 47% de homens e um percentual ligeiramente mais elevado de 

mulheres (53%) – Tabela 11 e Gráfico 8 abaixo. 
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Tabela 11 

Distribuição de Docentes por Gênero 

Gênero Frequência % % Válido 

Homens 70 0.472972973 47.2972973 

Mulheres 78 0.527027027 52.7027027 

Total 148 100 100 

(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 
 

 

Gráfico 8 

 
(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 

 

 

Através da Tabela 12 e Gráfico 9, observamos a distribuição dos professores-doutores 

por bolsas de Produtividade em Pesquisa34 (PQ/ CNPq) na qual a grande maioria é não-

bolsista, correspondendo a quase 70% da amostra, seguidos de 17,3% de bolsistas nível 2 e 

13,6% de bolsistas de nível 1. Dentre estes, 5,8% são bolsistas de nível 1A (excelência 

continuada), correspondendo a apenas oito docentes, distribuídos entre três instituições, sendo 

5 em uma instituição na área de antropologia, duas em instituição na área de sociologia e uma 

na ciência política. 

 

 

 

 

                                                
34 No próximo item deste capítulo, apresentaremos as definições das diferentes categorias, considerando os 
dados disponíveis no site oficial do CNPq. 
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Tabela 12 

Distribuição dos Bolsistas CNPq por nível 

Categoria Frequência % % Válido 
Não-bolsista 99 0.668918919 66.89189189 
1A 8 0.054054054 5.405405405 
1B 5 0.033783784 3.378378378 
1C 2 0.013513514 1.351351351 
1D 4 0.027027027 2.702702703 
2 28 0.189189189 18.91891892 
2F35 2 0.013513514 1.351351351 
Total 148 100 100 

(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 
 

Gráfico 9 

 
(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 

 

Apontamos também que o número de docentes bolsistas PQ é superior nos PPGs de 

excelência se comparados aos da base da hierarquia e que tal diferença é ainda mais 

significativa se considerarmos os níveis mais altos de bolsa PQ-CNPq. Esta constatação é 

indicativa do reforço das políticas de nucleação e solidariedade explicitadas no item anterior, 

reafirmando a importância da cooperação entre os PPGs dos diferentes estratos da 

classificação da Capes. 

 

No que se refere ao recorte de gênero, mais uma vez é possível observar uma 

distribuição relativamente equânime tanto entre os bolsistas (17% mulheres e 18% homens) 

quanto entre os não bolsistas de produtividade (37% mulheres e 30% homens) – ver Gráfico 

                                                
35 Bolsa de Produtividade PQ-CNPq 2F: modalidade de bolsa já extinta. 
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10 abaixo. O mesmo ocorre internamente aos níveis das bolsas de produtividade, que também 

apresentam distribuição equilibrada, conforme indicado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 10 

 
(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 

 

Gráfico 11 

 
 (Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 

 

Outro dado interessante refere-se aos Bolsistas PQ, por nível e tempo de doutoramento 

– compreendido como o número de anos desde a conquista da titulação de doutor até o ano de 

referência da pesquisa (2012). Considerando esta informação por gênero percebe-se que, em 

geral, não há diferença entre homens e mulheres, ou seja, dentro dos estratos, ambos 

adquiriram a titulação máxima há basicamente o mesmo número de anos – à exceção dos 

pesquisadores 1A. Nesta categoria, observa-se que apesar de não haver maior número de 

bolsistas homens que mulheres, as mesmas se doutoraram há uma média de dez anos a mais 

que os homens. A partir dessa constatação, duas hipóteses podem se formuladas: (i) as 

mulheres demoram mais tempo até atingir tal nível em comparação com os homens; ou (ii) as 

mulheres ingressaram no sistema há mais tempo, configurando-se apenas como reflexo de 
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uma diferença de idade. Para verificar qual dessas hipóteses é verdadeira, precisaríamos da 

idade de cada um dos bolsistas, informação não disponível nesta pesquisa. Por ora, apontamos 

que as bolsistas 1A mulheres desta amostra não têm filhos e que tal fato pode concorrer para 

uma maior quantidade de tempo disponível para investimento na carreira – elemento que será 

debatido no capítulo IV, ao discutirmos a relação entre as vivências temporais dos docentes e 

os dados relativos à gênero, família e divisão das tarefas domésticas. 

 

Tabela 13 

Bolsista PQ por nível e tempo de doutoramento 

 Não-
Bolsista 1A 1B 1C 1D 2 

média 
em 

anos 

M F M F M F F M F M F 

12.1 9.0 25.2 34.7 23 25.7 18.5 18 17 13.8 15.7 

 (Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 

 

De acordo com site do CNPq, é possível obter uma listagem com todos os bolsistas 

por área, através da qual analisamos sua distribuição de acordo com gênero. Observamos a 

mesma tendência equânime indicada pela amostra de distribuição de bolsas PQ- CNPq por 

gênero, nas áreas de Sociologia e Antropologia, à exceção da Ciência Política, na qual 

percebemos um viés de gênero, de modo que os homens constituem quase o dobro do 

percentual de bolsistas (30,3% de homens e 13,6% de mulheres).  

 

Gráfico 12 

 
(Elaboração própria. Base de dados: CNPq/ Mapa de Investimentos, 2012.) 
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No que se refere à distribuição das bolsas entre as subáreas, percebe-se que há um 

equilíbrio entre as taxas de Sociologia e Ciência Política, com 44% cada uma, sendo a 

Antropologia aquela que possui o menor percentual de bolsistas com apenas 12%, um quarto 

das outras duas – ver Gráfico 13 abaixo.  

Gráfico 13 

 
(Elaboração própria. Base de dados: CNPq/ Mapa de Investimentos, 2012.) 

 

Os dados do Gráfico 14 abaixo indicam o tempo de titulação por década de ingresso 

da pós-graduação. O tempo de titulação é uma média em anos de estudo para a titulação 

stricto sensu, correspondendo ao somatório dos anos para a obtenção dos títulos de mestre e 

doutor, distribuída de acordo com as décadas de ingresso na pós-graduação. Percebemos que 

enquanto nas décadas de 1960, 1970 e 1980 a média de anos de estudo permanece estável em 

torno de 9 ou 10 anos para a titulação completa, há uma clara tendência de declínio a partir da 

expansão e profissionalização do sistema de pós-graduação na área. Assim, a média cai para 

7,1 anos na década de 1990 e para 5,8 no ano 2000; é importante destacar que com a meta 

colocada pela Capes de defesa do doutorado em 48 meses (4 anos) e a concorrência interna na 

área, é cada vez maior a pressão para o cumprimento dos prazos que recaem negativamente, 

quando não atendidos, sobre a nota obtida pelo programa na avaliação trienal. É possível 

apontarmos para um modelo de construção de conhecimento que deve ocorrer na metade do 

tempo em anos do que os professores de gerações anteriores desenvolveram seus trabalhos de 

pesquisa. Esta redução do tempo de formação pode ser interpretada como uma resposta 

positiva às políticas das agências de fomento anteriormente citadas que, por sua vez, 

correspondem à outra percepção em relação à pós-graduação, considerando o doutoramento 

não como a “consagração” da carreira, mas como início da mesma e que, portanto, deve ser 

realizada num tempo reduzido, buscando a formação de jovens-doutores. A redução dos 

tempos de formação é um elemento que será discutido no próximo capítulo, na medida em 
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que os docentes referem-se ao período do doutorado, em especial, como o único no qual se 

teve tempo para realizar um “mergulho intelectual” no tema de pesquisa e que as percepções 

sobre o impacto dessa redução na construção de conhecimento são variadas. 

 

Gráfico 14 

 
(Elaboração própria. Base de dados: Plataforma Lattes, 2012.) 

 

De acordo com o PNPG, os dados relativos à idade média de mestres e doutores no 

Brasil indicavam que em 2008, a maioria de homens com mestrado ou doutorado estava na 

faixa dos 46 anos, enquanto a maioria das mulheres ocupava a faixa dos 43 anos. Os números 

são preocupantes considerando a meta de elevação do número de doutores por cem mil 

habitantes e refletem na recomendação de reversão da formação pós-graduada “longa e 

tardia” a patamares etários mais baixos, de modo que “que haja renovação e longevidade 

suficientes para suprir as necessidades do país no processo de reposição e expansão dos seus 

quadros atuantes na ciência e tecnologia” (CAPES/MEC, 2010a:45). Ainda de acordo com o 

texto, a preocupação justifica-se a partir da constatação dos índices decrescentes de 

natalidade, que poderiam contrair o potencial de candidatos à esta formação, além da 

crescente necessidade de quadros altamente especializados no país. 

  

Após a descrição do perfil básico dos docentes que compõem a área, enfocaremos a 

discussão sobre a produtividade, considerando os dados gerados a partir da metodologia 

descrita a seguir. 
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2.5. Considerações sobre a Produtividade dos Cientistas Sociais _____________________ 

 

 

 A partir dos dados da produção disponíveis nos currículos Lattes dos docentes que 

compõem a amostra, foi construída uma tabela de produtividade, buscando apresentar um 

quadro geral da produtividade dos professores, incluindo as informações: (i) se o docente é ou 

não membro de corpo editorial e revisor de periódico, (ii) as orientações concluídas e 

participação em bancas examinadoras, bem como (iii) a produção de artigos, livros e capítulos 

de livros. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que o último mês de referência para a 

construção dos dados foi novembro-dezembro de 2012, quando foi realizada a inclusão das 

publicações que constavam nas últimas atualizações do Lattes dos docentes da amostra. A 

inclusão de itens “membro de corpo editorial” e “revisor de periódico”, objetivava perceber 

dados referentes ao prestígio na área, porém, tais dados não foram trabalhados e não serão 

utilizados. Vale ressaltar que consideramos como indicadores de carreira, o pertencimento aos 

programas dos diferentes estratos bem como às categorias de pesquisador bolsista de 

Produtividade PQ-CNPq; no que se refere à geração, foi incluída a variável tempo de 

pertencimento à pós-graduação, contado a partir do ingresso do docente na condição de 

estudante de pós até o ano de finalização da pesquisa.  

  

Outro esclarecimento metodológico fundamental refere-se à classificação dos artigos 

nos parâmetros atuais do Qualis Capes, alocando a produção nos diferentes estratos A1; A2; 

B1 a B5; e C. Para este fim, foram construídas tabelas intermediárias com as publicações que 

constavam no Lattes de cada um dos 148 docentes, para que fosse verificada sua classificação 

de acordo com os dados disponíveis no WebQualis. Considerando que, em média, cada 

docente havia publicado até 2012, 21 artigos, foram classificados 3.100 artigos para o 

levantamento dos dados. A tarefa, que inicialmente parecia simples – ainda que trabalhosa, 

dado o volume de material – apresentou-se bem mais complexa, trazendo à tona os problemas 

relativos à indexação das revistas acadêmicas brasileiras. Neste caso, portanto, nos deteremos 

nos procedimentos e dificuldades encontrados para esta classificação. 

 

Uma vez que utilizamos como base o parâmetro atual, muitos artigos não puderam ser 

classificados e foram enquadrados como “zero”, já que muitas revistas nas quais haviam sido 

publicados ou não existem mais, ou não se enquadram nos termos do Qualis. Vale ressaltar 

ainda que, nos casos em que a revista acadêmica da publicação não constava no Qualis nas 
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subáreas da Ciências Sociais, foram usados como base de referência preferencialmente o 

Qualis das outras áreas de Humanas, em seguida, das outras áreas de conhecimento para, 

apenas em último caso, classificá-la como “zero”. Destacamos que para os artigos 

enquadrados em disciplinas distantes das Ciências Sociais ou mesmo da grande área de 

Humanas, foi considerada a avaliação da área de origem – balizada a partir do conteúdo da 

publicação (por exemplo, um artigo sobre Direito publicado numa Revista que não tenha 

Qualis nas Ciências Sociais foi considerada a partir do Qualis da área de Direito e assim por 

diante).  

 

A primeira dificuldade encontrada refere-se à distinção de classificação entre 

periódicos online e impressos. Assim, ao pesquisarmos a classificação de alguns periódicos 

no Web Qualis, notamos que a mesma era diferente para versão impressa e versão on line, e 

nem sempre esta informação estava explicitada na citação do periódico contida no currículo 

Lattes. Nesses casos, tentava-se encontrar a publicação através de pesquisa na web, em busca 

de seu registro on line e se não fosse encontrada, considerava-se a publicação como impressa. 

Outra questão encontrada refere-se ao fato de que alguns periódicos, ao serem citados no 

Lattes, indicavam uma cidade específica e muitas vezes a informação não era compatível com 

aquela estava registrada no Web Qualis do periódico em questão. O mesmo acontecia quando 

a cidade não estava assinalada na citação do periódico no Lattes e no Web Qualis, para esse 

mesmo periódico, apareciam cidades diferentes com classificações distintas. Nesses casos, 

mais uma vez, a orientação era buscar encontrar o artigo, a fim de verificar maiores detalhes e 

enquadrá-los na categoria de referência. Por fim, os anos em que os periódicos estavam 

registrados, também apresentaram dificuldades. Alguns periódicos classificados no Qualis 

estabeleceram, por exemplo, “ano 1991”, no entanto em alguns eram registradas datas 

anteriores ou posteriores ao ano citado. Diante da dúvida em relação à exclusão do periódico 

de outros anos da avaliação, optávamos por pontuá-lo com a classificação disponível. Vale 

indicar que a orientação geral era a de enquadrar o artigo como “zero” somente em última 

instância, de modo que pudéssemos valorizar a produção docente. A partir desses dados, 

foram gerados cruzamentos – a partir do software SPSS - tanto no que se refere à 

produtividade bruta quanto efetiva dos docentes, sendo a última construída a partir de um 

índice que inclui os diferentes pesos atribuídos pelo Qualis, aos diferentes estratos das 

produções científicas36. Em seguida, foram realizados cruzamentos entre esses dados e as 

                                                
36Foram usados como referência os pesos atribuídos aos diferentes estratos do Qualis Periódicos nos documentos 
de avaliação da área na Capes, sendo assim distribuídos: A1 = 100; A2 = 85; B1 = 70; B2 = 60; B3 = 40; B4 = 
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variáveis centrais para essa pesquisa, supracitadas. 

 

A fim de perceber as possibilidades de generalização a partir dos dados, foram feitos 

os testes em relação ao tamanho e distribuição da amostra, objetivando a possibilidade de 

apontar tendências para toda a área. Vale destacar, no entanto, que como os dados não foram 

construídos a partir de amostra probabilística, mas sim pelo recorte de programas de 

excelência e da base da classificação da Capes – a chamada “amostra por conveniência” -, não 

é possível falar em inferências estatísticas, mas tão somente apontar tendências gerais. Um 

importante fator que influencia esta possibilidade de generalização refere-se ao tamanho da 

amostra, considerando tanto a Lei dos Grandes Números, quanto o Teorema do Limite Central 

(SARTORIS, 2003). O último indica que, à medida que a amostra aumenta, a distribuição da 

média amostral se aproxima de uma distribuição normal; aponta-se como regra que a amostra 

deve ter no mínimo 30 elementos e que quanto maior a amostra, tão melhor será sua 

aproximação a uma curva de distribuição normal. Seguindo este raciocínio, foram realizados 

os testes de normalidade na distribuição da amostra, os quais apontam que a mesma possui 

uma distribuição normal, conforme indicado no Gráfico 15.  

 

Gráfico 15 

 
(Fonte: Elaboração própria, realizada com auxílio de Excel). 

 

 A fim de testar as hipóteses deste trabalho, foram realizadas as estatísticas de teste (t 

de Student), buscando bases para a interpretação dos dados de modo que seja possível afirmar 

se as diferenças entre os valores de referência são (ou não) significativos estatisticamente. A 

fim de permitir a interpretação dos dados das tabelas e gráficos a seguir, realizaremos uma 

breve explicação dos procedimentos estatísticos aqui adotados. As estatísticas de teste são 
                                                                                                                                                   
30; B5 = 10; C = zero. Os artigos que não puderam ser classificados a partir de nenhuma área de conhecimento 
e, portanto, foram classificados na tabela como “zero” foram processados como possuindo peso = zero; aos 
livros foi atribuído peso = 20 e aos capítulos de livro, peso = 05. 
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uma técnica para inferência de comparação de médias, quando não se tem parâmetros da 

população conhecidos, como o desvio padrão, por exemplo. Apesar do número da população 

ser conhecida (1.373 docentes), não dispomos de seus parâmetros estatísticos, portanto, 

utiliza-se os parâmetros da amostra, realizando o teste T de Student - e não a distribuição 

normal-padrão (Z). São testes calculados com base nas próprias médias e variâncias dos dados 

que nos auxiliam na interpretação dos mesmos, a fim de indicar se as médias encontradas são 

iguais ou diferentes estatisticamente. Os testes foram realizados ao nível de significância - que 

se relaciona à “confiabilidade” da informação - de 5%, indicando que possuímos 95% de 

confiabilidade na realização de uma inferência correta em relação à análises amostrais. Uma 

vez realizados os testes, é necessária a comparação do valor do T-crítico (destacados nas 

tabelas a seguir) com o intervalo da região de aceitação de hipótese e, estando dentro dos 

limites, considera-se que os dados são estatisticamente iguais37. A Figura abaixo é uma 

representação gráfica, com a indicação do t-crítico (tc e -tc) na curva e a marcação das regiões 

de rejeição da hipótese nula (regiões sombreadas). 

 

Gráfico 16 – Estatística de Teste (t de Student) 

 
(Fonte: Elaboração Própria). 

 

Uma das questões deste trabalho, considerando as diferenças nas vivências temporais 

de homens e mulheres, refere-se à produção por gênero. Assim, buscando responder se as 

médias de produtividade dos homens e mulheres seriam semelhantes, construímos a hipótese 

nula: “as médias de produtividade de homens e mulheres são iguais” e realizamos os testes de 

Estatística T. Os resultados mostram que o Stat-T é menor que o T crítico bi-caudal e, 

                                                
37 Outro elemento a ser notado para a aceitação da hipótese, refere-se à observância do chamado P-valor deve ser 
maior que o nível de significância escolhido – no caso do presente estudo, maior de 5%. 



 91 

portanto, a hipótese nula está inserida dentro da região de aceitação, indicando que a média da 

produção dos homens é estatisticamente semelhante à média das mulheres. Desta forma, ainda 

que as médias de produtividade bruta (Tabela 14) e efetiva (Tabela 15) de homens e mulheres 

sejam diferentes numericamente, elas são estatisticamente similares, ou seja, diferente do que 

ocorre em outras áreas de conhecimento, as ciências sociais não apresenta um viés de gênero 

no que se refere à produtividade. 

  

Tabela 14 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
Produtividade Bruta por gênero 

Produtividade Bruta  Variável 1 (H) Variável 2 (M) 
Média 24.81428571 18.71794872 
Variância 523.457764 277.7375957 
Observações 70 78 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 125  
Stat t 1.834889323  
P(T<=t) uni-caudal 0.03444982  
t crítico uni-caudal 1.657135179  
P(T<=t) bi-caudal 0.06889964  
t crítico bi-caudal 1.979124084   

(Fonte: Elaboração própria. Dados gerados em SPSS). 
 

Tabela 15 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
Produtividade Efetiva por gênero 

Produtividade Efetiva Variável 1 (H) Variável 2 (M) 
Média 47.65135659 36.40400433 
Variância 1422.243201 838.8642628 
Observações 43 77 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 70  
Stat t 1.696185039  
P(T<=t) uni-caudal 0.047147089  
t crítico uni-caudal 1.66691448  
P(T<=t) bi-caudal 0.094294178  
t crítico bi-caudal 1.994437086  

(Fonte: Elaboração própria. Dados gerados em SPSS). 
 

Analisamos a relação entre a produtividade efetiva e os estratos de Pesquisador PQ-

CNPq, buscando-se perceber em que medida, o pertencimento aos mesmos indica uma 
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produção científica diferenciada. Estes dados apontam uma discussão em relação à 

legitimidade de tais classificações e, portanto, foram realizados testes econométricos 

considerando as médias abaixo - Tabela 16. 

 

Tabela 16 

Média de Produtividade Efetiva por nível de Pesquisador PQ 

Estrato Não-bolsistas 1A 1B 1C 1D 2 

Média 32.53 94.52 48.01 57.37 68.8 55.35 

(Fonte: Elaboração própria. Dados gerados em SPSS). 

 

Para fins de esclarecimento, é importante descrever de que modo estas classificações 

são definidas na estrutura do CNPq. Existem dois níveis: (i) Categoria 1, enquadrada em 

diferentes subníveis, A, B, C e D, sendo feito de forma comparativa entre os pares e 

considerando aqueles que nos últimos dez anos demonstraram capacidade de formação 

contínua de recursos humanos; (ii) Categoria 2, em que não há especificação de subnível e é 

avaliada pela produtividade do pesquisador, com ênfase nos trabalhos publicados e 

orientações, referentes aos últimos cinco anos. De acordo com o texto disponível no siteoficial 

da agência, a diferenciação entre os subníveis A, B, C e D é baseada em critérios definidos 

pela estrutura do CNPq e naqueles que cada Comitê Avaliador julgar importantes para a área 

de pesquisa, devendo no todo privilegiar a qualidade e o conjunto da obra do pesquisador. Há 

a recomendação de que esses pesquisadores tenham gradual inserção nacional e internacional, 

por meio de palestras e assessorias ad hoc a revistas nacionais e internacionais e de órgãos de 

financiamento à pesquisa, bem como envolvimento em atividades de gestão científica, 

incluindo a organização de eventos, participação em comitês assessores estaduais ou 

nacionais, sociedades científicas, revistas científicas, assessoria de órgãos de governo 

estaduais ou nacionais, e conferências proferidas a convite e/ou em plenárias de congressos. 

Para os níveis C e B, além de uma crescente contribuição à formação de recursos humanos e à 

produção de ciência e tecnologia, é avaliada a contribuição na organização de grupos de 

pesquisa e programas de graduação e pós-graduação de sua instituição. Destes pesquisadores, 

espera-se que participem de forma significativa em atividades de pesquisa em suas 

instituições e no caso dos pesquisadores B, em órgãos de fomento à pesquisa. O nível A, topo 

do sistema, é reservado a candidatos que tenham mostrado excelência continuada na produção 

científica e na formação de recursos humanos e que liderem grupos de pesquisa consolidados. 

O perfil deste nível de pesquisador deve, na maior parte dos casos, extrapolar os aspectos 
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unicamente de produtividade para incluir aspectos adicionais que mostrem uma significativa 

liderança dentro da sua área de pesquisa no Brasil e capacidade de explorar novas fronteiras 

científicas (site oficial CNPq). Deste modo, percebe-se que à categoria 1A é impressa a marca 

da “excelência continuada na produção científica e na formação de recursos humanos” sendo 

um diferencial em termos de prestígio na área. Importante ressaltar ainda que as bolsas de 

pesquisa acompanham, dependendo dos critérios, as taxas de bancada, que são um elemento 

diferencial em termos de financiamento disponível para pesquisa. 

 

Os testes buscaram observar se a variação numérica indicava ou não uma diferença 

estatisticamente significativa; portanto, o segundo teste de hipótese aqui realizado, refere-se à 

questão: “o pertencimento aos diferentes estratos PQ refletem diferenciais de produtividade 

entre os pesquisadores-bolsistas?”. Considerando a hipótese nula de que “a produtividade dos 

pesquisadores 1A e 1B são iguais” e os resultados destacados abaixo (Tabela 8), rejeitamos tal 

hipótese, apontando que a produtividade efetiva de tais pesquisadores é de fato diferenciada. 

Ou seja, há diferença entre os dois estratos superiores de pesquisadores PQ e aqueles 

pertencentes à categoria 1A possuem um diferencial em relação aos 1B. 

 

Tabela 17 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

Produtividade Efetiva Pesquisadores PQ Nível 1A x 1B 

Produtividade Efetiva Variável 1 (1A) Variável 2 (1B) 
Média 94.525 48.015625 
Variância 522.0425 525.5332031 
Observações 8 8 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 14  
Stat t 4.064365801  
P(T<=t) uni-caudal 0.000580091  
t crítico uni-caudal 1.761310115  
P(T<=t) bi-caudal 0.001160182  
t crítico bi-caudal 2.144786681   

(Fonte: Elaboração própria. Dados gerados em SPSS). 
 

Foram realizados também os mesmos testes comparando as médias de produtividade 

efetiva entre as outras categorias e dentre os resultados, destacaremos aqueles considerados 

significativos. Observamos que, ao compararmos as médias de produtividade entre as 

categorias de bolsistas PQ 1B e 2, 1B e 1C, as mesmas são estatisticamente semelhantes. Ou 
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seja, enquanto os pesquisadores 1A se destacam em termos de produtividade, o mesmo não se 

repete em relação às outras categorias: os bolsistas PQ 1B, 1C e 2, não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas. Podemos interpretar essa diferenciação em estratos, portanto, 

como algo relacionado menos à produtividade específica de cada uma das categorias em 

questão e mais às disponibilidade de financiamento e a possibilidade de progressão entre as 

mesmas. É possível reafirmar, portanto, a existência de uma competitividade acirrada dentro 

do sistema que, em alguma medida, está fora de controle dos pesquisadores, pois, apenas a 

elevação dos níveis de produtividade não é suficiente para garantir que os mesmos atingirão 

os estratos superiores.  

  

Outra hipótese testada neste trabalho refere-se às diferenças em termos de 

produtividade entre as gerações – consideradas aqui a partir da década de ingresso na pós até 

o ano da pesquisa (2012) -, orientada pela pergunta: “existem gerações de pesquisadores mais 

produtivas que outras?”. Construiu-se, portanto, a hipótese nula de que “não há diferença em 

termos de produtividade efetiva entre as gerações” e destacamos que a única relação que 

apresentou diferença significativa, refere-se àqueles que pertencem ao sistema de pós-

graduação há 20 anos e há 40 anos. Assim, os segundos apresentam uma média de 

produtividade efetiva estatisticamente superior aos primeiros, em nível de significância de 5% 

- considerando os dados em destaque na Tabela 18 abaixo. 

 

Tabela 18 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

Produtividade Efetiva Pesquisadores Geração 20 x 40 

Produtividade Efetiva  Variável 1 (20) Variável 2 (40) 
Média 35.53076923 53.65384615 
Variância 882.116226 1119.390385 
Observações 65 26 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 42  
Stat t -2.408406342  
P(T<=t) uni-caudal 0.010244592  
t crítico uni-caudal 1.681952358  
P(T<=t) bi-caudal 0.020489185  
t crítico bi-caudal 2.018081679   

(Fonte: Elaboração própria. Dados gerados em SPSS). 
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Os testes não indicaram outras diferenças para além da apresentada acima. Uma 

possível interpretação para os dados é que de fato, os cientistas sociais apresentam 

independente de sua geração, produtividade considerável na área. Chama atenção o fato de 

que os pesquisadores das diferentes gerações apresentem taxas de produtividade efetiva 

similares e que não haja diferencial estatisticamente significativo. Como hipótese, podemos 

apontar para uma observância dos parâmetros oficiais da Capes como orientação em termos 

de produção e que, consequentemente, a pressão para que as metas sejam atingidas impactam 

todos os pesquisadores, ainda que com contornos diferenciados. Neste contexto, gostaríamos 

de resgatar os depoimentos dos pesquisadores em relação ao debate sobre a slow science, 

destacando a pressão oriunda da competitividade do sistema, organizado a partir de 

parâmetros que não necessariamente são os mais apropriados para o desenvolvimento das 

Ciências Sociais. 

 

Um pesquisador, pertencente à PPG e pesquisador de excelência, prestigioso e 

reconhecido na área, aponta que o debate sobre o “produtivismo” deve ser feito, porém, 

devemos atentar para a sua relação com as definições da política científica mais ampla e suas 

aplicações internamente ao campo:  

 

“Eu quero entrar neste debate [sobre o produtivismo] e eu tenho entrado neste debate, 
não apenas no Brasil, porque eu também participo em muitos debates no exterior, 
tenho muitos colegas que inclusive trabalham e fazem pesquisas sobre isto nos 
Estados Unidos. Lá e talvez na Inglaterra isto seja pior ainda, o impacto deste 
“frenesi” produtivo está se virando contra a própria criatura. Evidentemente, talvez 
uma meia dúzia de pessoas possam suportar este tipo de ritmo e escrever coisas muito 
interessantes todos os anos, mas a grande maioria das pessoas não consegue fazer 
isto. Mas, isto não significa que elas sejam menos brilhantes ou menos importantes. 
Então eu acho que há um sufoco, uma lógica quantitativista, que está criando uma 
ansiedade desmedida, que eu tenho impressão que pode ter impacto na saúde das 
pessoas. Seria interessante se verificar não apenas na saúde física, mas na saúde 
psíquica das pessoas (...) Eu acho que hoje um grande debate é ‘Ei, vamos puxar o 
freio de mão?’. E hoje eu acho que pessoas muito qualificadas podem dizer isto, 
‘vamos puxar o freio de mão’ porque não é uma demanda de quem não faz, é uma 
demanda de quem faz. É assim, “vamos puxar o freio de mão e vamos começar esta 
história de novo”. E não é só no Brasil que se tem esta sensação, nos Estados Unidos 
já tem um movimento que se chama Slow Science que é assim: ‘Olha este tempo não é 
o tempo da ciência, este tempo é o tempo das agências, é o tempo dos burocratas 
porque eles querem ver’. (...) Então eu acho que está precisando de um certo freio de 
arrumação neste frenesi de publicações. Eu não estou falando isto em minha própria 
defesa não, porque eu publico muito mais do que necessário. Então assim, eu posso 
falar tranquilo, mas é porque de fato não é de bom senso você querer implantar este 
tipo de ritmo.” 
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O pesquisador chama atenção para o que chama de “frenesi de publicações” e para o 

fato de que “nem todos podem suportar esse ritmo, produzindo coisas interessantes todos os 

anos”. Além disso, indica as possíveis consequências dessa “ansiedade desmedida” gerada na 

saúde psíquica e física das pessoas – elemento que já havia sido abordado por uma docente 

que apontara para o “número de pessoas que ‘pira’ com a pressão”. Poderíamos indicar que 

esta ideia seria um contemporâneo do verbo “destrambelhar”, datado das décadas de 1960 e 

1970, ao referir-se aos antropólogos que não suportavam a pressão dos meses de campo, 

isolados entre os indígenas, numa época em que era possível “um filho nascer e só se ter 

conhecimento mais de trinta dias depois”. Em geral, os pesquisadores reclamam que a tomada 

desta discussão é urgente, não para legitimar os improdutivos, mas sim com conteúdo e 

preocupação pela produção. É, portanto, que se aponta como inaceitável e um desrespeito ao 

dinheiro público “uma pessoa que senta na sua cadeira de professor e passa a vida inteira 

dando a mesma aula e não publica nada”, porém, alerta-se que não devemos ficar “nem tanto 

ao céu, nem tanto ao mar”. Outros advogam por outro tempo de produção da ciência social e 

afirmam que a corrida pelas publicações, gerada a partir dos parâmetros de avaliação, são um 

“equívoco” pois, 

 

“a nossa área, as humanas, a gente tem outro tempo de produção. (...) nossas áreas não 
produzem conhecimento assim... Primeiro da noite para o dia, a gente precisa ter 
tempo para entender o que as pessoas estão nos contando, concatenar todas as 
informações que a gente ouve. Então, a meu ver, isto é muito senso comum, isto que 
eu vou falar, estes ideais de produtividade vem todos da área das exatas, das 
biológicas, da saúde, elas são exógenas ao nosso mundo das ciências humanas, é outra 
maneira de se formar profissional, fazer pesquisa, processar resultado e publicar 
resultado. É outra lógica, o tamanho dos artigos, a quantidade de artigos por revista 
que eles fazem, o tamanho das equipes que produzem, é tudo diferente. Não é um 
argumento de preguiça não, é um argumento absolutamente culturalista. A gente 
tinha que ter parâmetros adequados pra a forma como a gente faz ciência.” 

 

 

O argumento “culturalista” é o mesmo que defende que os critérios devem ser revistos 

objetivando não sua “utilização simplesmente pra ganhar ponto” – gerando os excessos do 

chamado “produtivismo” - ainda que se reconheça que não é um caminho fácil, encontrar uma 

proposta de produção num equilíbrio adequado. Existem discussões sobre o tema nos espaços 

informais de convivência dos docentes, com críticas que apontam também em direção ao 

utilitarismo na concepção de conhecimento e de padronização - no sentido industrial - de um 
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trabalho acadêmico-intelectual. No entanto, a própria discussão desponta suas complexidades, 

de acordo com a percepção do pesquisador abaixo: 

 

“Tem vários planos da discussão [da slow science]. Em certo aspecto ela é muito 
dominada por outras áreas científicas, que tem um ritmo de produção muito diferente 
do nosso, que não é autoral, que não é na mesma extensão, uma coisa é você publicar 
o resultado de um experimento com estudantes seus de graduação no laboratório (...) e 
a outra coisa é que a gente tem que escrever artigos de vinte, trinta páginas, porque 
ninguém publica artigo de três páginas nas ciências sociais. Todo mundo vai achar que 
isto ai é um resumo. (...) é uma coisa de uma outra lógica, de outras áreas de produção  
acadêmicas, que acaba fluindo para as ciências sociais. E isto tem muito mais a ver 
com o grande debate nos diversos campos de conhecimento que, normalmente olham 
de cima para baixo para as ciências sociais e que nós normalmente deixamos aberto, 
porque não fazemos muita política de ciência e tecnologia no Brasil. Então tem este 
plano e tem o nosso interno que em certa medida, implica numa absorção destas regras 
que são estranhas à nossa própria prática e na reprodução delas internamente ao nosso 
campo, por pressão das agências de fomento.” 

 
 

O docente percebe que existem muitos âmbitos envolvidos na discussão, que incluem 

as políticas de ciência e tecnologia no país e a participação dos cientistas sociais no processo, 

bem como a questão do fazer científico próprio da área e suas especificidades – ou conforme 

argumentado neste trabalho, suas próprias temporalidades. Tais elementos precisam ser 

diagnosticados e discutidos de forma séria e competente, advogam os docentes, incluindo 

atores considerados produtivos dentro do sistema tal qual está concebido, pois não pode ser 

feita com a “demanda do tipo do baixo clero”. É unânime a percepção de que a avaliação é 

importante e que sim, os pesquisadores precisam produzir, mas que é preciso refletir sobre 

seus impactos na qualidade das pesquisas e no conhecimento a partir delas gerado. No que se 

refere aos objetivos dessa pesquisa, tais discussões inserem-se nas vivências temporais dos 

docentes e na forma como percebem e experimentam seu cotidiano de trabalho, considerando 

os parâmetros atuais. É sobre este conteúdo que nos debruçaremos no próximo capítulo, 

abordando as vivências temporais dos pesquisadores que, diante de tantas demandas, da 

competitividade e pressão, trabalham com “a espada do tempo enfiada na cabeça”, cujas 

agendas “explodem”, que são “bombeiros apagando fogo” e que, muitas vezes, ao serem 

questionados sobre a vivência de outros tempos além do trabalho, respondem: “existe algo 

além do trabalho?”. 
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Capítulo III 

Vivências Temporais no Trabalho Remunerado 

___________________________________________________________________________ 

 

O quadro geral do desenvolvimento da pós-graduação brasileira mostra-se condizente 

com as orientações dos Planos Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 em termos 

quantitativos, considerando a elevação no número de cursos e de titulados no país, além da 

redução dos tempos de titulação. Os sistemas de avaliação previstos pelas agências de 

fomento, associando concessão de recursos aos resultados apresentados, impuseram um ritmo 

mais intenso à pós-graduação com controle dos índices de produtividade e objetivando a 

crescente participação da ciência brasileira no cenário internacional. Na área de ciências 

sociais, a mudança também é perceptível, com elevação do número de cursos, docentes, 

discentes e titulados, e a cada vez mais intensa pressão pela redução dos tempos de titulação. 

Desde a década de 1960 até os dias atuais, o cenário da ciência social alterou-se 

significativamente, impactando nos processos de trabalho experimentados pelos acadêmicos 

da área. A introdução e a difusão das novas tecnologias de informação e comunicação, por sua 

vez, estão ligadas a este processo de desenvolvimento, ampliando as possibilidades de 

pesquisa, processamento de dados, divulgação e participação nos debates nacionais e 

internacionais, além da própria dinâmica de escrita, considerando a passagem da máquina de 

escrever ao computador como ferramenta principal de trabalho. No entanto, tais processos são 

experimentados pelos atores de diversas formas e dentre as características apontadas, observa-

se a ampliação de demandas, a compressão do tempo e o aceleramento e pressão temporais. 

 

Se nas páginas anteriores o enfoque estava na constituição e desenvolvimento da pós-

graduação e da ciência social neste contexto através de dados quantitativos e da percepção dos 

cientistas sociais sobre os sistemas de avaliação desse nível de ensino, nas próximas páginas, 

abordaremos a temática de um ponto de vista qualitativo. A partir das entrevistas realizadas 

com docentes membros de Programas de Pós-graduação em Instituições Federais, 

abordaremos os impactos dos ICTs nos processos de trabalho dos cientistas sociais, bem 

como as percepções temporais a eles associadas. Através dos dados, foi possível apontar para 

uma concorrência intensa na pós-graduação, configurando um sistema de grande 

competitividade, dado que a observação da quantidade de periódicos disponíveis nos estratos 

superiores do Qualis Periódicos e “meta” de todos os docentes comprovam – menos de 20% 

das Revistas estão enquadradas nas categorias A1, A2 e B1, nas três sub-áreas. Ainda que os 
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docentes em geral apontem para uma sensação de aceleramento do tempo, isto é 

experimentado pelos mesmos de formas diversas, em especial, considerando a geração, o 

nível e engajamento na carreira, o suporte administrativo-burocrático disponibilizado pela 

instituição e a velocidade e intensidade de conexão com a rede. 

 

Dentre as hipóteses deste trabalho, apontamos que a pressão em relação ao tempo está 

ligada à possibilidade de manter-se “off-line”, tendendo a ser maior na medida em que o 

indivíduo esteja mais conectado e dependente das tecnologias de informação e comunicação 

(ICTs). No caso dos cientistas sociais, são inúmeros aqueles que afirmam em seus 

depoimentos serem “obcecados e completamente viciados no email”, acostumados a checá-lo 

várias vezes ao dia e em algumas situações, chega a haver recomendações médicas para que 

não se olhe o email “pelo menos durante a hora de caminhada na academia”. Esta pressão 

temporal, por sua vez, está ligada à outra hipótese, qual seja a de que a conexão, tanto 

aumenta a velocidade de circulação das informações, quanto a quantidade de demandas, 

tornando o controle do tempo e o planejamento das atividades a serem cumpridas mais difícil. 

A resposta imediata a um email, por exemplo, não garante necessariamente que a atividade se 

encerre, gerando muitas vezes o resultado oposto; responde-se rapidamente a uma solicitação 

e como desdobramento, outras tendem a surgir. Enquanto os docentes já estabelecidos 

sentem-se pressionados pelas demandas, pois, por serem reconhecidos recebem muitos 

convites e participam de comissões, entidades científicas e projetos, além das 

responsabilidades com pareceres e orientações, os mais jovens apontam que a necessidade de 

“lattear” os fazem aceitar todas as oportunidades que aparecem “pois não se sabe, no futuro, 

que portas se abrirão” e precisam construir seu capital simbólico, sentindo-se menos capazes 

de dizer “não” e limitar as atividades de trabalho. Por outro lado, os docentes pertencentes aos 

PPGs de excelência que contam com uma estrutura acadêmico-administrativa com maior 

apoio técnico e, muitas vezes, com mais experiência, tendem a despender menos tempo com 

essas atividades, sendo possível concentrar-se naquelas de pesquisa e escrita; e nos programas 

da base da classificação e recém-criados, o corpo docente e suporte reduzido, a necessidade 

de se criar “rotinas”, além da pouca experiência nos trâmites burocráticos da pós, acabam 

fazendo com que sofram outras pressões. 

  

O trabalho de campo foi realizado entre os meses de agosto a novembro de 2012, 

entrevistando cientistas sociais, docentes de Programas de Pós-Graduação em Universidades 

Federais, considerando para a escolha da amostra a classificação do Qualis Capes, sendo 
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composta, portanto, de sete Programas de Pós-graduação na área, sendo dois em antropologia, 

dois em ciência política e três em sociologia. Como recorte, foram escolhidos um programa 

da base e outro do topo da classificação de cada uma das áreas, e um a mais na área de 

Sociologia, pela especificidade de ter sido recém-criado, ainda a passar pela sua primeira 

avaliação trienal, resultando em sete PPGs, em seis diferentes unidades da federação. O 

recorte para a realização das entrevistas considerou como critérios: gênero, geração, o 

pertencimento aos PPGs da base e topo da classificação da Capes, e se o docente era ou não 

bolsista de produtividade PQ-CNPq, totalizando vinte e oito entrevistas e em torno de 

sessenta (60) horas de áudio. Foram entrevistados 10 docentes de PPGs da base da 

classificação da Capes e 18 de programas de excelência; destes, 16 eram não-bolsistas PQ-

CNPq e 12 bolsistas, distribuídos em seis pesquisadores de nível 1A, um da categoria 1B e 

cinco de nível 238. As entrevistas foram realizadas em diferentes contextos, envolvendo locais 

como a residência do entrevistado, o escritório na universidade, cafés e restaurantes, ou 

mesmo acompanhando os trajetos dos docentes dentro e fora da instituição, a pé ou de carro. 

 

As dificuldades encontradas para o agendamento das entrevistas já trouxe à tona 

elementos interessantes. Surpreendentemente, os docentes de PPGs de excelência, que 

acreditávamos ter menor disponibilidade para o encontro, foram os que mais se dispuseram a 

colaborar com a pesquisa, enquanto aqueles pertencentes aos programas da base, afirmaram 

estar com a “agenda cheia” e, portanto, indisponíveis para a entrevista. Como hipótese, 

podemos apontar que os últimos, diante de uma estrutura universitária com menor apoio e 

vivendo uma dinâmica de maior pressão temporal no trabalho, tenham menos tempo 

disponível, conforme comprovam histórias de programas que precisam contar com o apoio 

voluntário dos discentes para concluírem a coleta Capes, por exemplo. Por outro lado, entre os 

docentes de PPGs de excelência, foi possível contar com maior disponibilidade, pois muitos 

apontavam que mesmo diante de um cronograma intenso de trabalho, tinham um 

compromisso em atender a esta demanda nova – inesperada e também gerada via 

comunicação por email -, pois “eu faço pesquisa e quem faz pesquisa tem que colaborar, 

porque eu entrevisto pessoas”. Muitos, ao receberem o convite, lamentaram a falta de 

disponibilidade diante da temática proposta na pesquisa, afirmando que a mesma é 

fundamental na área atualmente; e algumas das respostas obtidas podem ser interpretadas 
                                                
38 Ressaltamos que quase metade da amostra compôs-se de pesquisadores bolsistas do CNPq (12 bolsistas entre 
28 entrevistados, sendo seis de nível 1A) e, portanto, as opiniões e percepções aqui apontadas não refletem 
apenas as percepções do grupo, chamado pelos próprios cientistas sociais de “baixo clero”, dentro da estrutura 
universitária. 
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como dados de campo, como a que se segue:  

 
“que bom que a sociologia do trabalho vai tematizar, em sua tese, o trabalho docente 
do professor-doutor. Acho uma questão extremamente séria e que precisa, de fato, de 
mais investigação, pois descontentamentos há de sobra. Mas se você precisa estudar 
as especificidades e o que é isso que se chama ‘produtividade’ afinal, adianto, porém, 
que não sei [se deve me entrevistar], é você quem me dirá, pois eu (ainda) não estou 
na categoria ‘produtividade CNPq’.” 

 

Este docente, ao responder ao convite já aponta que “descontentamentos há de sobra” 

e questiona se deveria entrevistá-la, uma vez que “ainda não estava na categoria 

produtividade CNPq” – indicando em alguma medida, este horizonte como meta. Outros, por 

sua vez, questionaram a pertinência da entrevista dado que “não estudam a temática” e foi 

preciso explicar que a pesquisa não focalizava seus temas ou percepções sobre o mesmo, mas 

sim, sua própria vivência como pesquisador – a partir do que a comunicação cessara, em 

alguns casos. Ao fim e ao cabo, foi mais difícil encontrar os docentes de PPGs da base que, 

em geral, ofereceram possibilidades muito mais restritas ao pesquisador em termos de 

agendamento; isto toma caráter especial dado que era necessário coordenar agendas de 

diversos professores, de modo a permitir que o deslocamento para a cidade do programa fosse 

frutífero em termos de número de encontros, sendo mais difícil quando as respostas tinham a 

informação de que “esse era o único horário viável”. Já era possível, portanto, vislumbrar os 

conflitos que a alocação do tempo engendra. 

  

As entrevistas foram realizadas por vezes, no trajeto de um lugar ao outro e houve 

situações em que essa foi a única solução: um docente em outro estado afirmou que não tinha 

mais tempo disponível pois sua agenda tinha “estourado”; diante do fato de ter viajado até o 

local, tendo obtido retorno de apenas três docentes do PPG em questão, minha resposta foi 

imediata: “não há problema, eu acompanho você no carro para onde estiver indo e 

conversamos no caminho”. No desenrolar da conversa e à medida que as reflexões sobre as 

vivências temporais se desenvolviam, o encontro foi se estendendo e o docente por fim, 

sentou-se comigo e ficou aguardando meu vôo de retorno, uma vez que o tema era muito 

“instigante”. Algumas entrevistas foram feitas entre um compromisso e outro na agenda, 

tendo “hora para acabar” e outras puderam ser estendidas até o tema se esgotar, fazendo os 

próprios docentes pensarem se “tinham falado demais”. As conversas, muitas vezes, pareciam 

ser para os cientistas sociais, momentos de reclamação e crítica ao sistema de avaliação da 

pós-graduação e/ou de auto-reflexão sobre os ritmos de suas vidas. Houve casos em que o 
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próprio encontro parecia encarnar, de fato, uma disputa sobre tempos diversos e suas 

percepções. Em uma das situações, foi agendada a entrevista com um docente e após mais de 

uma hora de atraso, fui verificar no laboratório onde trabalha se o encontro efetivamente 

constava em sua programação. Na ocasião, fui informada que o atraso médio do docente era 

de duas a três horas e que ainda haveria uma reunião com o núcleo de pesquisa, agendado 

para o mesmo horário. Quando informei que, portanto, iria embora, a secretária me perguntou 

se não poderia esperar; respondi que não tinha essa disponibilidade, agravado pela incerteza 

de que seria atendida. Assim, deixei um bilhete, dizendo que poderia retornar em outra 

ocasião e que acreditava ter ocorrido algum imprevisto. Mesmo tendo deixado meus contatos 

e enviado outros emails reafirmando o convite, não obtive resposta. De alguma forma, esse 

caso mostra que os tempos dos indivíduos têm valores diferenciados, considerando sua 

posição hierárquica dentro do sistema mais amplo. Na condição de doutoranda, em atraso com 

o processo de levantamento de dados para a tese, avaliei que não tinha tamanha 

disponibilidade de tempo e que o considerava, no contexto, tão valioso quanto o tempo do 

outro. Chamo atenção aqui para as disputas sobre o tempo, considerando os processos de 

valoração e hierarquização dos mesmos, bem como os cálculos específicos em relação à sua 

alocação e uso, considerando as condições dos sujeitos em questão. 

 

A experiência do trabalho de campo entre os cientistas sociais, também meus 

professores, mestres e “bibliografia”, constituiu-se como uma oportunidade única para 

aprender sobre a história da Ciência Social, através das vivências e relatos de seus atores. O 

fato de estar diante de docentes, muitos dos quais consagrados na área, também foi fonte de 

aprendizado, na medida em que muitas vezes me senti intimidada diante da tal tarefa, 

necessitando reafirmar para mim mesma, meu lugar como pesquisadora, mesmo lidando com 

outros pesquisadores da área. Por outro lado, foi interessante observar que muitos docentes, 

ao se perceberem na condição de entrevistados, de “nativos”, sentiram-se diante de uma nova 

situação, já que mais acostumados a estarem do “outro lado” na relação de pesquisa. Também 

não foi incomum a sensação de precisar investir mais tempo em outras bibliografias, diante 

das extensas e importantes sugestões dos entrevistados e em geral, saía das entrevistas com 

uma lista de novas leituras – gerando também uma sensação de pressão temporal na própria 

pesquisadora, diante do pouco tempo disponível para finalização do presente trabalho. Ouvir 

sobre os infindáveis tempos despendidos nas bibliotecas, os processos de escrita à máquina de 

escrever, de uma época em que os pesquisadores “destrambelhavam” devido às condições 
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extremas para a realização de trabalho de campo, enfim, de uma “outra época” da ciência 

social, foi de fato uma experiência interessante. Os relatos dos docentes com muitos anos de 

carreira, em geral, apontavam para um aceleramento e modificação do caráter dos processos 

de trabalho na área, chamando atenção para o aumento das demandas diante das novas 

tecnologias. Se por um lado, o “trabalho era muito demorado” na época da máquina de 

escrever, por outro, nos tempos atuais as pessoas parecem estar sempre correndo, chegando 

alguns a afirmarem que estão “correndo atrás, pois já acumulam três meses de atraso com 

suas atividades”. Nesse sentido, é interessante observar o depoimento de um dos docentes 

entrevistados, pertencente à PPG de excelência, consagrado e reconhecido na área, com mais 

de trinta anos de carreira, cujo ingresso na pós-graduação (como aluno) ocorreu na década de 

1960: 

 
“Quando eu escrevi minha tese, era máquina de escrever, não era elétrica, nem 
eletrônica, era máquina manual e eu escrevia bem. E escrevo até hoje. Vejo meus 
netos, pessoal que usa e sabe tudo sobre computador, mas escreve ‘catando milho’, 
não é? Eu bato com dez dedos e tudo. De qualquer forma, [na época] era um trabalho 
demorado, cada vez que você errava, você tinha que rasgar, jogar fora. No final de 
1977, 1978, inventaram o corretor, que era um papelzinho que você punha em cima do 
erro, batia novamente aquela letra, apagava e você punha outra. Isso era um progresso 
tão grande! Mas eu tenho a impressão que se eu tivesse trabalhado com o 
computador, minha produção teria sido duplicada. Por outro lado, o que eu sinto é 
que as pessoas hoje não tem mais tempo para nada. Porque, embora trabalhem mais 
rápido para produzir os seus textos, as demandas são muito grandes. Tem pessoas 
que passam horas respondendo e-mail. Eu faço questão, todo dia, se tem alguém me 
convidando para entrar no seu facebook, eu não entro. Não entro em nenhum porque 
eu vejo meu neto, vejo o pessoal o dia inteiro no computador. E o pior, já vi [no 
encontro] na ANPOCS, muita gente que vai e fica no saguão atendendo suas redes 
sociais e não está ouvindo o que está acontecendo. Então, eu me recuso a abrir mão; 
eu prefiro ler um livro da área, de literatura, do que ficar conversando com pessoas 
que nunca vi ou então, expondo minha privacidade. O fato é que as exigências hoje 
são muito maiores, principalmente em relatórios. Vejo os meus colegas novos o tempo 
todo escrevendo relatórios, respondendo questionários e se a CAPES teve um bom 
programa, um bom papel de desenvolvimento do estudante para graduação, ela foi 
criando cada vez mais condições que eu acho absurdas. Por exemplo, eu continuo 
produzindo, minha média de produção é a mesma, mas esse ano eu publiquei um 
artigo num livro de setecentas páginas. Meu artigo tem vinte e quatro. A secretaria 
teve que xerocar o livro inteiro porque queriam lançar o meu artigo [na coleta]. Então, 
há uma demanda muito grande de trabalhos que a gente não tinha no passado. O 
ritmo da vida era mais tranquilo.” 

 

O docente ressalta que a introdução de novas tecnologias de informação e 

comunicação propiciou um aceleramento na produção dos textos devido às facilidades 

oferecidas, mas em contrapartida, chama atenção para o fato de que as demandas hoje “são 
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muito grandes e as pessoas não tem mais tempo para nada”. Ressalta que “o ritmo de vida era 

mais tranquilo”, mesmo destacando que as novas tecnologias “facilitaram tudo e hoje escrever 

é muito mais fácil” que outrora. Afirma que durante largo período ainda “insistia” em 

escrever a lápis – conta, reafirmando o valor desse modus operandi, que em artigo de jornal, 

alguém perguntara sobre o melhor modo de escrever “à máquina, à mão ou no computador” e 

que a resposta fora lacônica, “Balzaq só escrevia a lápis” – passando depois para a máquina e 

por fim, ao computador. Apesar de apontar suas resistências e de outros colegas que ficaram 

“só no lápis e entraram muito tarde no computador”, afirma que: “hoje eu já escrevo direto no 

computador que tem os recursos que você pode emendar, apagar. No final, o texto sempre vai 

sair limpo. Nesse sentido, eu acho que foi um progresso muito grande, eu poderia ter 

produzido mais do que produzi”. Em sua visão, apesar do computador trazer todas essas 

facilidades em comparação ao tempo de escrita à máquina, acredita que “o problemático é que 

as pessoas não usam só o computador para escrever”, trazendo à tona a questão da 

comunicação via email, ao afirmar que é incrível a “quantidade de e-mail que você recebe e 

tem que apagar”. Nesse sentido, cita que prefere utilizar outro endereço de email que não o 

institucional, pois como o último “não tem nenhum filtro, você tem três, quatro páginas de 

spam”; em seu processo de “limpeza da caixa” que “toma um tempo enorme”, apaga um por 

um e às vezes acaba “apagando uma coisa importante no meio que não percebi”. O docente 

percebe que “há uma demanda muito grande em função dessa facilidade”, gerando 

solicitações de ordens várias – envolvendo desde alunos à jornalistas – e percebe que a 

“mudança foi muito drástica”, citando as tecnologias desde o telefax ao telefone celular, 

indicando que as “pessoas perdem muito tempo com essas coisas” e conclui, mais uma vez, 

que “o ritmo da vida aumentou muito”. O entrevistado prossegue em sua reflexão: 

 
“Por outro lado da pergunta feita, as pessoas entravam tarde para uma vida que era 
curta. A quantidade de gente que eu conheci e morreu aos cinquenta anos. (...) O 
século XX começou com a idade média de quarenta e cinco anos. Até já está surgindo 
essa discussão no Supremo Tribunal Federal, como é que você pode aposentar um juiz 
na compulsória com setenta anos, num lugar que a maturidade, a experiência é muito 
importante. Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal não tem limite. Eles têm 
juízes de noventa anos. O juiz que tem que tomar a decisão de quando ele tem que 
parar. Então, a pessoa está começando cedo para viver muito. Eu acho que o ritmo 
poderia ser menor dentro de uma juventude mais nova.” 

 

Em sua visão, o ritmo atual é demasiado acelerado para uma juventude com maior 

expectativa de vida e questiona a relação entre maturidade, experiência e trabalho. 

Corroborando sua percepção de que hoje se “começa cedo para uma vida longa”, indica que 
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as “pessoas estão entrando no mestrado e doutorado, na universidade muito cedo” e que “não 

sabe se isso é bom”, pois compartilha a ideia de que a ciência social é uma ciência madura: 

uma coisa é ser brilhante aluno e tirar as melhores notas, mas isso não substitui a experiência 

de vida e a maturidade. Aponta que entre os físicos e matemáticos, as grandes descobertas são 

feitas “cedo” ao passo que nas “ciências sociais não é assim, tem que ter uma certa 

maturidade para chegar lá, você começa a produzir mesmo depois dos trinta e cinco, quarenta 

anos”. 

  

As percepções desse docente chamam atenção para o foco de discussão deste capítulo, 

qual sejam os impactos da introdução das novas tecnologias de informação e comunicação no 

fazer científico das ciências sociais e as reflexões dos acadêmicos sobre as consequências em 

suas vivências temporais e na constituição da área de uma forma mais abrangente. 

 

 

3.1. Novas tecnologias de informação e comunicação e as Ciências Sociais: processos de 

trabalho e vivências temporais _________________________________________________ 

 

 

O processo de escrita de teses e dissertações à máquina de escrever foi vivido por 

muitos cientistas sociais entrevistados que observaram durante suas carreiras, a introdução do 

computador e da internet como fortes aliados para o desenvolvimento de suas pesquisas. Em 

geral, ao serem perguntados sobre como foi esse processo, muitos respondiam com um 

sorriso, “você não tem ideia do que seja!” e outros afirmaram que “datilografaram mil páginas 

para uma tese de trezentas”. A grande maioria aponta que a introdução de tais meios tiveram 

significados incríveis, alterando inclusive a maneira como os textos são construídos diante das 

possibilidades de apagar, cortar e colar, e corrigir os mesmos; mas existem outros que 

afirmam que tais tecnologias são apenas “um acessório” e “não alteram grande coisa no 

trabalho”. Positivamente, os docentes citaram o acesso à bibliografia, em especial, 

internacional, dando fim à um período em que haviam “donos” de teorias, considerando a 

“propriedade” material de determinados livros – conforme citaram alguns. Outro ponto 

positivo foi a possibilidade de estreitar laços de pesquisa, mesmo com colegas distantes, 

permitindo a ampliação das redes de colaboração e viabilizando a escrita com pares, mesmo 

sem contato face-a-face – o que outrora, deveria ser feito por carta. Para esses docentes que 

chegaram a ter orientações por correio ou que tiveram a experiência de saber da renúncia de 
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um presidente meses depois devido à falta de comunicação no campo, ou ainda, de escrever 

cartas aos companheiros e retornar antes da chegada das mesmas, o volume e velocidade na 

circulação de informações é impressionante. No entanto, se existem pontos positivos, os 

depoimentos em geral acompanham uma reflexão sobre os impactos negativos de tais 

tecnologias, sendo a mesma velocidade de circulação das informações, bem como o volume 

dos emails e as expectativas de resposta imediata, as mais citadas, afirmando que esta 

dinâmica “mudou o tempo completamente” e se “gasta muito tempo com essa atividade”. 

Além disso, os professores indicam que as tecnologias fizeram emergir o problema dos 

plágios, em especial entre os alunos de graduação, ainda que existam casos também no 

sistema de pós-graduação. 

 

Uma das docentes entrevistadas, consagrada na área, membro de PPG de excelência e 

com mais de trinta anos de carreira, aponta para a importância dos dois momentos: a 

introdução do computador e o acesso à internet. Afirma que o processo de escrita era um 

“horror” quando feito à máquina e que passou rapidamente para o uso do computador devido 

às facilidades oferecidas: 

 

“Outro dia, um rapaz me pediu o arquivo da minha tese de doutorado e eu disse: ‘eu 
não tenho arquivo, a minha tese de doutorado está num mimeógrafo’. E era um horror! 
Porque eu escrevia à máquina, daí tinha uma secretária que passava no extenso, depois 
tinha que corrigir o extenso inteiro e só depois era reproduzido. O primeiro 
computador que eu vi que não era nem um computador, foi nos anos 1980. [A 
instituição] comprou uma coisa que era praticamente uma máquina de escrever com 
alguns comandos (...) como inserir e apagar, mas era uma máquina com esses 
comandos. Foi ótimo porque não tinha mais que escrever à máquina, não tinha que 
corrigir porque era mais fácil, então eu passei muito rapidamente para o computador. 
Eu não gosto de escrever à mão, me livrei das secretárias e foi ótimo, foi uma 
maravilha.” 

 

Ela conta que quando a internet apareceu “ficou tudo mais fácil” e que em sua época, 

costumava-se “ficar meses pesquisando na biblioteca e lendo” e atualmente, diante do 

material disponível na rede, isso não é mais necessário “mesmo que você possa ir por outras 

razões”. Porém, ainda que chame atenção para o incremento das possibilidades de 

comunicação, destaca o lado negativo destas, pois é necessário “ficar horas na internet 

respondendo correspondências, o que é muito chato”:	  

	  
“Então eu acho que facilitou muito você fazer trabalhos juntos. Eu acho que a primeira 
coisa que eu fiz foi um projeto para um programa [da universidade] com um francês 
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amigo, ele escrevia e no dia seguinte eu recebia, mas tinha uma defasagem de horário. 
A gente ia trabalhando no texto mais ou menos um depois do outro, então essa coisa 
facilitou muito. Hoje em dia você pode fazer coisas comuns sem ver a cara da pessoa, 
escrever sem falar pessoalmente e isso facilitou demais a comunicação, a construção 
de redes internacionais, etc. O lado negativo é ficar horas na internet respondendo 
correspondências. E é muito chato porque às vezes eu passo um dia sem ler e tem um 
monte de coisas, as pessoas reclamam quando você não responde na hora, enfim, o 
seu tempo muda completamente.” 

 

Nas palavras dessa docente, a velocidade na troca de informações “muda o tempo 

completamente”, mas indica que pode (ou consegue) passar um dia ser ler os emails. 

Gostaríamos de destacar esta questão, uma vez que consideramos que a sensação de 

aceleramento temporal é tanto maior quanto mais intensa seja a velocidade de conexão dos 

atores e não são todos os cientistas sociais que afirmam ter essa capacidade, alguns dizem 

inclusive que são “escravos do email” - retomaremos esta reflexão mais adiante no texto. 

  

Outro docente, também ingresso no sistema de pós na década de 1960 e que escreveu 

a dissertação à mão, argumenta na mesma linha de raciocínio, ressaltando as facilidades da 

introdução das ICTs: 

 

“Meu mestrado eu fiz à mão mesmo! Escrevi à mão, depois passei pra alguém 
datilografar. Enfim, foi datilografado meu mestrado e o doutorado já foi feito no 
computador. A internet facilita algumas coisas, né? Uma coisa importante para nós na 
[instituição] e para pesquisa são os portais eletrônicos de revista, que é o recurso 
fundamental. Antigamente, quando eu precisava de alguns textos, tinha que fazer uma 
viagem até a [outra universidade, em outra cidade] fazer cópias de um determinado 
periódico que só encontrava lá. Não é algo que esteja 100% agora, mas temos o portal 
da CAPES, o J-STOR. Não é inteiramente atualizado, mas melhorou enormemente. O 
acesso não chega até números recentes de todos periódicos, mas facilitou muito. 
Também a possibilidade de comprar livros pela internet, de ter acesso a artigos e 
papers disponíveis. E é claro que a internet nos possibilita ter acesso à bancos de 
dados, à sites de instituições importantes que precisarmos consultar; relatórios de 
desenvolvimento do banco mundial, do programa das nações unidas ou do IBGE. 
Tudo isso se tornou extremamente mais fácil.” 

 
 

O docente ressalta o acesso à bibliografia, mas chama atenção para o fato de que 

apesar de ter melhorado imensamente, o acesso ainda carece de melhorias. Nesse contexto, 

gostaríamos de destacar o recente corte orçamentário ao Scielo, noticiados nos jornais. É 

reconhecido que o acesso à bibliografia através dos portais de periódicos é fundamental para o 

desenvolvimento não apenas da ciência social e, diante dessa realidade, a determinação 
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tomada pela agência de fomento se deu no sentido contrário39. Destacamos, portanto, a 

importância de atentarmos para as condições para o desenvolvimento da ciência social 

brasileira, de modo a viabilizar efetivamente que os parâmetros de excelência científica, 

determinados pelas agências de fomento, sejam atingidos. Por fim, vale relembrar que de 

acordo com dados do capítulo anterior, as revistas brasileiras possuem inúmeros problemas de 

indexação, sendo requeridas melhorias no sistema de acesso aos periódicos no país. 

  

Enquanto alguns afirmam que rapidamente incorporaram as novas ferramentas, são 

inúmeras também as histórias de “resistência” às novas tecnologias, desde aqueles que 

mantiveram a escrita à lápis aos que só as utilizaram quando foram “apertados pelo prazo” e 

se viram diante da possibilidade da tarefa ser executada de modo mais rápido. Um dos 

docentes, que também escreveu seus trabalhos à máquina, com mais de trinta anos de carreira 

e consagrado na área, conta sobre o seu processo e o caso de sua “resistência tecnológica 

boçal”:	  

	  

“Eu tive uma história de resistência à inovação tecnológica que é boa para sua tese. 
Quando eu estava no [exterior] já existia computador, mas não tinha PC (...) e já 
existia SPSS. (...) Eu tive um resistência boçal, de pensar em termos [tecnológicos], 
depois passou, acabou. (...) A minha tese foi escrita em máquina de escrever.  Digitava 
com ‘espaço dois’ pra poder virar e escrever na entrelinha mais alguma coisa, aí 
depois não dava certo, tirava o papel, cortava, colocava outro e colava. Ficavam umas 
folhas assim [enormes] era uma coisa infernal. Aí, o PC apareceu e começou a ser 
usado por muitos alunos [da instituição], e me lembro de um dizendo: ‘Pô! Você 
parece um troglodita, tem que usar computador’. Eu tenho essas coisas sempre em 
cima da hora e eu tinha que entregar um trabalho para um seminário internacional em 
inglês e estava atrasadíssimo. (...) Estava em cima da hora, não ia dar tempo e daí dois 
dias antes eu liguei para uma aluna e ela disse ‘calma’, e eu naquela de ‘não vai dar 
tempo, não vai dar’. Aí ela chegou lá no computador [e fez] em dois segundos.” 

 

Seu registro é de que o que se demoraria a fazer em dias foi realizado em “dois 

segundos”, momento a partir do qual, sua resistência acabou. De acordo com esse docente, é 

impossível não ter acesso a essas tecnologias, uma vez que é um dado da vida cotidiana e 

critica a discussão sobre o caráter invasivo das tecnologias de informação: 

 
“É impossível não ter acesso e uso dos computadores e internet, absolutamente 
impossível. E essa discussão sobre o caráter invasivo dos meios de informática e etc., 
eu acho uma discussão anacrônica porque do ponto de vista do que era antes, 

                                                
39 Folha de São Paulo - Ciência - “Base de revistas científicas diz que terá corte de verba”, 10/01/2013. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1212634-base-de-revistas-cientificas-diz-que-tera-corte-
de-verba.shtml. 
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realmente é muito invasivo, mas essa é uma categoria do passado, é um dado da vida 
cotidiana atualmente. É como se você perguntasse, ‘o senhor se lembra quando não 
existia sofá, como é que você sentava’? Não faz sentido.” 

 

Aponta-se que é impossível pensar os processos de trabalho sem o auxílio de tais 

ferramentas e a questão da quantidade de informação disponível e a necessidade de filtrá-las, 

surge como um elemento importante. Outra docente, também com mais de trinta anos de 

carreira, consagrada na área e pertencente à PPG de excelência, conta que um colega chegou a 

afirmar que tais ferramentas “mudaram a sua biografia” e chama atenção para o fato de que 

também geram uma “perda de tempo”: 

 

“Pesquisar é muito mais fácil, acesso à periódicos internacionais... O acesso à 
publicação internacional realmente fez a diferença, porque a gente dependia dos 
Correios. Eu tinha sorte de estar [numa instituição] que tinha uma biblioteca 
maravilhosa, onde eu tinha contato com tudo que queria, tudo quanto é revista a gente 
assinava, mas era um privilégio e mesmo assim demorava a chegar. Agora você tem 
uma facilidade enorme de tempo, mas o nosso banco está soterrado de informação. 
Então é uma coisa que tem duas caras: melhorou incrivelmente o acesso à 
informação, mas esse acúmulo de informações também faz você perder tempo.” 

 

A disponibilidade de informações é também ressaltada por outra pesquisadora, que diz 

que é “uma coisa até um pouco assustadora”, questionando até que ponto se lida com dados 

corretos e legítimos, e afirmando que de todo modo, a “quantidade de coisas que você 

consegue é um pouco incrível”. Outra docente, jovem e recém-ingressa no sistema, 5que 

realizou os cursos de pós-graduação no exterior, desenvolvendo pesquisas de âmbito 

internacional, resume a questão da seguinte forma:	  

	  

“Eu trabalho muito com [um colega] que fez a tese no [exterior] sem internet e não sei 
como é que ele conseguiu fazer. Eu seria incapaz de produzir uma tese e o que eu 
produzo hoje sem internet, tudo praticamente, fazendo uma tese móvel [circulando em 
diferentes países] como eu fiz... A quantidade de artigos que eu tinha que ter acesso, 
de estar por dentro das coisas que estavam sendo publicadas em diferentes lugares, 
sem internet seria inviável, completamente inviável, então para mim é fundamental.” 

 

A pesquisadora afirma que sua relação com essas ferramentas, em especial com a 

internet é “péssima”, “ainda mais porque tem pessoas trabalhando [em muitos países] e as 

coisas chegam em horários completamente loucos. Então, antes de dormir vou dar aquela 

última checada no email e chega negócio de trabalho, eu já abro e quando vi fiquei até três 

horas da manhã trabalhando e tenho que acordar às sete no dia seguinte”. Para ela, que 
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também é mãe de uma criança de três anos de idade, cujos “acordos de tempo” com o esposo 

são “largamente discutidos”, esta “olhadinha no email” acaba gerando complicações, em 

especial, pois precisa organizar seu tempo de forma a desempenhar suas atividades e funções 

como esposa, mãe e trabalhadora (tema que será tratado no capítulo IV). 

  

Os docentes que já consagrados na carreira e pertencentes à PPGs de excelência, 

desenvolvem também atividades de “gestão de pesquisa”, apontam que muitos emails têm 

caráter de urgência, o que faz com que o tempo despendido com a comunicação seja extenso e 

diário. Neste sentido, a velocidade na circulação de informações torna mais dificultosa a 

possibilidade de “desconectar-se”, trazendo a sensação de que se vive outro tempo: 

 

“[Como desenvolvo muitas atividades] De cunho de gestão administrativa e etc., e às 
vezes as expectativas das pessoas é que você responda rápido, quando eu passo um 
dia sem responder, quando eu abro tem um monte de coisas desse tamanho e as 
pessoas reclamando... Até a secretária liga e diz ‘você não respondeu o e-mail’, eu 
não respondi o e-mail porque eu não podia, então eu acho que isso mudou 
completamente o tempo. (...) Hoje em dia nós resolvemos o problema das nossas 
bibliotecas com acesso aos bancos de dados, aos portais etc., em boa medida, então é 
mais fácil ler e estar bem informado, é mais fácil trabalhar junto com pessoas que não 
estão presentes. Mas isso também obriga a ter uma certa organização do trabalho. 
Agora é um inferno, é o dia inteiro isso, e olha que eu não abro e-mail no celular...” 

 

No depoimento acima, de uma docente com mais de trinta anos de carreira, 

consagrada e reconhecida, pertencente à PPG de excelência e à entidades científicas na área, é 

possível perceber a dificuldade em “organizar o seu tempo”, uma vez que as demandas da 

comunicação em geral requerem uma resposta rápida, e de certa forma, é como se a 

tecnologia disponível não permitisse ao indivíduo a desconexão, pois mesmo tendo disciplina 

para não conectar-se e dar prioridade à outras atividades, a secretária liga e cobra “você não 

respondeu o e-mail”. Em suma, as ICTs são vistas pelos pesquisadores como “uma faca de 

dois gumes”, conforme o depoimento desse docente, com mais de vinte anos de carreira e 

pertencente à PPG de excelência: 

 
“É uma ‘faca de dois gumes’. As coisas se tornaram incrivelmente fáceis pra muitas 
coisas. (...) Então, tudo isso é incrível, em termos da facilidade que você tem para 
trabalhar. E uma boa parte do volume de publicações que as pessoas conseguem ter 
hoje, tem a ver com a internet. Você consegue fazer chegar um texto na China em um 
dia, tem vantagens enormes. Eu trabalhei editando revista muito antes que todas essas 
coisas existissem. E naquela época você já tinha como corrigir, mas eu me lembro de 
originais de professores meus, que você queria reescrever e se você errasse e era uma 
desgraça, porque você tinha que bater de novo uma página completa. Então, com 
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todos esses mecanismos, com a comunicação moderna tudo acaba se tornando mais 
fácil, mais rápido. Mudou as formas como a gente faz as coisas, mudou 
consideravelmente. Mudou a forma como a gente escreve textos, você não precisa 
pensar mais em ter a estrutura pronta na cabeça e se você erra você faz ‘ctrl x’. Eu 
me lembro dos primeiros textos que eu escrevi, que eu sentava e escrevia ‘de cabo a 
rabo’, sem mudar um parágrafo. Hoje, eu não preciso fazer isso. Naquela época 
também era menos exigente (...), provavelmente os critérios de avaliação eram muito 
mais relaxados em termos de exigência sobre o texto, porque era um trabalho enorme. 
Agora, todas essas vantagens têm suas desvantagens. As desvantagens são que você 
multiplica o trabalho, muitas vezes um trabalho desnecessário. As pessoas se 
acostumaram a trabalhar com ritmos que por vezes não são necessários. Então, 
coisas que se fariam normalmente no encontro cotidiano, você não faz mais. Coisa 
que você teria paciência para esperar uma semana para dizer, você não espera mais 
uma semana para dizer. Coisas que você resolveria de outra forma, você hoje utiliza o 
e-mail. (...) Então, isso gera uma sobrecarga de comunicação que, mesmo sendo 
pontual, ela é grande.” 

 

No mundo da comunicação “incrivelmente rápida”, a urgência e o imediatismo 

surgem como elementos centrais a serem balizados, racionalizados e controlados pelos 

agentes. Recentemente, em artigo de jornal, um colunista chamou atenção para o fato de que 

“é urgente a retomada da discussão sobre a urgência”40, pois no mundo da comunicação 

instantânea, muitas demandas surgem como urgentes, por vezes, sobressaindo sobre o que é 

importante. Nesse sentido, uma das jovens docentes entrevistadas, membro de PPG de 

excelência, chamou atenção para uma “lição” que tenta aplicar, transmitida por um “colega já 

sênior” que lhe disse: 

 

“‘Você tem que aprender uma coisa, a diferença entre o urgente e o importante’. 
Importante seria isto, fazer aquele artigo que eu tanto quero e está lá engavetado e que 
é importante para mim, e urgente é o parecer que eu estou devendo, não sei... Então a 
ideia é que eu, obviamente, responda aquilo que é urgente, mas não deixe de lado o 
importante. E é uma lição que, de novo, eu tenho consciência, mas não consigo 
aplicar. Então, eu me incomodo mais neste plano (...). Porque eu acabo cumprindo as 
metas, mas o que me incomoda é isto, de não trabalhar naquilo que eu queria.” 

 

Essa docente traz em sua fala, uma questão que muito incomoda os cientistas sociais, 

qual seja, a dificuldade em conseguir organizar o tempo de forma que se consiga trabalhar nos 

projetos nos quais se deseja, para além do cumprimento das demandas impostas e urgentes. 

Ela afirma que acredita que quando “se está no jogo tem que jogar, então tem que se aceitar as 

regras” dos sistemas de avaliação e, portanto, não fica “remoendo muito isso não”. Ressalta 

                                                
40 Fonte: Revista Época online, “É urgente recuperar o sentido de urgência”. Disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/04/e-urgente-recuperar-o-sentido-de-
urgencia.html. Acesso em 05.04.2013. 
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que o que mais lhe incomoda não são tais regras, mas a ansiedade gerada pela infinidade de 

demandas que nunca cessam de existir: 

 
“Então, de maneira geral, a coisa das metas por causa do programa e da Capes não 
chegam a me incomodar tanto não. Acho que a ansiedade maior que eu tenho é esta 
do dia-a-dia, de dar conta das demandas diárias, mensais, etc. E as duas partes ruins 
disso para mim são viver nesta constante sensação de que estou devendo, que não 
estou com tudo em dia, isso é terrível; e esta sensação de não poder dedicar mais às 
coisas que eu gostaria.” 

 

Nesse sentido, há docentes que afirmam que “[a tecnologia] mais ajuda do que 

atrapalha e vejo poucos pontos negativos, a não ser essa escravidão que a gente fica de 

algumas dessas tecnologias”. A “escravidão” imposta pelas demandas que chegam através da 

comunicação e a incapacidade de determinação e organização de seu próprio tempo, são 

elementos destacados pela maioria dos docentes, - da base e do topo da classificação, jovens e 

com anos de carreira, pesquisadores bolsistas e não bolsistas PQ-CNPq - que afirmam que 

boa parte de seus esforços se dão no sentido de ter controle sobre suas agendas de trabalho, 

tentando não incorrer no que alguns chamam de agenda “on demand” – porque isso traz o 

caos à tona. Um dos docentes entrevistados aponta que o “email também acaba funcionando 

como uma espécie de agenda paralela, uma forma de não esquecer que você tem que fazer 

coisas, não tirar o e-mail da caixa de entrada e deixar marcado ali como importante”. No 

entanto, ressalta a importância de não se atender todas as “demandas do mundo” sob o risco 

de “não mandar mais na sua vida” e é, portanto, que busca “fechar-se”, negando atividades e 

buscando disciplinar-se para não responder à tudo que “pula na sua frente”. Ele ressalta a 

dificuldade em se administrar as prioridades, refletindo que a resposta rápida às demandas 

cria um círculo que impede o investimento nas tarefas importantes, “já que o urgente vive 

pulando em cima de você”: 

 

“É difícil administrar prioridades porque você, ou tem que encerrar hoje o projeto do 
CNPq, aí acaba o prazo e se eu não enviar o projeto, perco a bolsa. Então, você tem 
uma dinâmica que o que é urgente sempre compromete o importante. Então, tem 
coisas que pulam em cima de você o tempo todo e como elas estão pulando, você 
responde e, por outro lado, como elas são muito fáceis de serem respondidas, você 
responde porque você sente que está tirando coisa da frente. Você fica fazendo isso, 
aquelas coisas que você conseguiria responder em trinta minutos ou em uma hora, e 
você não trabalha. Então, quando você repara, você tem horas e horas de atraso em 
relação à atividade que vai exigir, pelo menos, 40 ou 50 horas. Mas você não foi 
investindo ao longo do tempo, porque ao longo do tempo, se eu tenho apenas uma 
hora, eu não abro um artigo para começar a escrever ou começar a pensar sobre um 
projeto, você olha o e-mail. Quando você acumula todas essas coisinhas, entrevistas, 
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reuniões de departamento, reuniões de conselho, etc., você vê que está dedicando 
maior parte do tempo a questões que pulam em cima de você, ao invés de ser a sua 
agenda de trabalho mais forte. Isso eu vejo que é um problema, que as próprias 
universidades estimulam. Do ponto de vista jurídico é desvio de função, porque você 
foi contratado para fazer certas coisas, mas você vai ser avaliado por isso, não vai 
ser avaliado por questões burocráticas ou por dar uma aula mais bonitinha. Você vai 
ser avaliado pela sua produção. A tendência é você deixar essa parte do trabalho pra 
você fazer contra a sua saúde, porque aí você faz à noite, você faz nos finais de 
semana, você faz nos feriados. Então, eu tenho essa meta, eu tenho que conseguir 
dizer "não" para muitas coisas. No email tudo acontece muito rapidamente e esse é o 
problema para trabalhar nas coisas mais importantes com maior estabilidade. 
Normalmente, no meu caso, eu costumo cumprir quase sempre, Dependendo da 
questão, você sabe que você tem sempre um prazo, aí você não brinca com isso. Eu 
costumo cumprir os prazos, mas normalmente eu cumpro os prazos em cima da hora.” 

 

Ele destaca que o fato de responder a essas demandas impede o “cumprimento da 

agenda mais forte” e que, apesar da profissão exigir a participação em tais processos, a 

avaliação se dá pela produção que requer “um tempo de estabilidade”, para se trabalhar no 

que é “importante”. Sua estratégia diante do email que “tem uma coisa de distúrbio da sua 

tranquilidade porque sempre tem coisa aparecendo ali”, é optar por sequer abrir, pois “se eu 

não posso responder, eu não abro”, programando-se para checá-lo apenas ao final do dia, 

quando finalmente “vê as surpresas e tenta dar conta do e-mail”. Destaca que a internet “como 

toda técnica e ferramenta, tem um componente de disciplina no uso, pra você não começar a 

utilizá-la contra, mas é uma coisa que você precisa aprender a fazer, desenvolver”; acredita 

ser fundamental “estabelecer certas regras básicas institucionais de trabalho e uma certa 

disciplina coletiva”, como não utilizar o item “reply all” (responder a todos), para diminuir a 

“carga de demanda que a internet coloca nas pessoas”. Outro problema citado refere-se ao 

recebimento de comunicação mesmo nas férias e finais de semana, mas acredita que isso pode 

ser resolvido com “auto-disciplina”: 

 

“E outro problema é que as pessoas se acostumam com a falta de controle e mandam 
email mesmo de férias, nos finais de semana. Mas, isso é uma parte que você pode 
lidar com disciplina. Se você não responder, as pessoas não escrevem mais. Se você 
diz ‘estou de férias, se o mundo acabar não me procure porque vou estar no Havaí’... 
Mas aí é um problema de disciplina pessoal e eu não tenho toda essa disciplina. Nas 
férias eu entro à noite para ver o que tem e se tem alguma coisa, começa a dar 
coceira na mão para responder. Mas aí eu coloco, ‘estou de férias’, não respondo. E 
eu não respondo para a maioria da parte das pessoas, mas para algumas pessoas eu 
respondo. Não deveria responder para ninguém. Fazer o quê? São os problemas da 
disciplina.” 

 

Gostaríamos de destacar que o docente em questão recebera o convite para participar 
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desta pesquisa no período de férias, quando respondeu à mensagem, avisando que estaria 

disponível ao fim da mesma para colaborar; ou seja, a presente pesquisadora foi uma das que 

obteve resposta, mesmo durante aquele período cuja meta seria “não responder a ninguém”. O 

disciplinamento requerido e necessário para o cumprimento não apenas do urgente, mas 

também do importante, não ocorre com facilidade e o próprio docente explicita suas 

dificuldades; esse processo se dá em meio à muita ambiguidade, conforme veremos também, 

no caso descrito abaixo.                                                                                                                      

 

Uma das jovens pesquisadoras, recém ingressa no sistema e pertencente à PPG da base 

da classificação, que não tinha tanto conhecimento dos trâmites burocráticos que compõem a 

vida universitária antes de tornar-se docente e assumir a função de coordenação na pós, 

afirmou que está “um pouco fóbica com o email” e que posterga o momento de checá-los 

“porque tenho medo do que vai aparecer, é horrível”. É uma ideia recorrente entre os 

entrevistados, a dificuldade em organizar a própria agenda, trazendo a sensação de que se está 

exposto ao ritmo de outrem e que não há controle: 

 
“Uma amiga me falou outro dia que recebeu um e-mail no sábado, dizendo que ela 
tinha que fazer sei lá o quê para segunda feira. Você sabe que eu sempre achei que era 
natural e ela me fez pensar. Porque realmente, o tempo todo a gente recebe coisas no 
fim de semana ou sei lá, na sexta-feira de noite e você tem que fazer para segunda-
feira... Quer dizer, é uma invasão, exatamente, na sua vida o tempo todo com 
demandas não [previstas]. Eu acho horrível e tenho medo, tem sempre demandas.” 

 

Ao ser questionada sobre a possibilidade de interromper essa dinâmica invasiva, ela 

responde que não e explica por quê: 

 

“Não, sabe por quê? Se eu fico um tempo sem abrir e-mail e eu faço isso, tenho as 
minhas fobias... Sei lá, se fico dois dias sem abrir o email, quando abro é pior ainda, 
porque daí tem aquele um milhão de emails. Nas férias meu sonho é botar aqueles 
emails automáticos... Mas eu nunca consigo, eu sempre continuo a receber, eu tenho 
uma culpa... E se continuar recebendo, eu continuo fazendo as coisas como se não 
tivesse de férias, porque se eu fico um fim de semana sem abrir e-mail, na segunda-
feira eu vou abrir e vai ter [muito mais]. Eu acho que apesar de às vezes eu ficar sem 
abrir email, é sempre pior porque somaram trinta, às vezes, tem uma coisinha só e 
quando você vê, tem cinquenta.” 

 
 

A relação com a conexão é, para essa docente experimentada de forma dúbia, pois ao 

mesmo tempo em que sente uma “fobia” de checar os emails, sente-se mais segura se o acesso 

estiver disponível e, portanto, tem essa possibilidade no próprio celular: 
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“Tem esse negocinho no celular. A minha irmã que é fanática, fica o dia inteiro no 
celular. Eu não sou não, mas me sinto mais segura de ter, eu tenho esse negócio 
também e quase não uso, mas eu me sinto mais segura de estar viajando e poder abrir 
a internet... (...) Uma coisa de segurança, se eu não tenho acesso eu começo me sentir 
agoniada. Eu viajei ao [exterior] e estava me sentindo... Dá uma agonia quando você 
não tem acesso toda hora, não tinha no hotel e eu tinha que descer para pegar. Sabe, na 
verdade, você fica mais presa por causa do e-mail... É como se tivesse liberdade, mas 
dá uma sensação de que se você não tem acesso, pode estar perdendo alguma coisa, 
sei lá. Às vezes é mais uma fantasia e uma coisa da cabeça, mas eu me sinto mais 
segura se eu tenho esse negocinho...” 

 

Em sua reflexão, fica exposta essa ambiguidade: se por um lado, se deseja não acessar 

e ter a sensação de que não será afetado pelas demandas, por outro, caso o acesso não esteja 

disponível, a “agonia” é inevitável. Conta que não possui televisão, mas sendo apenas ela e o 

marido, sua casa tem cinco computadores. Reflete por fim, que o problema talvez não esteja 

na internet, mas na maneira como lidar com a ferramenta e que diante das demandas, acredita 

que a jornada de 40 horas e a flexibilidade no trabalho são uma “falácia”: “a internet eu acho 

que foi uma coisa muito boa, mudou a pesquisa para melhor, mas eu acho que tem uma coisa 

não termos aprendido ainda como separar. (...) A gente acaba trabalhando muito mais que 40 

horas, na verdade você não trabalha só [essas horas]. É mais flexível mas, na verdade, essa 

flexibilidade é uma falácia”.  

 

A docente acima, que à época da entrevista estava grávida, dizia acreditar que o 

nascimento do filho traria a possibilidade de incluir outros elementos em sua rotina de vida, 

assim como outros pesquisadores mencionaram a questão do “tempo dedicado à família” 

como um limite ao trabalho – tema que será discutido mais profundamente no capítulo IV. 

Outra docente, também jovem, recém-ingressa no sistema e pertencente à PPG de excelência, 

trouxe à tona a mesma dimensão ao falar sobre o volume dos emails e o ritmo da cidade, e 

afirma que foi o filho, o responsável por fazer o “trabalho não reinar absoluto” relembrando-a 

que este é um “valor”, mas apenas um deles: 

 
“Eu acho que isto imprime um ritmo na cidade, porque aí as pessoas mandam e-mail 
de noite, de madrugada e com os blackberrys, as pessoas mandam, você retorna e já 
respondem. Sabe, você fala ‘vou mandar isto aqui e fazer outra coisa’, a resposta já 
está lá, você já tem que providenciar. Então [meu filho] é um marco muito importante 
para mim, porque me puxa para outros interesses. Eu sou muito disciplinada, muito 
produtiva, de sentar e fazer o que tem que fazer, e isto sempre me dava mais tempo de 
fazer mais, sempre mais. Tem uma coisa que se me deixar eu me enredo o tempo 
inteiro trabalhando e eu venho desta [tradição]. Meu pai é americano, hoje ele é 
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naturalizado, tem um ethos protestante muito forte e o trabalho é o grande valor. Eu 
cresci ouvindo muito isto e trabalhar era uma coisa muito naturalizada como eu falei. 
Eu acho que fui tomando mais consciência disto nos últimos anos, que tudo bem, este 
é um valor, mas é só um deles. Eu quero ser outras coisas... [não precisa reinar 
absoluto] Sabe! Então [meu filho] me puxa muito para isto.” 

 

Através deste depoimento, podemos observar os primeiros apontamentos da família 

como limite ao trabalho. De todo modo, essa docente também sente que o “trabalho invade 

sua casa o tempo todo” através das tecnologias disponíveis, pois ainda que se tenha disciplina 

de não responder imediatamente, a tarefa já fica guardada na memória como algo pendente: 

“as coisas da tecnologia, o trabalho invade sua casa o tempo inteiro. Alguém manda um e-

mail e pede para você ver um arquivo, tudo bem, eu não vou fazer isto agora de noite, mas sei 

que tenho que agendar isto para algum momento. É sabe, vai entrando assim...”. 

  

Poucos são aqueles que acreditam ter uma relação saudável com a tecnologia, sendo 

tais depoimentos mais recorrentes entre os pesquisadores já consagrados na carreira, 

pertencentes a PPGs de excelência, sendo que muitos possuem verba disponível para a 

contratação de secretárias e/ou outros auxílios. São os mais velhos que dizem ter mais 

facilidade em utilizar o computador sem conectá-lo a internet, tendendo a sentir-se menos 

ansiosos e mais capazes de ficar “off-line”, ainda que gerando protestos naqueles que 

buscaram a comunicação. A partir de então, podemos postular hipoteticamente, que as 

gerações mais novas têm mais dificuldade em estabelecer limites à conexão, seja por sua 

“obsessão”, seja por sua condição de iniciante na carreira ou pela própria socialização com os 

instrumentos. Um docente, já consagrado na carreira e pertencente à PPG de excelência, que 

ingressara na pós-graduação na década de 1960, com mais de trinta anos de carreira, afirma 

que “tem uma relação muito saudável” com a tecnologia e que “quando está apertado pelo 

tempo”, consegue não se conectar e “funciona assim, numa boa”: 

 

“Eu acho que tenho uma relação muito saudável com essas coisas, porque em 
primeiro lugar... Ontem mesmo aconteceu, fui fazer um negócio cheguei [na 
instituição], não abri o e-mail, fiz o que eu tinha que fazer; demorou, fui até umas duas 
horas da tarde. Fiz o que tinha que fazer, fui comer, depois que eu abri os emails. Eu 
sei que não é muito comum, mas eu funciono assim na boa. (...) Era no computador [a 
atividade], mas não tinha nada a ver com emails e internet, nada. (...) Nem entrei na 
internet. Mas faço isso quando eu estou apertado pelo tempo, quando está normal eu 
vejo o e-mail várias vezes e uso muito a internet, para procurar textos. Essas coisas de 
facebook, twitter, etc., recuso tudo, não é que eu seja contra, é porque eu sei que toma 
muito tempo. O meu tempo é muito contado, por isso que eu gosto de viajar (...). É 
quando eu tenho o tempo que gostaria de ter, tempo para fazer o que eu gosto, 
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trabalhar e fazer o que eu faço preferencialmente.” 
 

Este docente, portanto, aparenta maior tranquilidade em relação à organização da 

rotina de trabalho, considerando a sua possibilidade de não abrir uma “nova janela” de 

demandas, antes de fechar uma antiga que tenha prioridade, apesar de afirmar que sua agenda 

funciona no sistema de “matar um leão a cada fim de tarde” – despontando aqui, a ideia de 

que é fundamental criar estratégias para se desenvolver a “arte de trabalhar sobre pressão”. 

Destaca como outros, que se recusa a entrar em outros canais de comunicação, devido ao fato 

de “seu tempo ser muito contado” e por acreditar que tais ferramentas requerem mais tempo 

para ser despendido na atividade de comunicação. Ressalta por fim que é por isso que “adora 

viajar” – saídas para pós-doc ou outros compromissos no exterior – pois é quando tem “tempo 

disponível para fazer o que faz preferencialmente”, que é escrever, estudar e “meter o pau no 

trabalho dos outros”. Não à toa, muitos desejam esse tempo de suspensão das atividades 

docentes na universidade que permite uma dedicação maior àquelas de pesquisa, engendrando 

disputas de tempo entre os professores, internamente aos programas – tema que será tratado 

adiante. 

  

Enquanto alguns afirmam ter uma relação saudável, outros se dizem “completamente 

conectados”, como este outro, também pertencente à PPG de excelência, com mais de vinte 

anos de carreira, consagrado na área e atuante em inúmeras associações científicas, ainda que 

reconheça que o nível da conexão “atrapalha”: 

 
“Eu sou completamente conectado. Eu fico ouvindo ‘blim blim’ toda hora, aí eu vou lá 
ver [o email] e penso ‘ai, meu deus’, eu sou viciado, eu realmente sou viciado. 
Atrapalha, mas eu não acho que a minha produtividade tenha caído por causa de e-
mail, de facebook, não. (...)  Como eu sou de uma geração que começou a escrever em 
máquina de escrever, é muito mais fácil escrever em computador. Então, é claro que a 
sua produtividade tem que aumentar no computador, é mais fácil você produzir um 
texto e não tem a coisa física do papel, o texto só vira papel muito depois, só quando 
você diz agora acabei.” 

 

O docente afirma que está sempre conectado, se diz “trabalhando a mil por hora” e 

como possui um I-phone, a partir do qual organiza sua agenda e checa emails, afirma que é 

“escravo do celular”: 

 

“Eu sou escravo do meu celular. (...) Pensei em escrever alguma coisa assim ‘eu e 
meu celular’. Daí pensei ou será que é ‘meu celular e eu’? (risos). Talvez ele mande 
mais em mim do que eu. É impressionante como o celular está virando um marcador 
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da vida. É porque ele reuniu tantas coisas, são quase como pequenos escritórios 
ambulantes e isto deixa a gente completamente dependente. Então, a minha agenda, 
eu olho todo dia no meu celular. Se não estiver no meu celular, não existe. (...) E 
agora, com a convergência eletrônica, tem tudo no celular, uma maravilha não é?! 
Você não precisa carregar duzentos objetos, você carrega um só. Mas sou escravo do 
celular, porque a primeira coisa que eu faço de manhã é olhar no celular a minha 
agenda, meus emails e meu facebook.” 

 

A ação de checar o email pela manhã faz com que em muitas ocasiões as agendas se 

“explodam” a partir da chegada de comunicação de urgência. Desta forma, muitos optam por 

realizar estratégias diferenciadas, seja checar em um horário específico do dia, fazer uma 

primeira limpeza para depois selecionar o que “requer pensamento elaborado ou não” e deixar 

para responder em momentos de “menor acuidade mental” ou mesmo enviar emails para si 

mesmo de modo que o compromisso fique “visível” ao abrir a caixa de entrada. O email 

funciona, portanto, como uma agenda para esses pesquisadores que se relacionam com a 

ferramenta de modos variáveis, mas todos apontam que esta é uma atividade com a qual se 

despende muito tempo diariamente, por vezes, incluindo o fim de semana. Um dos docentes, 

também consagrado na carreira e pertencente à PPG de excelência, ingresso na pós-graduação 

na década de 1960, explica que tenta restringir os horários de acesso e que responde mais 

rapidamente quando é “obrigado”, devido a seus compromissos institucionais: 

 

“Ah, mantenho ligado sim, só evito ficar checando e-mail toda hora, mas de fato não 
dá para ignorar, não é? (...) Eu deixo para responder à noite e quando são mensagens 
que não precisam demandar mais esforço. (...) Isso eu costumo deixar para fazer à 
noite, mas tem coisas que são mais imediatas, que eu sou obrigado a responder mais 
rapidamente. Se bem que eu tento o máximo possível fazer isso à noite, tento fazer a 
partir de sete ou oito horas da noite, para depois no dia seguinte de manhã estar com 
o horário livre, tanto quanto possível. Mas eu não sou das pessoas mais conectadas, 
sabe?”	  

	  

A estratégia deste docente, que diz que “não é uma das pessoas mais conectadas”, é 

ocupar-se mais dos emails no horário noturno, já que não é “nada notívago” e que trabalha 

melhor nas atividades pela manhã; portanto, esforça-se para deixar o horário mais livre 

possível, mesmo reconhecendo que existem demandas inadiáveis. Outros costumam fazer 

uma triagem, envolvendo inúmeras filtragens no horário da manhã, reservando as mensagens 

a serem respondidas apenas no final do dia: 

 

“a forma como eu acabo gerindo a minha caixa de e-mail é a seguinte, eu recebo 
muitos emails, faço parte de lista de discussão, então leio só o título e vou apagando. 
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Primeiro eu faço essa limpeza, apago tudo que seja referente à lista que não tenha 
objetivos acadêmicos em específico, essa é a primeira limpeza quando eu abro a 
minha caixa de e-mail. Em seguida, leio os emails que eu acho que sejam importantes, 
mas isso não significa que eu vou responder exatamente naquele momento em que eu 
leio. Se for realmente importante eu sinalizo com uma estrelinha, que significa que 
tenho que responder isso em algum momento, ou significa alguma coisa que eu vá 
fazer e tenha que anotar na agenda, por exemplo, reunião, alguma convocação. Então 
eu sinalizo com estrelinha e no final do dia, eu me organizo para fazer isso.” 

 

Os emails requerem uma série de cuidados, envolvendo uma seleção rigorosa do que 

deve ser feito e dos compromissos a serem agendados. Uma vez que a caixa de entrada 

funciona como uma agenda de “pendências”, à medida que os compromissos ampliam, há 

docentes que apontam uma perda de controle sobre o mesmo. Nesse sentido, a ação de abrir o 

email é como uma “surpresa”, na medida em que “não se sabe mais o que lhe aguarda” – 

remetendo-nos aos motivos pelos quais uma das entrevistadas afirmou ter “fobia” do email. 

Outra docente, pertencente à PPG e pesquisadora de excelência, com mais de vinte anos de 

carreira, explica sua organização a partir do email, afirmando que se sente angustiada uma vez 

que não se sente mais “dominando seu em email”: 

 
 

“Basicamente eu nem abro aquilo que desconheço. Se é acadêmico, por exemplo, eu 
não deleto sem olhar e aí nisso se perde tempo, porque tem muita coisa que é 
desnecessária. Até porque tenho duas estratégias. Uma é assim: vi, está aqui, vou 
esperar. E a outra é vi, abri, não consigo responder agora e volto a botar como não lida 
e então eu não tenho zero na caixa de entrada, está sempre pingado entre aquele em 
negrito e o já aberto. Mas uma coisa que me angustia atualmente, por exemplo, é que 
há tempos atrás eu dominava meu email, ou seja, eu sabia o que tinha de mensagem 
não lida que estava lá para eu tomar uma providência. Hoje eu não domino mais, 
então, às vezes eu sinto que corro o risco de deixar passar coisas que tem prazo. 
Então, o que acontece às vezes, é que uma vez por semana eu dou uma geral para ver, 
‘será que tem algum processo do CNPq para eu dar parecer que eu deixei lá embaixo e 
já estou esquecendo?’. Aí encaminho para mim mesma para botar lá na frente e eu 
voltar a enxergar, para botar próximo de mim, que já é um sinal de perda de controle, 
num certo sentido, sobre o que está me esperando.” 

 

A docente também compartilha a ideia de que a comunicação por email “tem dois 

lados”. Ela destaca a facilidade na comunicação, mas aponta que é a mesma facilidade que faz 

com que as pessoas não tenham constrangimento em enviar emails com demandas variadas. 

Dependendo das responsabilidades acadêmicas assumidas, a densidade na comunicação é 

maior e, consequentemente, a demanda de tempo despedido com a atividade. Essa docente 

explica que quando atuava na direção de entidade científica na área, podia perder até uma 

manhã inteira respondendo emails e que checá-los nesse horário “podia ser fatal”, em termos 
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de desregular todas as outras atividades previstas no dia: 

 
“[os emails] têm os dois lados. O email facilitou a vida incrivelmente, muito mesmo, 
porque muitas das coisas que você dependia de uma semana, se resolve do dia para 
noite. Mas eu acho que é uma invasão enorme também da privacidade e em vários 
níveis: no institucional e no do dia a dia, do corriqueiro. Em termos acadêmicos as 
pessoas se sentem [no direito], não tem nenhum constrangimento de mandar um email 
e dizer, professor preciso de bibliografia sobre isso, a senhora pode me arrumar? 
Professora eu queria [não sei o quê]. (...) Outra coisa em termos de controle do tempo 
é que estou tentando deixar os emails para noite, porque é uma hora que a gente já 
está mais cansada e você não precisa raciocinar tanto. Se você abre o email de 
manhã é fatal, quando você vê, já passou a manhã. Eu me lembro, quando estava na 
direção [da entidade científica] eu não tinha muito como evitar e realmente, às vezes, 
ia uma manhã inteira só de burocracia por email. Agora, os avanços mais avançados 
do que isso por enquanto estou me recusando, ao facebook e ao twitter  (...). O que me 
parece é que é mais um canal de conexão e, portanto, de fragmentação  do seu tempo 
então você dedica um tempo ao email, você trabalha no email porque muita coisa é 
por aí, mas você vai ter outro tempo para o facebook, outro para o twitter... E eu vejo 
que começa a ter problemas, porque tem coisas que estão circulando só nessas redes, 
aí também já fica uma certa desconexão.” 

 
 

Para evitar essa ruptura com o planejamento, uma das estratégias é deixá-los para o 

horário noturno, além de optar por não conectar-se a outros canais de comunicação, não 

criando outro modo e canais de “fragmentação do seu tempo”.  

 

Dentre as características atribuídas à rede, afirma-se é que a mesma é caótica e 

fragmentada, e os atores parecem tentar estratégias diversas para a racionalização do caos. 

Através de um único canal de comunicação, inúmeras demandas oriundas de espaços de 

atuação diferenciados “chegam” e é preciso organizá-las e agendá-las. É o próprio email, o 

canal utilizado para este agendamento, mas ao acessá-lo, costuma-se deparar com novas 

demandas, requerendo novo tempo para ordená-las e, nesse sentido, a capacidade de dar 

continuidade a uma agenda pré-definida ou não é fundamental para “gerenciar bem o tempo”. 

Ou seja, é a própria ferramenta de organização do tempo, que faz com que os agentes acabem 

enfrentando situações de desorganização temporal. Alguns optam por terem endereços de 

emails específicos para funções diferentes – um dos entrevistados afirmou ter cinco 

endereços! -, outros possuem inúmeras pastas através das quais organizam as atividades e 

prioridades; e a maior dificuldade encontra-se em “ignorar”, ainda que temporariamente, 

determinadas demandas, para que se possa trabalhar com a agenda previamente definida. O 

difícil gerenciamento do cotidiano de trabalho, diante de demandas incontroláveis, 
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imprevisíveis e urgentes, faz emergir a sensação de que não se tem “controle sobre o tempo”. 

Em especial, ao assumir funções de gestão em grupos de pesquisa ou cargos burocrático-

administrativos das instâncias universitárias, as agendas se organizam em duas dimensões: em 

torno das demandas de curto prazo que surgem como “pop-ups” ao longo do dia; e aquelas de 

longo prazo e maior concentração como leitura, escrita, análise de dados de pesquisa e 

preparação de aulas. O maior problema encontra-se, portanto, neste ponto: na dificuldade em 

se “reservar tempo para o pensamento” e não trabalhar on demand, dedicando muito tempo às 

atividades burocráticas, não “sobrando” para as outras, obrigando ainda mais, a transferência 

do tempo de trabalho para outros tempos e espaços, como o doméstico e/ou da família. Esse é 

o caso de uma das entrevistadas, que se organiza para trabalhar em “horário bancário” na 

universidade, devido aos “acordos de tempo com a família”, sendo seu “tempo de trabalho 

sagrado” pois “fora esse não tem outro”. Ela afirma que inicia seu dia de trabalho checando o 

email e que “já melhorou porque antes olhava antes de sair de casa, agora eu já me seguro”, 

mas reafirma seu desejo de ter um I-phone para poder checá-lo no trajeto, otimizando seu 

tempo. Ao longo do dia, quando consegue, permanece sem checar o email durante apenas três 

horas, o que só faz quando “está muito concentrada”, caso contrário, “parou, ‘ah não, deixa eu 

ver se chegou alguma coisa’ e eu tenho uma coisa mesmo de responder no ato”. A docente 

explicita que despende entre meia hora e uma hora diárias com os emails, “fora o que chega” 

e aponta que como chefia de departamento, é preciso organizar melhor o tempo, pois se 

“trabalhar on demand, vai ser o caos”: 

 
“[A demanda de emails] varia. Tem uma oscilação grande de dias, na sexta-feira, por 
exemplo, é um dia que quase ninguém manda email, eu acho meio estranho, mas você 
vê claramente que o volume de emails numa sexta-feira é muito menor e de segunda a 
quinta é muito maior... Eu gasto uma meia hora no mínimo, entre meia hora e uma 
hora pra responder emails se for para dar um ‘ok’, fora o que chega e às vezes eu 
tenho que fazer de novo uma demanda urgente, alguma coisa que eu tenho que de fato 
procurar ou responder. (...) Com a chefia de departamento, está sendo uma educação, 
uma tentativa, estou tendo que organizar meu tempo muito mais, porque posso chegar 
e precisar escrever uma carta para isso, uma carta para aquilo... Se eu ficar fazendo 
on demand vai ser o caos, porque realmente a coisa fica um volume enorme, tem que 
separar também. Estava conversando com a secretária do departamento, para separar 
uma tarde por semana para fazer só as coisas de lá.” 

 

Os depoimentos acima chamam atenção para as dificuldades em relação à organização 

das agendas, distinção das atividades e planejamento da rotina de trabalho, diante de um 

volume de comunicação denso e incessante. Sendo o email, tanto o meio de organização da 

agenda quanto o canal de comunicação principal e receptor das demandas, é impossível não se 
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ter conhecimento das novas pendências, a cada dia. Nesse sentido, gostaríamos de resgatar a 

fala dos docentes que afirmam “viver com a sensação de coisas por fazer”, que tem sua 

materialidade no fluxo contínuo de demandas viabilizado pela comunicação por email e pela 

maneira como os próprios agentes a operam. Interessante notar que muitos afirmam que 

“estão conectados o tempo todo”, “que respondem no ato”, “entram no email em qualquer 

brecha dos processos principais de trabalho” (como na escrita, por exemplo) e, portanto, são 

os próprios agentes que colaboram para a crescente velocidade na circulação de informações 

e, consequentemente, no fluxo contínuo de demandas que os afligem, gerando a sensação de 

ansiedade de nunca ter completado o trabalho. De alguma forma, é como se os cientistas 

sociais buscassem o aniquilamento dos “tempos mortos” em seus processos de trabalho, 

atitude inevitável (será?) requerida para dar conta do volume de atividades a serem realizadas, 

aplicando princípios tayloristas de organização da produção no trabalho acadêmico-

intelectual. São aqueles que sofrem as pressões temporais que acabam colaborando para sua 

existência, aproveitando cada momento de “cansaço intelectual” ou “inútil” – como no 

transporte para o trabalho ou no saguão do aeroporto – para checar o email, dando 

continuidade ao fluxo, “resolvendo prontamente suas demandas”. Há docentes, que mesmo 

afirmando precisar de mais tempo disponível contado em dias para conseguir “entrar na 

escrita de um texto”, dizem aproveitar as “pequenas paradas” para acessar o email, apontando 

que “olham o tempo todo”: 

 
“[em seus momentos de escrita, você fica conectado ao email?] Estou o tempo todo 
vendo email. Eu respondo muito rapidamente. (...) Tenho Ipad e quando viajo eu 
levo... Depende, quando é só para email eu levo esse tablet, quando tenho que fazer 
alguma coisa a mais, eu levo o meu notebook... Eu tenho três [notebooks], internet 
móvel, só não tenho internet no celular. Dependendo do email, se for uma coisa rápida 
eu respondo, se não, eu não respondo. Você sabe, eu sempre escrevi parando, quer 
dizer eu preciso de pelo menos dois dias para escrever. Porque eu preciso começar a 
entrar [no texto], eu demoro um pouco. E quando eu entro, enfim eu vou, mas 
conforme eu vou ficando muito cansado, aí eu começo a fazer pequenas paradas e 
nelas eu sempre olho o email. Mas eu olho o email o tempo todo, eu realmente... Olho 
o tempo todo mesmo.” 

  

Outro pesquisador, afirmou que é “escravo do email”, sendo difícil mesmo não checá-

lo durante o tempo em que está na ginástica e reflete que este meio de comunicação – e 

acrescentamos, a forma e intensidade na conexão – representam tanto uma “libertação”, 

quanto uma “escravidão”: 

 

“Eu sou um escravo do email, eu vejo email no telefone, inclusive durante a ginástica 
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na academia. Estou até indo à uma nutricionista, porque preciso perder peso e ela vive 
dizendo pra mim, com razão, para eu fazer força para não olhar, pelo menos durante a 
ginástica e tal, mas eu não consigo... (...). O telefone celular, a possibilidade de ver 
email  em trânsito, tem uma dimensão de escravidão e uma de liberação também, 
porque eu posso ser acionado em qualquer lugar, onde quer que eu esteja.” 

 

A velocidade nas respostas e o tempo despendido com a organização dos emails e, 

consequentemente, da agenda de atividades, relacionados também ao ritmo e intensidade no 

trabalho, ficam expostos no depoimento deste docente, que afirma “ter obsessão pela caixa 

limpa”: 

 

“E eu tenho uma coisa meio obsessiva, de manter a caixa limpa. Minha caixa tem 
cinco emails, seis emails só. São os pendentes, o resto eu classifico, tenho um monte 
de pastas (...). Mas eu tenho, quatro ou cinco emails só, que são os que eu não 
consegui resolver, ou alguma coisa pra frente, ou não sei... Eu uso a caixa de e-mail 
como agenda, com os assuntos pendentes (...). [se alguém quiser que eu faça algo] 
escreve um email, quer que eu leia um texto, o cara manda o texto e eu leio, se ele não 
mandar, eu não lembro que tem... O email funciona para mim de um jeito muito 
importante nessa coisa!  E me dá um ‘faniquito’, isso é uma obsessão mesmo, me dá 
um ‘faniquito’ de ter uma lista de tarefas muito grande pendente. Tarefa boa é tarefa 
morta. Então, anda para frente.” 

 

Este docente busca responder rapidamente às demandas e as organiza no email, 

classificando em pastas e deixando restar na caixa de entrada apenas as pendências, pois 

“tarefa boa é tarefa morta”. As pressões temporais e o predomínio do tempo de trabalho sobre 

os outros tempos, também fazem docentes sentirem falta do período em que tinham trabalho 

em “horário corrido” e que tinham “outros tempos disponíveis” quando atuavam em outros 

espaços de trabalho, como no depoimento da docente abaixo, sobre seu período atuando em 

Organização Não-Governamental: 

 

“Outra coisa que queria falar é que no [movimento social] tinha uma coisa que era 
ótima, que eu sinto um pouco de falta. Lá eu trabalhava de uma às sete, então era um 
horário corrido. Então eu tinha a manhã toda para mim, desde sair para balada e 
dormir até tarde ou ler literatura (...). Então era ótimo porque eu tinha tempo para 
mim. (...) Era ótimo ter tempo para fazer outras coisas. E lá raramente eu levava 
serviço para casa, às vezes levava, quando estávamos terminando um projeto que 
tínhamos que mandar e tinha um prazo apertado, aí tinha que trabalhar nele no final de 
semana. (...) E quando eu passei no concurso, me caiu assim [a ficha], uma semana 
antes de assumir, eu me lembrei, ‘gente, vai acabar esta mamata, vai acabar a 
mamata porque agora é aquela coisa de always on call’. Agora o trabalho não acaba, 
sou eu que acabo com ele. (...) Na [instituição] ou nessa nossa vida docente, como a 
gente gere muito o nosso tempo, a gente gere também as demandas que nos chegam e 
a gente aceita em geral quase tudo, mas também diz não para algumas coisas. Aí você 
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vai aceitando algumas coisas e tem que se virar para encaixar isto no tempo que você 
tem para fazer. Eu tenho muito mais autonomia, eu sou uma servidora pública, como 
todos nós acadêmicos. Eu não bato ponto, então eu faço a minha agenda. Mas isso 
também significa que eu tenho que ter um senso de responsabilidade muito grande, 
por que eu posso não aparecer lá à semana toda, se eu não tiver aula, não tiver reunião. 
Mas, eu tenho que entregar um artigo de revisão que me pediram, tenho que terminar 
um capítulo, que ler uma tese para uma banca, eu que me vire. Posso passar o dia todo 
na gandaia, mas à noite eu vou ter que trabalhar. Autonomia é ótimo, tenho outros 
colegas que trabalham em ministérios, que batem ponto e falam ‘ai que beleza, você 
pode ficar com seu filho de vez em quando’. Mas eu também tenho que ter 
autodisciplina, que não é muito difícil, mas você tem que estar o tempo inteiro se 
organizando senão, não dá tempo de fazer.” 

 

Ela conta que quando passou no concurso, percebeu que “acabaria a mamata” de 

trabalhar apenas durante o horário de trabalho previsto com número determinado de horas. 

Ressalta, mais uma vez, a dificuldade em dizer “não” para as atividades, afirmando que são 

muitas demandas na vida docente e que a autonomia do gerenciamento do tempo, traz 

também uma responsabilidade muito grande em organizá-lo. É necessário, portanto, “estar o 

tempo inteiro se organizando senão, não dá tempo” e sente falta de um período em que havia 

mais tempo disponível para outras atividades, inclusive para “si mesma”, quando não 

trabalhava em sistema de “always on call”. 

  

O “estar o tempo inteiro se organizando para ter tempo”, refere-se também à 

possibilidade de abertura da agenda para os tempos de escrita, estudo e pesquisa. É 

fundamental dividir o tempo investido nos processos de organização das demandas por email, 

de escrita, preparação de aulas, pesquisa, política do campo, etc., e muitas vezes, o grande 

desafio para os pesquisadores é reservar tempo para a reflexão. Em sua imensa maioria, os 

cientistas sociais afirmaram que o tempo mais difícil de ser conquistado é o tempo do 

“mergulho intelectual”, de pensamento, reflexão e escrita, que muitas das vezes só é possível 

ao sair do país, nas férias ou durante momentos de suspensão das atividades docentes na 

universidade, como no período de greve. No depoimento abaixo, o docente conta que 

despende muito tempo com os emails, e conta que fez um cálculo equivocado para realização 

de um trabalho, prevendo menos tempo do que o efetivamente requerido, sendo, portanto, 

necessária a “desaceleração” de sua agenda: 

 

“Eu fico muitas horas [resolvendo emails]. Email é uma coisa muito doida, (...) o e-
mail já é aleatório né?! Tem dias que chegam trinta, tem dias que chegam cinquenta, 
tem dias que chegam dez. Tem dias que dos dez oito são porcarias. Ou no outro dia, 
dos dez, oito são bandeirinhas vermelhas. Então, o e-mail tem uma coisa que é um 
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pouco estranha, porque tem como uma interpelação aleatória que te surpreende. Mas, 
claro, você está sempre esperando que vá acontecer alguma coisa com o e-mail, 
porque estão sempre chegando coisas. E são as demandas que duplicaram. (...) Então 
quer dizer, tem mil coisas: uma coisa é a escrita, outra é aula, atividades de extensão, 
outra coisa é a política do campo. Então, você tem que organizar a agenda de 
maneira que você possa, também ter um tempo de qualidade porque senão, você não 
escreve. (...) Por exemplo, eu estourei um prazo, porque eu domino muito o tema, 
pensei ‘vou fazer isto rápido’, mas foi ao contrário, por dominar o tema, o leque ficou 
muito mais aberto. (...) Então, ele pode levar fácil, dois meses de trabalho. Mas aí você 
vai se organizando, vai já descomprimindo a sua agenda. Sei que vou ter que escrever 
um artigo que vai me levar dois meses, porque tenho que fazer leituras, refletir. Aí, eu 
vou desacelerando a minha agenda com outras coisas.” 

 

Ele ressalta a característica aleatória do fluxo de demandas por email, afirma que as 

demandas duplicaram e, portanto, intensificou-se a necessidade de se organizar o tempo nas 

diferentes atividades que compõem o trabalho docente. Dentre elas, este pesquisador destaca a 

importância de “desacelerar” a agenda e descomprimir o tempo de forma a permitir o estudo, 

a reflexão e a escrita. É interessante chamar atenção aqui também para as dificuldades que os 

cálculos de tempo envolvem no que se refere à construção da ciência social, mencionada ao 

apontarmos para um descompasso entre o tempo das agências e o tempo da ciência. De certo 

modo, é como se o trabalho intelectual, em muitas de suas facetas, não seja compatível com 

uma organização cronométrica do tempo stricto sensu, na medida em que nem sempre é 

possível prever, com antecedência, quanto tempo será requerido pelos processos de maturação 

do pensamento que envolve inúmeras temporalidades. A percepção generalizada do pouco 

tempo disponível para reflexão, as disputas em torno dos períodos de licença no exterior, a 

ideia de que os “áureos tempos de pesquisa foram no doutorado” apontados pelos 

pesquisadores, possibilita afirmarmos que são cientistas sem tempo para pensar, sendo este 

tempo de “mergulho intelectual” o mais valioso e escasso – discutiremos esse elemento 

adiante.  Por ora, destacamos que há uma dimensão de desigualdade entre os PPGs em relação 

ao tempo disponível para a pesquisa pois, os programas de excelência tendem a possuir 

melhor estrutura e corpo de funcionários mais experiente na burocracia acadêmica, bem como 

um corpo de professores maior, de modo a reduzir a carga docente; enquanto os da base, por 

serem recém inaugurados, precisam construir rotinas, possuem corpo docente menor, apoio e 

estrutura reduzidos, sendo necessário trabalhar às vezes, sem espaço nem suporte apropriado. 

Nessas condições, entre os professores membros de PPGs da base da classificação tende a 

haver maior dificuldade para “descompressão da agenda” e reserva de tais tempos, pois é 

necessário colocar “mais a mão na massa”. 
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Um dos elementos percebidos, através da análise dos depoimentos dos docentes, é a 

dimensão da desigualdade no controle e autonomia para alocação e uso do tempo, se 

compararmos os docentes de PPGs de excelência e os da base da classificação. Ressaltamos, 

portanto, que os últimos tendem a lidar com pressões de outra ordem, muitas das vezes pelo 

acúmulo de funções, déficit de apoio e/ou infraestrutura e pela necessidade de se “criar 

rotinas”. Este elemento foi citado pelos docentes inúmeras vezes, sendo fundamental para 

disponibilizar tempo para pesquisa e escrita, que são os efetivamente considerados pelo 

sistema de avaliação da pós-graduação. Uma das jovens docentes, membro de PPG de 

excelência, teve uma experiência anterior em instituição federal de ensino em outro estado, no 

centro-oeste do país – que é uma das que mais sofre com a rotatividade devido às dificuldades 

de “fixação de doutores” – e ao comparar a estrutura das duas instituições, afirma que a atual 

“é um paraíso”: 

 

“[você sente diferença de infraestrutura em relação à sua experiência anterior?] Ah, 
aqui é o paraíso. Eu vejo meus colegas reclamando e falo: ‘vocês não tem noção do 
que se passa por aí’. Como chefe de departamento, o espaço foi arrombado, 
roubaram o computador que eu usava e fiquei sem durante um bom tempo. Não tinha 
a menor condição. Muitas vezes orientei alunos em banquinho no campus, não tinha 
uma sala para atendimento adequada. Como eu estava na chefia eu tinha esta sala... A 
precariedade era por outro problema, porque ficava em um local muito ermo e o curso 
era noturno. Então, eu preferia ficar em outro prédio onde as aulas estavam 
acontecendo e onde deveria ter uma sala de professores. Até tinha uma sala das três 
áreas, de antropologia, sociologia e ciência política, era um local onde a gente se 
encontrava, até agradável para essa sociabilidade entre os docentes, mas não tinha 
como atender aluno. Na verdade foi o que me fez ver que eu tinha que sair, que se eu 
queria outra coisa, eu deveria procurar outros caminhos, porque eu não via muita 
perspectiva de mudança em relação àquilo. O legal ali foi porque além de estar 
começando, tudo estava começando, o curso de ciências sociais estava começando. 
Tinha, acho que um ano, eu peguei a segunda turma entrando (...). Então eu ajudei a 
criar o curso também. O curso estava criado, mas muitos problemas que a gente ia 
encontrando à medida que os alunos iam avançando, eu fiz parte de tudo aquilo. 
Então, em termos de aprendizado foi muito legal. E éramos um grupo de professores 
na mesma situação, todos muito novos, saindo do doutorado ou do mestrado, vindos 
de outros centros - de São Paulo e tal - e construindo uma coisa pela primeira vez, 
meio que do zero. Então foi legal a experiência, aí a coisa da pesquisa, da frustração, 
eu sabia que ali, esse aspecto eu não ia conseguir levar muito adiante. Principalmente 
porque eu sempre trabalhei com África, desde o meu mestrado e não só eu não tinha 
financiamento, como também não tinha incentivo, não tinha menor interesse. Eles 
queriam que eu trabalhasse com questões locais, que fossem mais relevantes. Não 
tinha esta perspectiva mais internacionalizada do campo, daí a minha opção em sair. 
Quando me organizei e consegui um tempo, acho que foram, sei lá, três semanas para 
fazer campo, fui com o meu dinheiro.” 
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A docente enumera os problemas de infraestrutura encontrados, desde a ausência de 

equipamentos e espaços adequados de trabalho, até as condições de financiamento para a 

pesquisa. Além disso, como “era um departamento muito pequeno, basicamente todo mundo 

tinha um cargo”, “tinha que botar a mão na massa mesmo” e considera que foi quando 

aprendeu “muito essa parte burocrática da nossa profissão”. Afirma que foi um aprendizado 

importante, mas que desfrutar da estrutura de uma instituição de excelência faz toda a 

diferença no trabalho, no que se refere à possibilidade de desobrigar seu tempo de tarefas 

burocráticas, como encaminhamento de processos, por exemplo. Na condição de iniciante, 

considera que a experiência foi importante e enriquecedora, apesar de “ter aprendido muita 

coisa na marra” e “ter passado aperto”, mas ao perceber que seria mais difícil construir uma 

carreira de pesquisa, em especial, de âmbito internacional – pois na instituição não havia 

interesse nesse tipo de financiamento, visando “coisas locais, mais relevantes”41 -, optou por 

buscar outro caminho. Conta, no entanto, que a sua maior “agonia” não era tanto por isso: 

 
 “Nem tanto por esta ideia de que eu tivesse uma expectativa de fazer outras coisas, 
acho que a dificuldade maior era por falta de estrutura local mesmo. Não tinha uma 
secretária que funcionasse, então eu tinha que fazer serviço de secretária, muita coisa 
eu não sabia e tinha que aprender na marra. E aí sim, dava uma frustração... A 
burocracia era maior do que é hoje. Por exemplo, aqui [na instituição] você tem [um 
canal] que você encaminha online, lá tinha que abrir processo. E pára o protocolo, o 
processo fica na fila... E eu fazia tudo isso. Depois tinha que levar o processo para 
onde quisesse... Então, era muito ruim, mas eu atribuo isto à estrutura mesmo, a 
infraestrutura do local que não estava preparada com uma secretaria funcionando 
adequadamente. Mas o simples fato de despender parte do meu tempo trabalhando 
com esta burocracia, não necessariamente era ruim para mim, porque como eu disse, 
foi minha experiência de aprendizado e eu sabia que estava aprendendo muito.” 

 

Ela reafirma que estava aprendendo muito, mas que havia um déficit de infraestrutura 

muito considerável, prejudicando o desenvolvimento do trabalho. Outra jovem pesquisadora, 

também membro de PPG da base da classificação, cita que a “criação de rotinas” faz com se 

despenda muito tempo na atividade, sendo esta uma característica dos programas iniciantes, 

que alteram a dinâmica temporal de seus docentes: 

 

                                                
41 Gostaríamos de destacar que há uma discussão importante sobre a relação entre a internacionalização e os 
temas e enfoques de pesquisa na ciência social brasileira. Alguns docentes apontaram que em geral, muitos 
pesquisadores privilegiam questões internas, trabalhando com dados primários e que isso poderia representar em 
alguma medida, entraves à internacionalização. Esta discussão foi mencionada também no capítulo II do 
presente trabalho, ainda que não desenvolvida na tese. Para uma discussão sobre o tema na Antropologia, ver 
RIBEIRO (2005) & FRY (2004). 
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“O que você poderia avaliar de uma forma um pouco diferente da nossa instituição 
em relação a outros lugares, por exemplo, é que em alguns já existem cursos que 
estão consolidados há muito tempo. Tem várias discussões que a gente realiza na 
[instituição] e que exigem um pouco do nosso tempo, que não existem para outros 
lugares. Por exemplo, definir como a gente vai avaliar a monografia da primeira turma 
que termina no final do ano, como que será o primeiro calendário de defesas, como 
será a primeira seleção para mestrado, como vai ser a primeira avaliação do MEC 
sobre o nosso curso, tudo isso ocorre de uma maneira um pouco diferenciada.” 

  

O pertencimento aos programas da base e as dificuldades enfrentadas, bem como o 

fato de muitos serem iniciantes na carreira, fazem com que os docentes contabilizem o tempo 

antes de assumirem determinados projetos, optando às vezes por cortá-los. Esse é o caso da 

jovem docente abaixo, também de PPG da base, que opto por não solicitar mais bolsas de 

iniciação científica, pois este gera mais uma demanda de trabalho burocrático, que também 

concorre para a redução do tempo de pesquisa: 

 

“Ontem eu fui encontrar com [um colega] para fazermos um pedido para a Capes, 
financiamento de passagem de um congresso da [instituição]. Eu acho que você vira 
um fazedor de edital, num tempo reduzido. Porque os editais duram um ano, quer 
dizer, você ganha dinheiro para trabalhar, fazer projeto e não consegue executar, e 
faz um novo projeto porque não deu tempo. É excessivo... Vou cortar os meus 
bolsistas de iniciação, não quero mais pedir porque dá trabalho pedir bolsa. Você tem 
que fazer um projeto e vou diminuir isso, porque está me dando muito trabalho e eu 
não estou conseguindo orientar, porque o tempo que eu deveria estar orientando, eu 
perco fazendo edital e coisas que são para conseguir fazer a pesquisa... É claro que 
você faz, mas também tem uma coisa de você não sentir que está fazendo [o trabalho 
propriamente]. Então uma hora eu vou conseguir ler esses jornais [material de 
pesquisa], mas não é o tempo que eu gostaria e não é o tempo que eu tinha, quando eu 
fiz doutorado, quando eu trabalhava em uma fundação só como pesquisadora. Quer 
dizer, tem uma nostalgia desse tempo que eu conseguia trabalhar só na pesquisa, e na 
verdade foi por isso eu quis fazer ciências sociais... Eu até acho legal dar aula hoje, 
mas não foi isso que me motivou no princípio.” 

 

Em seu depoimento, aponta que se sente como uma “fazedora de edital”, num ciclo 

em que se solicita o financiamento, enfrenta-se muita burocracia por conta do mesmo, 

ocasionando uma redução do tempo para orientação e a consequente não conclusão do 

projeto, requerendo realização de novo edital para informar que não foi possível concluí-lo, 

solicitando novo financiamento. Nesse contexto, os docentes que possuem financiamentos 

mais curtos, menos apoio e expertise para dar conta dos processos burocráticos, parecem 

sofrer mais a compressão temporal em comparação àqueles que atuam em instituições já 

estabelecidas e contando com mais auxílio em termos de secretaria. Nesse mesmo sentido, 

outra pesquisadora, também de programa da base da hierarquia, destaca a quantidade de 
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tarefas burocráticas a serem realizadas mesmo diante de uma verba pequena, já que o 

procedimento adotado pela agência exige que todos os processos sejam executados através da 

estrutura da universidade. Chama atenção, portanto, não apenas para a falta de apoio de 

secretaria para desenvolver tais tarefas, mas também em relação ao próprio financiamento 

concedido, que muitas vezes é insuficiente para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, 

inviabilizando-o. Nesse ponto, fica a questão: como fazer pesquisa e produzir, sem apoio ou 

verba? Lembramos que nessas instituições, muitos processos ainda não são feitos online, 

sendo necessário aguardar a continuidade e andamento dos mesmos nas repartições, contando 

com o desempenho dos técnicos, nem sempre eficientes. Em seu depoimento, essa jovem 

pesquisadora expõe a “merreca” recebida para a realização do projeto, além de afirmar que 

muitas vezes, diante do tempo despendido com a burocracia, não é possível desenvolvê-lo em 

tempo hábil e muitas vezes o “dinheiro volta”: 

 

“[Você tem bolsistas também?] Sim. É um projeto de extensão, que foi o que deu a 
grana. A grana maior é do projeto de extensão, que é onde tem grana na Universidade. 
Porque o CNPq, quando você se submete, eles cortam metade do orçamento. Tenho 
um projeto aprovado pelo CNPq também, que é o edital do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Informação. É um edital de 20 mil reais. Como que você faz pesquisa de 
dois anos com 20 mil reais nesse país? Não faz. Então, eles te dão doze mil e 
novecentos para você trabalhar, fazer a pesquisa de campo em nove vilas pesqueiras, 
fazendo análise e avaliação de percepção de risco e condições de saneamento. Não dá, 
não é? Não dá, mas tudo bem, você se submete a isso. (....) Além do que é todo um 
processo burocrático. O dinheiro de pesquisa de extensão via esse edital nacional tem 
que ficar retido na Universidade. Tudo que você tem que fazer, deve fazer via 
Universidade (...). Imagina se eu pego um merreca de doze mil reais para fazer uma 
pesquisa em dois anos e ainda tem que fazer todo esse processo burocrático. O CNPq 
exige demais e dá pouco nesse sentido. Esse edital que é extensão e também é dinheiro 
do CNPq, que dá mais amarra, a gente não consegue usar em tempo hábil. Muitas 
vezes o dinheiro volta, você não consegue fazer.” 

 

 Uma estratégia adotada por estes docentes, a fim de evitar tais problemas, é reservar 

um aluno de iniciação científica (graduação) para atuar nessa atividade, quando elabora os 

projetos. Este é um procedimento comum, mas que nos faz questionar até que ponto é 

positivo para os alunos aprenderem apenas a atuarem sobre tal dimensão, deixando de lado os 

processos de socialização com o trabalho de campo. Lembramos que considerando os 

depoimentos de docentes que se “assustaram” com a dimensão burocrática da universidade, 

ter contato com tais procedimentos é importante também ao alunado para evitar tamanha 

“surpresa”, reservadas as condições de aprendizagem mais global. Um dos docentes 

entrevistados, membro de PPG da base da classificação e também em início de carreira, 
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afirma que “deu muita sorte” com os bolsistas e apenas desta forma conseguiu dar conta de 

suas atividades: 

 

“A burocracia? Ainda bem que eu acho que sou um cara de sorte! Não é por acaso, 
mas eu peguei duas bolsistas muito boas, uma que já tinha formação em pedagogia, 
faz ciências sociais aqui e o marido dela tem uma empresa, ela é a administradora da 
questão financeira do marido. E ela já tinha uma passagem por dentro da burocracia 
da faculdade, então quando eu montei o projeto [a chamei]. Ela já tinha sido minha 
aluna, sempre muito atenta, uma pessoa que está na faixa dos 40 anos e já tem uma 
percepção das coisas. Aí eu falei: ‘você quer entrar no meu projeto?’, eu vou te 
colocar como secretária administrativa do projeto. Então ela exerce essa função 
muito bem, se não fosse ela, eu não daria conta. Porque os outros alunos, tem uma 
outra orientanda minha, muito boa de pesquisa, de relação com o campo e tal, mas da 
burocracia não. Agora ela domina isso aí, tanto é que eu nem a coloco na pesquisa, ela 
está mais preocupada com essa questão da burocracia, tanto que o tema da monografia 
dela nem [tem relação com o tema], ela está no projeto cuidando da burocracia”. 

 

Ao enumerar as características da bolsista, o docente indica que nem todos os alunos 

estão aptos a desenvolver tal função e, nesse caso, mesmo que o docente opte por esta 

estratégia, não é garantido que irá encontrar alguém habilitado para conseguir se desobrigar 

temporalmente dos processos burocráticos. Ressaltamos que o docente, à época da entrevista, 

atuava como coordenador da pós-graduação e de programa de extensão, com quatro bolsistas 

e três eventos naquele ano, explicando que em um dado momento, “a coisa se tornou muito 

frenética, tanto é que eu pensei que eu fosse morrer num desses semestres. Eu falava com os 

alunos assim, ‘se eu conseguir sobreviver até o final de abril, eu chego ao final do ano’”. 

Nesse contexto, fica claro que a possibilidade de contar com apoio para o desenvolvimento 

dos projetos e atividades, bem como para o desempenho das funções burocrático-

administrativas e de gestão é fundamental - este elemento será abordado mais adiante no 

texto, ao apontarmos as experiências dos docentes de PPGs de excelência. 

  

Um elemento muito ressaltado pelos entrevistados, que concorre com a aceleração 

temporal e a sensação do pouco tempo disponível para o pensamento, refere-se às horas 

despendidas em reuniões de comissões, colegiados, departamentos, etc. Este tempo, por sua 

vez, também tende a ser mais extenso nos programas da base, na medida em que o rodízio é 

pouco viável devido ao número reduzido de docentes e que “todo mundo tem um cargo”, 

além de ser necessário “criar muitas rotinas” e não contar com apoio de secretaria experiente. 

Uma docente, também membro de PPG da base, com mais de vinte anos de carreira, afirma 

que antes de ingressar no sistema sabia que havia a burocracia acadêmica, mas que mesmo 
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assim, “chateou-se” ao deparar-se com algumas questões: 

 
“Eu não imaginava assim não. Eu sabia que existia uma burocracia acadêmica, porque 
eu já tinha experienciado isso em outros lugares, na prática profissional. Mas acho que 
nunca me preocupei muito e confesso que quando eu me vi tendo que fazer coisas 
nesse campo, na universidade, eu fiquei muito chateada. É uma coisa que não me 
deixa contente não, eu acho a burocracia muito chata, as reuniões são enfadonhas, as 
pessoas são malucas, todo mundo acha que o mundo é o seu próprio umbigo. Há um 
limite na universidade pública muito grande entre o que venha a ser autonomia... 
Enfim, não é muito agradável, mas por outro lado lhe dá uma possibilidade de visão 
muito boa, muito interessante, de ver como é que essa tal máquina funciona, etc. E 
toda vez que eu acho que eu vou poder dar uma relaxada, aparece uma alternativa 
que não é tão alternativa assim, do tipo ‘ou você faz ou você faz’. E aí acontece que 
algumas pessoas acabam carregando o peso e outras deixando de lado, então se cria 
uma experiência, uma história e te reconhecem como legítimo para fazer certas 
coisas, te chamam, você vê que politicamente não dá pra dizer ‘não’.” 

 

Ela aponta que a participação nos processos burocráticos têm dois lados pois, ainda 

que às vezes seja “enfadonho” também permite um conhecimento do “funcionamento da 

máquina universitária” e que “se cria uma experiência” de cunho político, construindo um 

outro capital e espaço de atuação dentro da universidade. No entanto, ressalta que nem sempre 

esses “convites” estão abertos à negativas, sendo por vezes uma demanda não requerida e 

relativamente imposta, pois “se avalia politicamente que não dá para dizer ‘não’”. 

 

Vale destacar, no entanto, que a sensação de “perda de tempo em reuniões” é 

generalizada, tanto entre os professores de programas da base, quanto os de excelência. É 

devido à esta percepção, que muitos docentes aposentados e ainda produzindo, afirmam que a 

aposentadoria é a “liberdade” – conforme depoimento da docente abaixo, membro de PPG e 

pesquisadora de excelência, com mais de trinta anos de carreira e já em aposentadoria: 

 
“Gente, aposentadoria é liberdade! É liberdade, não é o fim da vida. É engraçado é 
que no processo, eu tive que ir a umas repartições da [instituição], mexer com uns 
papéis aqui e ali e um dos funcionários me disse, na maior candura do mundo, achei 
tão engraçado: ‘pois é, na minha experiência, depois que aposenta dura dois anos’ 
(risos). Ele provavelmente já morreu e eu estou aqui. Para mim foi libertação, porque 
eu não queria, as reuniões de departamento já estavam me enchendo. Comissões de 
outros departamentos que não me interessam nada, dar aulas por obrigação. (...) 
Então ficou assim: nada de burocracia, dou aula quando eu quero e eu tenho dado 
uns cursos muito legais, pelo menos para mim, na pós, quando eu tenho vontade de 
dar. Quando eu quero aprender alguma coisa, dou um curso. [não ficou com um 
receio antes?] De ficar sem horizonte? Nunca. Eu estava com um projeto no CNPq, 
que não quer saber nada disso. Você apresenta o projeto, é aprovado e pronto. Você só 
tem obrigação de continuar com ele.” 
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Essa docente afirma, que a partir da aposentadoria, teve seu tempo liberado para 

dedicar-se às atividades que mais gosta no trabalho como a pesquisa e o estudo em questões 

de interesse, em especial, por ter se desobrigado das reuniões e dos cargos administrativo-

burocráticos. Gostaríamos de destacar que o momento de aposentadoria foi apontado por 

alguns como uma fase de apreensão, pois se diziam temerosos com o que fariam 

posteriormente já que “não sabem viver sem o trabalho”. Por ora, destacamos que outro 

docente, também prestigioso, membro de PPG e pesquisador de excelência, com mais de 

trinta anos de carreira, aponta no mesmo sentido, afirmando que ser aposentado é “uma 

enorme vantagem”: 

 

“Eu tenho liberdade, aposentado tem essa vantagem. Por exemplo, o pessoal do 
departamento perde um enorme tempo com reuniões e às vezes, me chamam. O 
principal privilégio do aposentado é não ir à reunião. Porque a minha experiência é 
que em reunião se discute horas e horas uma coisa deste ‘tamaninho’, que uma 
pessoa sozinha poderia ter resolvido. Não sei se você tem essa sensação, mas depois 
de vinte e cinco anos de ditadura, criou-se uma ideia de que tudo deve ser resolvido 
coletivamente. Nas reuniões se perde um tempo enorme, com coisa que poderia ser 
facilmente resolvida. Depois de 25 anos de ditadura, as pessoas acham que na 
democracia tudo tem que ser decidido no voto. Criaram coisa no Brasil que não existe 
em lugar nenhum no mundo que é eleição de reitor. Nunca ouvi falar nisso, nenhuma 
universidade importante no mundo existe isso. Como se fosse um estado, uma nação 
que todo mundo tem que votar. É uma coisa muito complicada. A pior coisa que 
minha experiência mostra é quando uma universidade começa a anunciar ‘vamos 
fazer estatuto’, como se fosse fazer a constituição de uma república dentro da 
universidade. [Uma instituição], por exemplo, passou dois anos discutindo o estatuto, 
um atraso de vida considerável.” 

 

Este docente afirma que “depois de 25 anos de ditadura, as pessoas acham que na 

democracia tudo tem que ser decidido no voto”, e que, por vezes, em tais reuniões se 

despende um tempo enorme “discutindo uma coisa desse tamainho”, gerando “atrasos de vida 

consideráveis”. Não negamos aqui a importância das instâncias decisórias coletivas, mas 

queremos chamar atenção para processos de burocratização, a consequente compressão 

temporal gerada entre os pesquisadores, além da sensação angustiante de “perda de tempo” e 

a necessidade de se repensar tais procedimentos, de modo a torná-los mais eficientes. 

  

Mesmo aqueles docentes que afirmaram ter conhecimento da dimensão burocrática, se 

“chocam” diante de alguns procedimentos requeridos. Esta jovem docente, pertencente à PPG 

de excelência e em início de carreira, afirma que já conhecia as “vantagens e desvantagens” 
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do trabalho na universidade federal, mas conta que fica angustiada diante das “coisas que 

você faz e não constroem nada, são simplesmente rotinas” a serem reproduzidas em breve:  

 
“Para o bem e para o mal eu já sabia de todas as vantagens e desvantagens (risos). 
Principalmente as desvantagens e tinha alguns grandes amigos que eram professores 
aqui, então eu vejo em comparação à pessoas que não eram daqui, que minha 
integração foi muito mais tranquila. Por outro lado, exatamente por conhecer tanta 
gente, acho que eu fui sugada muito rapidamente pelo mecanismo institucional, 
burocracia; começaram a me demandar muito em ser parte de comissões... Esse para 
mim talvez tenha sido o maior choque, que é uma coisa que quando você está do outro 
lado [como aluno], você não se dá conta do tempo que você perde com coisas, que na 
minha concepção (...) são uma perda de tempo e para mim é angustiante, falta tempo, 
é muito angustiante. Quantas coisas você faz que não constroem nada, são 
simplesmente rotinas que você sabe que daqui a um ou dois meses você vai ter que 
reproduzir. O primeiro choque que eu tive chegando, foi a saída do país. Até hoje sou 
vinculada à dois grandes projetos internacionais, então tem muita viagem internacional 
e toda vez que você vai sair do país aqui, você tem que preencher uma pilha de 
documentos. Sei lá, eu tenho organizado meu computador, acho que são quinze 
documentos que eu tenho que preencher, pegar assinaturas com todo mundo, com 
diretor, chefes de departamento para conseguir sair do país, fazer isso com dois meses 
de antecedência... Então, isso não é nada, mas brincando, entre preencher os 
documentos, conseguir as assinaturas, encontrar as pessoas, encaminhar as coisas, 
você perde um dia de trabalho. Essa sensação é uma das coisas mais frustrantes e 
com isso, tem outras pequenas que você vai vendo, tomam muito tempo para coisas 
que eu acho que não deveriam ser o foco, todas as dez milhares de comissões e 
reuniões...”  

 

Ela afirma que se dedica muito tempo à tarefas que não deveriam ser o foco do 

trabalho do professor-pesquisador, criticando alguns procedimentos existentes. De fato, 

quando os docentes descrevem um dia de burocracia, é possível tomarmos dimensão do 

tempo gasto com a atividade, bem como das complicações do sistema, como fica exposto no 

depoimento abaixo, de uma docente de programa da base e recém ingressa no sistema, sobre 

um dia de trabalho: 

 
“A minha preocupação na semana passada estava voltada mais para um seminário 
[interinstitucional] que ocorreu, mas que envolvia essa rotina para acolhimento da 
equipe de pesquisadores estrangeiros e pessoas que vieram fazer palestras de outros 
lugares do Brasil. Estou envolvida ainda com o processo de prestação de contas, 
porque tem que mostrar as passagens das pessoas que vieram (...). Então, tem os 
procedimentos burocráticos envolvidos nisso (...). Além disso, ontem foi um dia muito 
carregado, de manhã teve reunião de departamento, esse é um ano eleitoral da 
universidade e isso significa que os mandatos terminam agora, então foi eleito um 
novo colegiado das ciências sociais. A gente conversou também sobre a visita que o 
MEC vai fazer na universidade daqui a pouco (...) mas isso significa que a gente tem 
que se preparar, atualizar o material, os currículos que estão nos arquivos e essa 
também foi uma atividade importante, um dia voltado para reunião. Na segunda parte 
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do dia eu estava preocupada com a implantação das bolsas das minhas alunas, pois 
isso foi uma coisa muito recente, teve uma aluna que teve uma bolsa aprovada pela 
[FAP do estado], saiu a resposta agora e a gente tem que resolver em 48 horas para 
implantar a bolsa. Tem o tempo das agências de fomento que para nós é muito 
preocupante e além disso, eu estava tentando resolver o problema de uma aluna que 
acabou de fazer mobilidade acadêmica no [exterior] e voltou agora para o Brasil. Eu 
tenho uma bolsa de iniciação científica para ela, só que o problema é que na 
burocracia da universidade, está como se ela ainda estivesse em mobilidade, fora do 
país, porque no calendário aqui não fechamos o primeiro semestre, só que ela já 
voltou, foi em julho.” 

 

Ao organizar um evento com convidados estrangeiros era necessário cuidar da 

recepção dos mesmos, bem como recolher as passagens para fins de comprovação; além 

disso, em seu dia havia uma reunião de colegiado devido ao fim dos mandatos nas instâncias 

universitárias e a necessidade de enfrentar as dificuldades para implementação da bolsa de 

iniciação científica. Assim, é possível percebermos que a burocracia ocupa boa parte do 

tempo dos agentes requerendo habilidades dos docentes, nem sempre desenvolvidas, a serem 

executadas por vezes, sem o apoio devido. É aqui que reiteramos a dificuldade enfrentada 

pelos docentes para a conquista de um tempo de reflexão, em meio à tantos procedimentos 

burocráticos, que por vezes, ocupam todo o dia de trabalho, em especial, àqueles da base da 

hierarquia.  

  

Outro docente, membro de PPG e pesquisador de excelência, diz que se sente 

perdendo tempo com coisas que não gostaria de fazer, mas que são obrigações institucionais, 

indicando que a divisão do trabalho não é muito clara nas ciências humanas. Critica, em 

especial, a obrigatoriedade dos professores em trabalharem na gestão dos recursos dos 

projetos, o que considera um “absurdo”: 

 
“Eu me sinto perdendo tempo com coisas que eu gostaria de não fazer, mas não que eu 
tenha alguém do meu lado que poderia fazer. Se pudesse deixar de fazer, eu deixaria, 
mas não posso porque são obrigações institucionais. Nas ciências humanas não tem 
essa divisão do trabalho muito claro. Professor tem que fazer gestão dos recursos dos 
projetos, o que é absurdo. Tudo bem, você pode fazer se você gostar, mas o cara tem 
que escrever, que fazer pesquisa e ele pode ser uma anta na parte financeira, mas ele 
precisa fazer isso. As universidades podiam melhorar, botar uma estrutura de apoio 
aos professores que pudessem, talvez deixar uma parte dessas coisas para lá.” 

 

Os “pepinos” que aparecem nas prestações de contas – como nome em notas, datas e 

etc., - acabam ocupando boa parte do tempo dos docentes, em especial daqueles que não 

contam com apoio ou experiência. Nesse sentido, destacamos que contar com auxílio de uma 
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secretária competente e com experiência na estrutura burocrático-universitária e nas agências 

de fomento é um recurso de alto valor, já que assumem tais funções e resolvem as pendências. 

Não à toa, como aluna, pude verificar os conflitos velados que se passavam nos corredores 

entre secretários, técnicos e professores, configurando um “jogo de empurra-empurra” na 

determinação e delimitação das responsabilidades de cada um em relação à esses trâmites. As 

secretárias dos programas por vezes sentem-se desconfortáveis diante das solicitações 

intimidadoras dos docentes – seus superiores – que na condição de cargo administrativo, 

como coordenador por exemplo, “aproveitam” para repassar à elas, a responsabilidade pela 

gestão dos recursos de seus próprios projetos que em tese, não deveriam ser assumidas. É, 

portanto, que lamentamos o fato de não ter sido possível estabelecer diálogo também com 

esses atores, como técnicos e secretárias, a fim de enriquecer a discussão sobre o tema a partir 

de sua observação por outro ângulo.  

 

Em geral, todos os acadêmicos da área, em qualquer nível, passam por experiências de 

prestação de contas, seja relativo à verba de trabalho de campo, financiamento para 

congressos ou modalidades de bolsa de estudo e pesquisa, muitas vezes, perdido em meio à 

uma infinidade de notas e contas por fazer. Importante atentar aos detalhes e regras, como a 

necessidade de guardar papéis, como os canhotos de vôo para fins de comprovação na 

prestação de contas. Erros acontecem e quanto menos experiência e apoio, maior a 

possibilidade que estes ocorram gerando, por vezes, problemas que parecem insolúveis e que 

demandam tempo na busca de soluções - é aqui que as disputas sobre quem deverá “investir” 

ou “perder” seu tempo nessas atividades tomam papel central. A dimensão da desigualdade 

em termos de autonomia para alocação e uso do tempo inclui em sua dinâmica, a 

possibilidade de contar com suporte administrativo, também reclamado no depoimento do 

docente acima. Outro pesquisador, membro de PPG e pesquisador de excelência, reafirma a 

existência dos “pepinos burocráticos” a serem resolvidos, mas conta que em um dos centros 

de pesquisa onde trabalha vinculado à universidade, possui suporte de “secretárias muito 

boas, com anos de experiência” e aptas a resolver as questões relativas à discricionariedade: 

  

“Vai dando pepino o tempo inteiro, muitos pepinos, alguns são por erro. No [centro de 
pesquisa] quase nenhum é por erro mais, porque realmente são duas secretárias 
muito boas, muito atentas, muito espertas e muito experientes, já tem dez anos que 
estão funcionando. (...) E o problema é discricionariedade, que é a aplicação da regra 
que não é clara e aí você tem que convencer que dá para aplicar de um jeito (...). 
Exemplo de tipo de pepino que dá: a nota veio com o número do processo, com o 
nome da [antiga presidente] que tem que ser trocado, porque ela não pode mais assinar 
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cheque, tem que ser com meu nome. E veio com o número do processo do CNPq e 
não da [FAP do estado] onde o negócio vai ser pago, aí tem que trocar a nota, mas não 
se troca nota depois de um mês. E era para eles emitirem a nota só quando o livro 
estivesse pronto que foi agora porque ele vai ser lançado na ANPOCS, mas eles 
emitiram a nota em fevereiro. Eu não era diretor, a [antiga presidente] estava fora, a 
[secretária] estava de férias e a nota chegou, ficou lá dormindo e quando passou um 
mês, já não dá mais para trocar, agora temos um pepinão! É uma nota de valor alto e 
os caras dizem que não pode ser trocada”. 

 

Este mesmo docente que coordena inúmeros projetos, afirma que o auxílio das 

secretárias é fundamental, fazendo com que muita coisa seja gerenciada apenas com “ok”, 

sem ser necessária tanta intervenção de sua parte. Em um dos projetos, cita que apesar da 

secretária ser muito boa, não dominava a língua inglesa e foi apenas, portanto, que se 

contratou uma aluna a fim de dar cabo dessas atividades de comunicação por email em inglês. 

Outro docente, também de PPG e pesquisador de excelência, afirma que muita coisa é feita 

pelos próprios professores, mas que há um “certo apoio” nesse sentido: 

 
“Aqui no departamento muita coisa tem que ser feita pelos professores mesmo, mas 
existe um certo apoio da secretaria e também um setor de convênios da faculdade, que 
ajuda nas prestações de contas. Mas essas coisas têm de ser feitas diretamente pelo 
professor e depois o pessoal dá uma checada para ver se toda a documentação, a 
prestação, se o processo está completo e coisas assim.” 

 

Outro docente, membro de PPG e pesquisador de excelência, com mais de vinte anos 

de carreira, refletindo sobre a estrutura burocrático-acadêmica brasileira em comparação à de 

outros países, afirma que há um excesso de burocracia no país, onde há “menos confiança na 

palavra do interlocutor” e mais na “papelada comprobatória”. Aponta que no Brasil “o papel é 

fundamental”, que há “situações que beiram o ridículo” e certas demandas acabam 

aparecendo aos docentes como uma “exigência formal sem referencial substantivo palpável”: 

 

“Bom, isso existe lá [no exterior] também, você também tem chefia de departamento, 
a burocracia é melhor do que aqui e você lida menos com papel. Na cultura anglófona, 
eu tenho pouca experiência na Inglaterra, mas eu acho que lá, também comparando 
com a França, para não ficar só pensando no Brasil, há uma atitude de confiança na 
fala do interlocutor. Aqui tem um peso muito maior para o papel. Então aqui como na 
França também, o papel é absolutamente imprescindível em certas circunstâncias, 
algumas que chegam ao ridículo, se você não tem o papel não há como contornar o 
problema. Então você tem mais experiências de situações onde certas demandas 
aparecem como simplesmente uma exigência formal, sem um referencial substantivo 
palpável, isso é diferente do mundo americano para cá. A [instituição] ao longo do 
tempo foi se burocratizando mais, mas quando eu estudei aqui, era muito menos 
burocratizada do que a [outra instituição], tinha uma diferença brutal nesse aspecto. 
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Ela se burocratizou mais e aí tem uma série de outros problemas com a isonomia e 
etc., a burocracia aumentou.” 

 

Outro docente, também membro de PPG e pesquisador de excelência, com mais de 

trinta anos de carreira, refletindo sobre os processos de burocratização da estrutura 

universitária e seus processos de trabalho, afirma que tais demandas aumentaram ao longo do 

tempo, mas que também é algo que vai “crescendo na medida em que você vai se 

estabilizando profissionalmente”. De acordo com ele, a partir de um determinado momento na 

trajetória é difícil dizer “não” a algumas demandas, e que esse lado o desagrada, uma vez que 

tais demandas diminuem o tempo “da ciência que gosta de fazer” que é “pensar material de 

pesquisa”: 

 

“[a ciência que gosta de fazer] Para mim sempre foi pensar material de [pesquisa], não 
necessariamente a minha, pode ser dos meus alunos, mas pensar em material e é 
sempre material qualitativo no centro. E ao longo do tempo, isso tem se complicado 
muito, agrega uma série de obrigações burocráticas com as quais eu não sei lidar, 
sabe aquela coisa do ovo e da galinha? Eu não sei lidar, não gosto de lidar e não 
gosto porque não sei. Por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa que é 
relativamente grande, muito horizontalizado e é por isso que eu gosto do grupo, não 
tem uma hierarquia, quer dizer, tem sim, mas é uma coisa frouxa (...) e acho que dá 
uma discussão boa para todo mundo. Mas esse grupo de pesquisa está certificado no 
CNPq e quando [mudei de instituição] tive de fazer tudo de novo, é um saco, mudou o 
sistema, eu levei uns três dias para descobrir antes de ter acesso institucional, enfim... 
Montei isso, estou montando o site do grupo que é outra trapalhada federal, porque dá 
um trabalho horroroso! Não sou eu que faço, mas eu tenho que dar palpites, tenho que 
conversar com o cara, sabe, umas coisas assim... Então, esse lado me desagrada.” 
 

Em seu depoimento, fica exposta a dificuldade que alguns docentes possuem em 

relação à essas atividades, indicando os conflitos e disputas sobre o tempo, na medida em que 

muitos fazem o possível para não assumirem tais funções. Percebe-se que há “temporalidades 

distintas” no trabalho do professor-pesquisador, valoradas de forma diferenciada, sendo 

requeridas estratégias para com elas lidar e, por vezes, engendrando disputas internas entre os 

próprios docentes. Afirma que além dessas atividades burocráticas, há o trabalho de 

institutional building que é necessário e importante, mas que também não gosta de realizar: 

 

“O outro lado que me desagrada muito, eu reconheço que é necessário, não estou 
criticando não, estou dando o meu sentimento existencial a respeito, não é uma 
análise. Há muito anos e sempre foi assim, mas cada vez com mais intensidade, o 
trabalho da [ciência social] é, ao mesmo o tempo, o trabalho de ‘institutional 
building’ e para fazer isso, a pessoa precisa ter gosto pela [atividade] de relações 
públicas, eu não tenho. Tinha uma colega minha no grupo da pós, que dizia que eu 
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parecia índio, é uma boa qualificação! Eu sou assim, eu não gosto [de fazer sala], 
chega um cara que eu nunca vi na vida, que o outro sujeito disse que é muito 
competente, importante, que ele pode fazer isso e aquilo, eu não vou chamar o cara 
para almoçar... Ele almoça lá com a turma dele e eu com a minha, esse tipo de coisa. E 
isso implica no sistema de competição que ao mesmo tempo é universalista, mas 
funciona de uma forma muito particular e isso é inteiramente feudal. Por exemplo, 
agora eu tenho projetos de pesquisa em meu nome, porque o grupo de pesquisa pediu 
para eu assinar como se fosse um projeto meu, achando que não ia ganhar se pusesse 
no nome das pessoas efetivamente responsáveis. É um sistema feudal, eu dei o meu 
nome porque eu reconheço a competência das pessoas, tenho confiança nelas e pronto. 
Eu vou lucrar alguma coisa no lattes, uma coisa que para mim [não tem relevância]... 
Eu vou trabalhar, mas sabe, não precisava ter o meu nome para fazer o que eu vou 
fazer. Então este tipo de coisa é parte natural e necessária de trabalho de institutional 
building, esse eu não só não sei fazer, como eu não gosto de fazer e não quero. O 
máximo de cargo que eu tive foi ser coordenador de área, duas vezes em quase 
quarenta anos. (...) Mas um pedaço dessas burocracias de institutional building me 
pegam, o grupos, as reiteradas paradas que tem que fazer para propor novos projetos, 
para ter financiamento para o grupo não se desmanchar...” 

 

Em seu depoimento, destaca no trabalho de institutional building, o “talento para 

relações públicas”, no sentido da construção das redes de colaboração e estabelecimento de 

contatos. O docente faz também uma crítica à forma como o sistema de pós está estabelecido, 

em um formato ao mesmo tempo “universalista e feudal”, gerando uma dinâmica de 

“concessão de nomes” – remetendo às críticas feitas ao sistema de avaliação das agências de 

fomento, discutidas no capítulo II. Afirma que “não tem talento e não gosta da atividade”, 

tendo se negado à assumir tais postos ao longo da carreira, mas ainda assim, sendo “pego 

pelas burocracias do institutional building” em alguns momentos. Percebe-se, portanto, que 

há uma dimensão de disponibilidade e habilidade dos docentes na execução de tais cargos, 

despontando por vezes, conflitos internos no sentido de se desejar que outros colegas se 

disponham a desenvolver tais tarefas que, em geral, demandam além das “relações públicas”, 

tempo. 

  

Há aqueles que compreendem estas atividades como parte do trabalho docente, 

afirmando ser algo ilusório e hierárquico, os intelectuais acreditarem que “não precisariam 

sujar as mãos com isso”, como esta jovem pesquisadora, membro de PPG de excelência: 

  

“Mas tem um dado interessante nesta coisa da burocracia, muitos colegas da 
universidade brasileira em geral fizeram uma carreira purista sem sair da academia, 
graduação, mestrado e doutorado tudo junto. E não tiveram muita experiência com o 
mercado de trabalho, de como é secretariar uma coisa, prestar contas e isto era muito 
comum [no movimento social], ser ‘pau para toda obra’. (...). E eu acho que na 
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universidade, as pessoas acadêmicas, os intelectuais, parece que criam uma 
expectativa maluca de que a gente não vai sujar a mão com isto, uma coisa 
hierárquica mesmo.” 

 

Ela acredita que tais cargos são como “ser síndico”, em algum momento chegará a sua 

vez e será necessário participar. Afirma que há pessoas que trabalham numa perspectiva de 

“carreirismo, no sentido bem negativo da palavra mesmo”, negando-se a participar de outras 

atividades e atuando em um sentido muito forte de “eu vou pegar tal licença, vou fazer tal 

pesquisa, tenho tantos artigos, e aí as aulas ficam de lado, o convívio com os colegas fica de 

lado, o chopinho fica de lado”. De alguma forma, a docente aponta para um individualismo 

extremado que prejudicaria o desenvolvimento do coletivo, não só em relação aos cargos 

burocrático-administrativos, mas também às atividades de docência – em especial na 

graduação – e na vida social pensada além do trabalho. 

  

Em suma, a questão principal que se coloca, para além de considerar tais atividades 

importantes ou não, gostar de executá-las ou não, é que a participação nessas esferas consome 

tempo e por vezes, prejudicando o trabalho de pesquisa. Um dos docentes, pertencente à PPG 

e pesquisador de excelência, consagrado e com mais de vinte anos de carreira, conta em seu 

depoimento que considera a participação nessas comissões importante, mas que elas “tomam 

tempo demais”:  

 

“[a participação nessas comissões são consideradas importantes?] Considero 
importante, mas às vezes acho que tomou tempo demais, eu também já fiz muito isso, 
estou precisando diminuir. Porque sinto que eu tenho muito pouco tempo para 
escrever coisas, tenho muitas coisas iniciadas, mas que eu preciso ajustar para 
concluir. E não é só a questão de publicar, publicar é bom, é importante, mas o que 
motiva mais a fazer essas coisas é o resultado de você finalizar essas etapas. A cada 
etapa, você finaliza alguma coisa, aprende mais, enriquece o espírito, eu acho que 
essa é a principal motivação. Isso eu tenho pouca oportunidade hoje em dia, inclusive 
porque muitas vezes participo de vários eventos em diferentes lugares, em geral sou  
convidado para falar sobre coisas que já escrevi, que é razoável, que seja assim...” 

 
Expõe, em sua fala, o “pouco tempo disponível” para escrever e em especial, “coisas 

novas”, já que estas requerem mais tempo de investimento em estudo e pesquisa. A partir de 

tais depoimentos, afirmamos que entre os cientistas sociais, o tempo para pensar é escasso e, 

diante da necessidade de desempenhar inúmeras outras atividades, este tende a ser o mais 

sacrificado dos tempos, constituindo-se um desafio conseguir “reservá-lo” ou “criá-lo”. 
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Nas páginas precedentes, discutimos o contexto do mercado acadêmico na área, 

marcado por uma intensa competitividade, na qual uma miríade de recursos são fundamentais 

e desigualmente distribuídos. Dentre eles, o próprio capital simbólico e prestígio dos atores ou 

dos programas nos quais estão inseridos tendem a atuar como facilitadores, tanto para acessar 

às redes de pesquisa dominantes, quanto para a conquista de financiamento - e por sua vez, 

impactam nas vivências temporais dos atores e no nível de aceleramento experimentado pelos 

pesquisadores. Obteve destaque nessa relação temporal, o nível e intensidade da conexão com 

a rede e a comunicação, e a quantidade de demandas, como fatores que concorrem para a 

sensação de que se “está correndo contra o tempo”. Gostaríamos de ressaltar que são as 

mesmas ferramentas que permitem o aceleramento nos processos de escrita, através da 

introdução das tecnologias de informação e comunicação, que trazem à tona elementos que 

colaboram para o incremento das atividades a serem realizadas pelos pesquisadores, no 

processo de profissionalização da área. Nesse contexto, os apoios e suporte de secretaria na 

universidade são fundamentais, de modo a permitir que os professores-pesquisadores tenham 

disponibilidade de tempo para atuarem no que para alguns é o “foco do trabalho acadêmico”, 

qual seja, a pesquisa, estudo e escrita. Diante de tantas demandas, a possibilidade de suporte é 

fundamental – e desigualmente distribuída entre os programas – fazendo com que os docentes 

de PPGs da base de classificação sofram mais para conseguir mobilidade no sistema. O 

próprio PNPG 2011-2020, ao comparar a distribuição desigual do parque nacional da pós-

graduação entre as regiões do país, destacava a necessidade de consolidar um “indicador de 

solidariedade”, afirmando que “não basta que um programa tenha atingido a excelência em 

seu campo, é necessário que essa excelência se estenda a outros programas através de uma 

parceria responsável, estratégica e produtiva” (Capes, 2010a:12). Ressaltamos que o processo 

de “irradiar excelência” passa também por fornecer aos programas da base, maior estrutura e 

apoio para o desenvolvimento de suas pesquisas. Observou-se, considerando os depoimentos 

acima citados, os problemas enfrentados pelos professores-pesquisadores de programas da 

base rumo à excelência científica, indicando as dificuldades na trilha pela mobilidade 

ascendente. O texto do PNPG afirma que se prevê um bônus de produtividade institucional a 

ser adicionado aos programas capazes de irradiar a excelência, uma vez que a mesma, 

“requisito necessário, quando isolada ou fechada em si mesma dificulta a consolidação do 

sistema nacional de ciência e tecnologia como um todo e tende a manter padrões 

excessivamente modestos de crescimento”, configurando “ilhas de excelência” (Capes, 

2010:12). Destacamos, nesse contexto, que para além de incentivar os “programas do topo a 

irradiarem excelência” é importante também se observar a estrutura dos programas da base, 
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de modo que os mesmos sejam capazes de investir tempo na construção de conhecimento, 

para além de despendê-lo com atividades burocrático-administrativas, “absorvendo a 

excelência irradiada”. 

 

Enquanto os pesquisadores membros de programas da base da classificação da Capes 

reclamam da falta de tempo por alguns motivos, os pertencentes à PPGs de excelência, por 

sua vez, destacam outros elementos que concorrem para a mesma sensação. Além da esfera 

burocrático-administrativa, apontam questões relativas ao peso da docência, em especial para 

os que estão em início da carreira, sendo este mais um “tempo” que, dependendo das 

condições, concorre para o prejuízo da construção de conhecimento. Em geral, todos 

reclamam do pouco tempo disponível para o mergulho intelectual, uma vez que este requer 

não apenas uma quantidade específica de horas, mas um tempo de “qualidade, com 

tranquilidade para escrever”. De certa forma, é como se alguns docentes clamassem o tempo 

da ciência social como “artesanal”, despontando a questão da incompatibilidade da 

periodicidade das agências, baseadas no tempo cronométrico, com o da construção da ciência 

social que está relacionado à outras temporalidades, e discutem sobre os consequentes 

impactos na qualidade das reflexões produzidas. Nesse sentido, também há um debate sobre 

os impactos da própria redução dos tempos de formação de mestres e doutores, sendo esta 

mais uma questão controversa entre os atores. É, por fim, que nos debruçaremos sobre tais 

discussões na seção a seguir. 

 

 

3.2. Cientistas sem tempo para pensar: sobre o tempo e as temporalidades da ciência 

social ______________________________________________________________________ 

 

 

Sendo o tempo do “mergulho intelectual” o mais valioso e escasso, os docentes atuam 

sempre em busca do mesmo. Nesse sentido, a distribuição da carga docente também ganha 

papel fundamental e novamente é possível apontar a desigualdade entre os programas da base 

e do topo da classificação. Enquanto nos da base, “quase todo mundo tem um cargo” e 

possuem carga horária maior, pois o corpo docente é reduzido, naqueles de excelência, os 

acordos de tempo são diferenciados. Em geral, quando se assume uma função, há redução da 

carga docente em 50%, estabelecendo no máximo, quatro horas de aula por semana em alguns 

programas. Há instituições em que se configura uma disputa entre o valor das horas 
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lecionadas na graduação e na pós, sendo em geral, as últimas contadas em dobro em termos 

de carga docente – o que também gera protestos dos professores dos departamentos que não 

integram os quadros da pós-graduação. Percebe-se que as aulas na graduação apenas possuem 

“vantagem” se ligadas ao tema de pesquisa dos docentes e é, portanto, que mesmo diante de 

carga elevada, alguns optam por oferecer mais um curso, visando à construção de massa 

crítica para ingressar em sua linha de pesquisa – algo comum entre os professores de 

programas da base da classificação. A possibilidade de redução da carga docente é percebida 

por muitos como um “alívio”, uma vez que já se “gasta muito tempo na atividade 

administrativa e isso repercute na pesquisa e na produção”, tornando possível a 

disponibilização de mais tempo para a atividade mais valorizada no campo. Em geral, a 

docência na graduação é mais “proveitosa” nos espaços já consagrados, devido à “qualidade 

dos alunos”, de modo que estes acabam passando a integrar os projetos de pesquisa dos 

docentes, mesmo como voluntários, e atuam em levantamento de dados primários, por 

exemplo – configurando uma integração maior entre docência e pesquisa, graduação e pós-

graduação. Nos casos em que isso não acontece, como ao lecionar disciplinas introdutórias 

básicas para outros cursos, o tempo tende a ser mais sentido como desperdício, em especial, 

para os docentes consagrados – apesar de haver aqueles que optam por lecionar na graduação 

e não na pós. 

  

O tempo da docência é maior entre os iniciantes que costumam afirmar que “perdem 

horas nessa atividade”; no mesmo sentido, indicam os depoimentos dos docentes já 

consagrados, quando rememoram sua época de início de carreira e contam, brincando, que 

“seus resumos eram maiores do que os livros”. Os iniciantes se dizem “menos seguros” em 

relação à sala de aula e sentem maior impacto no seu tempo de trabalho, afirmando que “na 

prática se tiver que preparar três turmas, fora as exigências da pós, mais publicação, mais 

projeto de pesquisa e extensão, você fica com muita tarefa, é muito puxado”. À medida que se 

avança na carreira, a tendência é que se despenda menos tempo com essas atividades e muitos 

afirmam que, de fato, “não se dedicam mais tanto, apesar de que deveriam”; outros reservam 

um pequeno período para tarefa, como a tarde anterior à aula, de modo que não ocupe o 

tempo das outras atividades. Uma docente, pertencente à PPG e pesquisadora de excelência, 

consagrada na área e com mais de trinta anos de carreira, reflete sobre esta questão e aponta 

que a questão principal não é tanto a carga horária, mas os incentivos para o trabalho na 

graduação: 
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“A gente dá uma carga de aula ridícula de baixa, então vamos falar o português claro, 
a carga docente nas universidades públicas brasileiras é ridícula, é muito mais baixa 
do que qualquer lugar do mundo eu acho, pelo menos em boa parte. Então não é que 
as pessoas não possam ir além, dar mais de um curso na graduação no semestre não 
mata ninguém e é isso que as pessoas fazem, se você for olhar lá e fazer estatísticas, a 
relação professor-aluno é baixa. Obviamente, de vez em quando tem uns cursos que 
tem duzentos alunos etc., mas não é que seja uma coisa muito [comum], então eu acho 
que tem um pouco de mistificação nessa discussão também. Obviamente tem menos 
incentivos para dar aula na graduação e isso é ruim, porque ninguém ganha nada 
dando aula na graduação, a não ser o fato de gostar de se divertir. (...) Porque depois 
de um certo tempo você já sabe aquilo, então você não aprende muito mais para dar 
aula... E à medida que você vai ficando mais maduro, a distância é tão grande que se 
você complicar muito, os alunos não vão entender nada. (...) Todo o sistema de 
incentivo está no sentido da pós-graduação e da produção, agora isso é assim em 
qualquer universidade de pesquisa, não é só no Brasil. Os grande professores também 
fogem de dar aula nas boas universidades americanas e passam para os seus 
assistentes, então eu acho que isso é uma tensão.” 

 

Em seu depoimento, fica clara a tensão que envolve as aulas e atividades na 

graduação, uma vez que o incentivo está todo no sistema de pós. Deste modo, como tais aulas 

não “acrescentam muito”, é uma estratégia comum repassá-las aos professores em início de 

carreira ou estagiários e alunos de pós-graduação. É, portanto, no campo da atuação na 

graduação que surge uma tensão, na medida em que é mais um tempo que os professores 

buscam se desobrigar para dedicar-se às atividades de pesquisa e produção. 

  

Nesse contexto, os pesquisadores apontam que “o tempo é muito corrido” e que é 

difícil encontrar espaço para pesquisa e reflexão. Alguns mencionam a dimensão do trabalho 

de campo, que requer o “tempo de uma vida”, na medida em que depende da construção de 

laços com os informantes e do estabelecimento de relações de confiança – como no 

depoimento da jovem docente abaixo, pertencente à PPG de excelência. Além disso, ela 

ressalta que na ciência social, “o tempo não é o do laboratório” inclusive em relação ao 

processamento dos resultados, pois acredita que há especificidades na área e que “nossos 

fenômenos são mesmo mais complexos”: 

 
“E onde é que você vai fazer pesquisa assim? Ainda mais o tipo de pesquisa que eu 
faço que demanda não só abrir a rede de pessoas, não é qualquer lugar que eu chego 
que tem gente lá para entrevistar e conversar, não, eu tenho que me apresentar e 
conversar, criar o espaço, o momento para a pessoa. E o registro disto depois, eu não 
uso gravador, eu escrevo diário de campo, que demanda... Às vezes, em uma saída são 
quinze, doze páginas; são duas, três horas de trabalho depois que eu chego em casa. 
(...) Mas é um dilema das ciências sociais, da história, de gente que faz pesquisa 
qualitativa, que demanda tempo, é o tempo da vida muitas vezes... (...) Não é tempo 
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do laboratório que você impõe se você vai colocar o reagente agora ou depois, e 
também é o tempo da produção dos resultados, diferente no nosso caso, nossos 
artigos são maiores, eu acho mesmo que nossos fenômenos são mais complexos, e os 
nossos colegas ficariam chateados de ouvir isto.” 
 

Através de sua reflexão, podemos indicar que há um descompasso entre o tempo da 

ciência social e das agências de fomento e que, para que possamos ser cobrados de forma 

adequada, é urgente a reflexão sobre o tema. Destaca-se ainda, a questão da extensão dos 

artigos e complexidade dos argumentos, que deveria ser considerada nas exigências de 

produtividade. 

  

A possibilidade de dedicação ao tempo de pesquisa e reflexão, de acordo com alguns 

entrevistados, existiu em dois momentos da carreira, na formação pós-graduada e na saída 

para o pós-doutorado no exterior. Um deles, membro de PPG e pesquisador de excelência, 

ingresso no sistema na década de 1960, com mais de trinta anos de carreira, aponta que em 

seu cotidiano de trabalho, diante dos “compromissos institucionais e encargos de toda 

ordem”, a reserva de tempo para estudar é tarefa “extremamente árdua”: 

 

“Olha essa divisão de tempo acaba sendo feita de forma mais ou menos empírica, não 
tem nenhuma estratégia pré-definida. O que eu tento garantir é que eu tenha algum 
tempo para poder estudar, escrever, para preparar minhas aulas, meus textos, mas é 
algo extremamente árduo. Porque como há obrigações que você tem que cumprir de 
qualquer maneira, a luta, batalha acaba sendo para liberar tempo para o próprio 
trabalho de pesquisa e reflexão, que é mais facilmente comprometido. Na verdade, se 
for olhar para trás, se teve períodos áureos de estudar e pesquisar de maneira 
inteiramente despreocupada e com auto comprometimento, que é algo muito difícil de 
repetir na carreira, foi na pós-graduação, no doutorado. Depois, sobretudo, nesse 
período de pós-doutorado no exterior que também foi maravilhoso para isso. É 
extremamente importante, ainda mais com o tipo de trabalho que nós temos, que tem 
uma natureza individual muito forte. Ainda mais no meu caso, em teoria, muito mais 
individual, não é o tipo de pesquisa que tipicamente seja feita em grupos.” 

 

Ele aponta o período do pós-doutorado no exterior como uma “maravilha” nesse 

sentido, o que explica a disputa interna dos programas e docentes por esse “tempo”, livre dos 

encargos e da docência, dedicado apenas à pesquisa e estudo. Afirma que este acaba sendo o 

“mais facilmente comprometido”, ressaltando o processo de construção de conhecimento na 

área e o tipo de trabalho que faz (teórico), “que tem uma natureza individual muito forte”. As 

obrigações institucionais, reuniões, aulas e outras atividades a serem realizadas, de certa 

forma, acabam tornando difícil a conquista de um tempo de qualidade liberado – não apenas 
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em termos de quantidade, mas do número de horas seguidas em que se consegue concentrar 

mais esforço e energia em uma só tarefa, como a da escrita e reflexão. Uma das jovens 

docentes foi muito elucidativa nesse sentido, apontando que o que falta, 

 

“É tempo e na verdade, não só tempo quantitativo, mas também condições de ‘ah eu 
vou ter uma tarde inteira pra trabalhar nisto’, porque para mim é difícil esta coisa de 
horariozinho partido... E é isso, buscar janelas maiores para trabalhar. Horário cortado 
para mim é difícil, eu tenho uma hora para escrever, penso ‘putz, uma hora’... Beleza, 
eu escrevo aí alguns parágrafos e sei que vou ter que parar daqui a pouco, é ruim.” 

 

Os inúmeros compromissos, as reiteradas paradas para organizar as demandas por 

email e a percepção diariamente atualizada da “lista de pendências”, faz com que esse tempo 

de reflexão seja muito facilmente comprometido, pela dificuldade de conseguir “maiores 

janelas”, seja pela falta de autodisciplina em dizer “não” ou pelo volume dos próprios 

encargos. De fato, muitos pesquisadores apontam que precisam de “um tempo para entrar no 

texto” e aqueles que passam por situações de ter apenas pequenas janelas para escrever algo, 

tendem a experimentar dificuldades de dar continuidade no fluxo de análise e reflexão. Outro 

docente, também membro de PPG e pesquisador de excelência, afirma que esse tempo de 

“mergulho intelectual” é feito nas noites e madrugadas, ou férias e feriados, porque é preciso 

ter uma “certa tranquilidade” para “ter um ritmo estável de pensamento”:  

 

“Eu faço assim, por exemplo: quando é pesquisa e tenho campo, aí faço no feriado, 
que dá pra você pegar o dia todo, ou eu preciso estar de férias, ou sem aulas, aí você 
pode ir para campo. Ou precisa ser no começo do semestre, que você já está na ativa, 
mas ainda não estão acontecendo as coisas, aí você consegue mergulhar. (...) A escrita 
eu quase sempre tenho que fazer à noite, por vários motivos... Preciso de uma certa 
‘paz’, certa tranquilidade para ter um ritmo estável de pensamento e às vezes, na 
escrita, eu consigo bloquear um dia, dois dias completos para isso, mas é coisa muito 
rara. Você tem que fazer mais esforço para isso, ‘nesse dia eu não vou fazer nada, 
vou só escrever e normalmente o que acontece é que você começa a escrever à noite e 
vai avançando. Eu escrevo, de fato a minha produção não tem problema, mas eu 
preferia fazer isso em outros horários. Tem seminário que não dá para fazer às duas da 
manhã.” 

 

Ele aborda a dificuldade em reservar esse tempo e a necessidade de realizar atividades 

de pesquisa nas férias e feriados, despontando por vezes, conflitos entre o tempo de trabalho e 

os outros, como o da família - que serão discutidos no próximo capítulo. Afirma que faz 

muitas coisas de madrugada, mas não é algo que o agrada e nem sempre o modo mais 

produtivo de realizar as tarefas. 
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Em geral, os antropólogos são os que mais apontam a perda de tais tempos. São os que 

mais clamam pelo tempo do trabalho de campo, da possibilidade de analisar tais dados e 

processá-los, maturá-los, “deixá-los marinando”, realçando a dimensão artesanal de seu 

ofício. Gostaríamos de lembrar que esta é a área que possui menor quantidade de bolsistas de 

produtividade PQ-CNPq, que pode tanto ser reflexo do campo que é reduzido no que se refere 

ao número de programas; quanto em relação a uma incompatibilidade dos tempos da ciência e 

das agências de fomento. A mesma jovem docente, que cita a dificuldade em trabalhar em 

“pequenas janelinhas” acima, menciona a dimensão artesanal da antropologia: 

 
“É um barato e tem uma dimensão artesanal nisto que eu acho fantástica, acho que tem 
de fato um espaço do ofício, um ofício muito mais do que uma carreira, muito mais do 
que trabalho. A antropologia tem este lugar do ofício, como de parteira, de artista 
plástica, eu acho que eu coloco a antropologia um pouco aí, que é falar da vida dos 
outros de forma compreensível. É uma baita responsabilidade eu acho (...). Cada vez 
mais eu tenho desenvolvido um espaço de prazer na escrita e queria ter mais tempo 
para isto. Isto é o que mais me angustia, eu acho.” 

 

Afirma que tem muito prazer na atividade de escrita, considera o trato com a “vida dos 

outros, uma baita responsabilidade”, apontando que gostaria de ter mais tempo para dedicar-

se à mesma, sendo um motivo de angústia. Outra antropóloga, membro de PPG e 

pesquisadora de excelência, consagrada na área e ingressa no sistema na década de 1960, com 

mais de trinta anos de carreira, destaca o “timing da antropologia” que é lento, e aponta que 

há, entre os jovens atualmente, uma dificuldade de concentrar-se durante muito tempo em 

uma única atividade. Em sua visão, isto acarreta uma queda de qualidade dos trabalhos e 

atribui muito desta responsabilidade à Capes e à redução dos tempos de formação: 

 
“Em termos de qualidade dos alunos acho que em geral caiu muito e cada ano 
sentimos que cai mais. A dedicação não é mais a mesma... E talvez seja por isso 
mesmo, essa mentalidade videoclipe que não consegue ficar duas horas concentrado 
na mesma coisa, tem que pular de um lado para o outro e acaba não aprendendo nada. 
Sinto que há uma impaciência com o timing da antropologia que é lento, há uma 
defasagem entre o timing das pessoas jovens e o da disciplina, e isso me incomoda. A 
Capes é muito culpada disso, porque ela exige um tempo muito restrito. Então se você 
tem quatro anos para a fazer um doutorado e você bobeia, já perdeu o prazo. E aí 
ganha mais seis meses, faz nas coxas o que for, de qualquer jeito para terminar. É uma 
pena, porque se fosse só questão de tempo, você teria o resto da vida para recuperar. O 
problema é que é um hábito que se cria. O atropelo passa a ser a norma e isso não é 
bom. Há muita falta de profundidade, se diz muita bobagem, escreve-se mal... Eu faço 
pareceres para revistas, projetos do CNPq e dá para ver.” 
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Ela explicita a questão da restrição do tempo no doutorado, indicando que é comum 

que “as pessoas bobeiem, percam o prazo e façam o trabalho de qualquer jeito para terminar”. 

Indica por fim, uma queda de qualidade nos trabalhos, afirmando que comprova isso através 

também dos pareceres concedidos ao CNPq. Outra docente, membro de programa da base da 

classificação e recém-ingressa no sistema, também aborda esta questão, afirmando que muitas 

das vezes, as metas de produtividade são atingidas à custa de “mediocridade intelectual”, 

ressaltando a incompatibilidade entre o tempo da ciência e das agências: 

 

“A gente faz o seguinte, os eventos e seminários contam como se fosse uma porta de 
entrada. É um artigo que está ali. O que é discutido, a gente tenta incorporar, 
reelaborar e lançar aquele artigo para a revista. Como se fizesse um up grade e 
lançasse. O maior objetivo desses encontros, na minha visão, é para isso. Às vezes 
você chega lá com uma coisa não pronta e elaborada, recebe críticas e observações, 
tenta digerir aquilo ao máximo, mas às vezes não consegue. Porque você fala assim: 
‘isso poderia ficar muito bom, mas teria que dedicar no mínimo mais um ano, lendo e 
pesquisando, mas se eu me dedicar mais um ano, eu não publico’. É isso que eu estou 
falando, essa política da Capes e CNPq na minha visão, produz e tem produzido, e 
isso tem me angustiado, certa mediocridade intelectual. A gente está correndo atrás 
de uma atividade e está se submetendo a isso, eu estou me submetendo, todo mundo 
está se submetendo, publicando coisas que em outro contexto você falaria ‘isso não 
pode ser, isso está precisando ser repensado, está muito cru’.”  

 

Em seu depoimento, esta jovem docente, membro de PPG da base e recém-ingressa no 

sistema, explicita que utiliza os momentos de diálogo com os pares, em congressos e etc., 

como uma “porta de entrada” para posterior desenvolvimento e, finalmente, a publicação. No 

entanto, percebe que por vezes as exigências de pesquisa e estudo não são compatíveis com as 

de produtividade, fazendo com que se publique coisas ainda “muito cruas”. Reclama por fim, 

que tais procedimentos precisam ser revistos, que “todos estamos nos submetendo a isso”, 

advogando por uma revisão dos procedimentos de avaliação, de modo a torná-los compatíveis 

com o “timing da disciplina”. 

  

Há pesquisadores que apontam essa reflexão em outro sentido, indicando que os 

modelos de construção de conhecimento é que precisam ser repensados, pondo em questão a 

percepção da ciência social como ofício. A ideia de “artesanato individual” seria algo a dar 

lugar a um modelo de laboratório e grupos de trabalho, com o professor e seus alunos nos 

diversos níveis de formação, trabalhando na mesma temática, coletivamente. Uma das 

docentes afirma que a própria excelência científica foi concebida a partir de um modelo de 

laboratório, muito vinculado às exatas, diferente da ciência social e que a construção disso foi 
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custosa no espaço institucional: 

 
“Sem dúvida nenhuma você tem um modelo de excelência científica que tem, digamos 
assim, um modelo muito vinculado à área de exatas, isso não tem dúvidas, inclusive 
na forma de trabalhar. Você ter experiência, laboratório, grupos... Isso inicialmente era 
muito pouco feito aqui, a gente começou a construir um modelo parecido, no sentido 
que tinha professor, alunos de doutorado, mestrado e iniciação, e isso custou a ser 
construído. Em geral era uma coisa muito individual.” 

 

Muitos afirmam que há processos e/ou subáreas nas quais tal tipo de procedimento é 

difícil, mas alguns advogam que os colegas tem muita dificuldade em conceber os 

procedimentos de pesquisa de forma coletiva, sem ser uma “tese de doutorado”. Um dos 

jovens docentes entrevistados, membro de PPG e pesquisador de excelência, afirma que no 

sistema atual é impossível realizar “uma boa tese de doutorado por ano” e que, portanto, 

construiu um grupo de pesquisa na mesma temática “como um grande leque”, concebendo os 

projetos a médio prazo com metas a curto prazo, permitindo a manutenção de um ritmo de 

publicações. Acredita que é preciso rever a concepção de trabalho na ciência social e ressalta 

que os parâmetros de produtividade não permitem que se pense a pesquisa como um “bloco 

fechado”: 

 

“A maneira de conceber um trabalho é muito diferente, eu tenho uma pesquisa grande 
que já foi renovada no CNPq, bolsa de produtividade. Num determinado momento, 
formei uma equipe de alunos que vêm trabalhando em levantamento de material, 
acervo documental, material bibliográfico em maior escala e também desenvolvendo 
desde a iniciação científica, o trabalho em equipe, fazendo as suas dissertações e até 
teses já nessa [orientação]... Isso organiza um bocado o cotidiano do trabalho. De 
um lado eu tenho um livro na minha cabeça, mas só que o modo de construir não é 
mais aquele de uma tese de doutorado, isso é uma coisa que eu percebo que eu tive e 
percebo muita dificuldade em todos os meus colegas. As pessoas dessa área ou de 
outras áreas acadêmicas, quando saem do doutorado, o modo de pensar a pesquisa é 
ainda uma tese de doutorado. E você não vai conseguir fazer uma boa tese por ano, 
então o que eu faço? Eu concebo os meus projetos de pesquisa a médio prazo, com 
metas a curto prazo que, o que me permite publicar sempre porque eu estou sempre 
produzindo resultados. Em algum momento, não consegui ainda, mas espero 
conseguir juntar... Estou dizendo que tem um toldo na minha cabeça, mas o modo de 
executá-lo é realmente por partes e vejo como os colegas tem dificuldades em 
trabalhar em equipe e a própria maneira de conceber a produção do conhecimento, 
que pensa um bloco fechado e você tem que realizar aquilo tudo ao mesmo tempo, não 
é assim, não dá. Estes parâmetros de produtividades não permitem isso (...). Eu já 
tinha essa socialização e acho que fez a diferença, eu trabalhei coletivamente, tive essa 
experiência aqui no laboratório.” 

 

O docente propôs a discussão sobre o formato da construção de conhecimento na 
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ciência social na contemporaneidade, indicando que a partir dos parâmetros e dos próprios 

processos de profissionalização e institucionalização da área, os mesmos deveriam se dar 

através de outros modelos de organização da pesquisa, mais coletivos e menos individuais. 

Destacamos aqui, para além da discussão sobre quais formatos a ciência social deve ser 

desenvolvida, a questão da falta de tempo para pesquisa é também ressaltada pelo mesmo 

docente. 

 

 No caso dos cientistas sociais, é unânime a percepção de que o tempo para o 

“mergulho intelectual” é escasso e tais tempos são alocados em geral, quando se sai de 

licença, porque as demandas diminuem noventa por cento: 

 

“Realmente você precisa de tempo de qualidade e o melhor tempo de qualidade 
significa sair do Brasil, ‘adios Brasil!’. (...) É muito pouco, mas eu passei um mês 
agora [no exterior] e eu pude escrever bastante lá, porque a demanda sobre você cai 
substancialmente. (...) Mas para livros você precisa de um ano. Para fazer um livro 
mesmo, que você diz assim: ‘pô, o negócio está bonito, este livro vai andar sozinho 
para caramba’. (...) Mas, não sei, um ano talvez seja muito, uns seis meses. Porque 
quando você muda para o exterior, também, tem a chegada e mais coisas, e os caras 
também estão te dando tarefas lá. Não é que você vai ficar em casa o tempo todo 
escrevendo, tem que estar no departamento, dar palestra, conversar com os alunos, 
mas é noventa por cento a menos do que o nosso cotidiano aqui. Então, isto tem muito 
tempo que eu não faço, a última vez que eu fiz isto foi quando saiu um livro que 
publiquei em 2000.” 

 
 

No entanto, para além das questões internas aos programas, em termos das disputas 

pelo momento da licença, alguns docentes mencionam os problemas relativos à família, 

considerando o tempo de estadia no exterior. Um dos docentes, desejoso desse período que 

seria um “alívio” para ele, estava estudando tais possibilidades, na medida em que precisaria 

levar a esposa, que também trabalha e o filho – despontando, novamente, a família como um 

elemento importante a ser considerado na distribuição do tempo investido no trabalho, 

formação e carreira, conforme discutiremos no próximo capítulo. Por ora, gostaríamos de 

destacar que, se em alguns programas a saída para o exterior é alvo de disputas internas, 

muitas vezes presenciadas pelos próprios alunos nas reuniões de colegiado, quando se discute 

a ordem e solicitação das licenças e sua legitimidade, outros têm uma política clara de saída 

para os recém-ingressos, compreendendo que é este período em início de carreira, 

fundamental para impulsionar a produtividade e a internacionalização: 
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“Saí para o pós-doutorado em 2001, graças a essa política que é muito boa no 
departamento que depois eu mantive quando ocupei a chefia e nós mantemos até hoje, 
que é de ter uma escala de saída para o doutorado no exterior, para os docentes que 
estão entrando. Porque normalmente isso acaba sendo um privilégio que fica para os 
professores seniores, não é? E aqui, a ideia é que a prioridade deve ser os professores 
que estão entrando, na ordem que eles entram, aí eles entram em uma escala para fazer 
um pós-doutorado no exterior e eu me beneficiei dessa política.” 

 

Segundo o docente, esse foi o último tempo em que teve disponibilidade para se 

dedicar mais às suas “preocupações intelectuais”, “para estudar e escrever basicamente”. 

Afirma que estes períodos são importantes, ressaltando que com a experiência, por vezes o 

trabalho da escrita não se torna mais fácil, mas, ao contrário, mais árduo devido ao “prestígio 

construído” e, portanto, exige mais. Considerando que com os anos de carreira também cada 

vez mais “surgem encargos de toda ordem”, segundo o mesmo docente, torna-se mais difícil 

conquistá-lo. 

  

Outro elemento importante, discutidos pelos atores, refere-se ao impacto da redução 

dos tempos de formação na dinâmica e construção de conhecimento na área, e a questão 

suscita debate entre os atores, na medida em que as percepções divergem em inúmeros 

aspectos. Um deles diz respeito ao formato da pós e o significado dos graus de mestre e 

doutor na ciência social brasileira hoje se comparado à décadas anteriores e outro, ao impacto 

da redução dos tempos para pesquisa e da “experiência de vida” do alunado na qualidade das 

produções. Há os que acreditam que as “pessoas estão sendo forçadas a escrever antes do 

tempo”, que há pouca dedicação ao estudo e pesquisa, devido mesmo à redução dos tempos 

prevista pelas agências de fomento. No entanto, este docente, ingresso no sistema na década 

de 1960, com mais de trinta anos de carreira, prestigioso na área, aponta que em sua época era 

outra concepção que regia a pós-graduação: 

 
“Mas a ideia que quero mostrar é que era outra concepção. Eles achavam que 
doutorado era para a pessoa que estava terminando a carreira, no meio da carreira. Não 
é como no sistema americano que doutorado é no início. Embora muita gente aqui 
ainda ache que doutorado é o fim. Hoje é o começo da carreira então, realmente o 
tempo mudou, o mundo é outro, eu acho que no decorrer da minha vida, houve 
transformações tão radicais que eu às vezes me considero uma pessoa do século 
passado.” 

 

Em seu depoimento, o docente menciona as transformações percebidas na área e na 

vida, indicando que são “décadas que parecem séculos” devido à aceleração das 

transformações e da própria vivência do tempo. 
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Há aqueles que defendem que a mudança é positiva, no sentido de impulsionar e dar 

dinamicidade à área, na medida em que se entra jovem para uma carreira longa, sendo o 

doutorado apenas uma “entrada”. Além disso, destacam que há a possibilidade de 

financiamento através das agências de fomento, para dar continuidade em suas pesquisas, 

quando do ingresso no sistema federal. No entanto, é importante destacar as verbas 

disponíveis para financiamento e possibilidade de execução dos mesmos, âmbitos criticados 

pelos entrevistados nesta pesquisa, em especial, membros de programas da base da 

classificação da Capes e jovens pesquisadores. Uma das docentes entrevistadas, com mais de 

trinta anos de carreira, membro e pesquisadora de PPG de excelência, acredita que tais 

mudanças “não sejam ruins”: 

 
“O cara que se doutora em quatro anos com uma tese muito menor, entra na profissão 
com a vontade de continuar, entendeu? Porque ele abriu, o doutorado não é o passo 
final, é a entrada para uma carreira. Eu acho que isso é diferente, não sei se estou 
fantasiando um pouco, talvez não seja assim, mas eu acho que o olhar positivo que 
você pode ter sobre essa mudança é esse: a tese de doutorado deixa de ser um objetivo 
final e começa a ser um primeiro passo numa carreira de pesquisador, e isso eu não 
acho ruim.Você tem um tempo de carreira, onde os anos iniciais são muito produtivos 
porque eles são mais rápidos e você entra logo [na carreira]. No exterior, fora a 
antropologia na França que é longa, nos EUA você se doutora cedo, mas tem uma 
carreira longa de pesquisador. E acho que se construiu a possibilidade disso acontecer 
aqui através desses programas que antigamente eram raros: bolsa de produtividade, 
das FAPs, que você tem um apoio para o pesquisador que permite continuar 
trabalhando. Eu acho que isso vai se juntando e dando uma certa dinâmica que eu não 
acho que seja ruim, agora o trabalho intelectual é trabalhoso. Você fica sentadinho, 
mas sua!”. 

 

Quando questionada sobre o impacto da redução da idade dos alunos, a docente reitera 

a sua posição, afirmando que isto muda a “composição da comunidade” e que não se espera 

os mesmos resultados que outrora. Mas de todo modo, afirma que a tendência é que os jovens 

entrem com mais motivação do que aqueles que pensavam que “já haviam construído sua 

obra magna”, no sentido de ter dado a sua grande contribuição e não precisar mais produzir 

tanto: 

 
“Eu acho que sem dúvida muda um pouco não é bem o modelo, muda um pouco a 
constituição da comunidade, isso sem dúvida nenhuma, mas eu não sei se é tão 
negativo assim. Eu acho que antigamente tinha uma enorme inversão de trabalho, uma 
pesquisa durante oito, nove, dez anos e saía ‘aquela’ publicação e o cara não fazia 
muito mais. Quer dizer, o que tem de gente que a tese é o único trabalho, é 
considerável. Deve-se entender que talvez o cara mais jovem que se doutora mais 
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rapidamente, vai entrar na profissão com a motivação de continuar trabalhando e 
fazendo coisas mais do que um cara mais velho, que vai dizer ‘eu já fiz a minha obra 
magna’.” 

 

No entanto, essa percepção não é unânime, pois há aqueles que consideram tal 

redução, algo “desastroso”. São docentes que afirmam que a ciência social é tarefa de “gente 

madura”, com experiência de vida e capaz de produzir outras relações, para além das 

cognitivas e intelectuais. Em seu depoimento, um dos docentes, com mais de trinta anos de 

carreira, membro de PPG e pesquisador de excelência, consagrado na área, destaca também a 

questão da ampliação da pós-graduação e do balizamento dos tempos de formação, uma vez 

que seria muito custoso, um doutorado de oito anos financiado: 

 

“[redução dos tempos da pós?] Ah, eu acho um desastre isso, porque não é a redução 
do tempo, é o movimento inversamente proporcional, porque é a redução dos tempos e 
ao mesmo tempo a redução da idade dos estudantes. E ciências sociais não pode ser 
uma coisa de gente moça demais, porque depende de experiência de vida, eu 
pessoalmente acho um desastre. Eu acho que tem um elemento interveniente nisso que 
é a idade das pessoas... Mas eu também tenho que dizer, que eu estou dizendo isso 
como velho, que já rodou esse tempo todo. Mas eu acho que se você pegar um garoto 
de 18 anos e um sujeito de 30, os dois com a mesma formação e você der uma aula, os 
dois vão entender, mas o garoto de 18 anos não vai conseguir fazer nada com o que ele 
entendeu e o de 30 vai fazer alguma relação com alguma coisa que ele produziu na 
vida. (...) Porque é preciso o mínimo de ‘rodagem’ para fazer isso, era mais ou menos 
o que acontecia quando a ciência social estava se organizando no Brasil. Mas ela 
estava se organizando e as pessoas ou faziam a pós-graduação muito mais tarde do que 
hoje, ou então faziam novíssimas e demoravam, tinha prazos mas não eram tão 
cumpridos, ninguém dava muita bola e esse sistema mais formalizado não existia. E a 
pessoa com mais experiência de vida é capaz de estabelecer mais relações por conta 
disso, do que a pessoa que não tem e só pode estabelecer relações intelectuais, 
cognitivas, eu não acho legal. Mas eu acho também, por outro lado, que um doutorado 
de oito anos financiado sai muito caro, realmente é preciso chegar num certo meio 
termo em quatro, cinco anos.” 

 

A questão do financiamento para a pós-graduação e a otimização dos recursos 

aplicados, bem como a própria ampliação do sistema são citadas por outro docente, com mais 

de vinte anos de carreira, membro de PPG e pesquisador de excelência, ao explicar os 

processos de transformação, por ele acompanhado em fóruns de discussão e em sua própria 

experiência: 

 

“Eu devo dizer que há muitos anos, desde pouco tempo depois que eu voltei [do 
exterior], no mínimo desde o final dos anos 1980, se discute em fóruns essas coisas, eu 
sei porque eu acompanhei a redução, eu vou explicar. Quando nosso mestrado foi 
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criado depois do parecer Sucupira em 1967 que criou os programas de pós-graduação, 
foram criados mestrados e esses, no primeiro momento, eram vistos como um grau 
potencialmente ou eventualmente final. E havia uma preocupação absolutamente 
razoável e bem articulada, ao meu ver, de dar uma formação plena de pesquisador no 
mestrado, formação que viabilizava de fato aos que obtinham um grau, ter uma vida 
profissional de pesquisador plena depois. E o nosso mestrado que demorava 
idealmente três anos, quatro no geral e às vezes mais, era adequado para esse 
momento e, por outro lado, ele ficou de fato, um curso intermediário entre o mestrado 
americano e PhD. Ao longo do tempo isso foi deixando de ser adequado para a 
formação por várias razões, uma é que por causa de uma integração cada vez maior do 
mundo acadêmico internacional, isso apareceu de forma mais clara hoje, (...) passou a 
ser inviável uma pessoa se estabelecer plenamente na área com um mestrado. Isso 
quer dizer falta de acesso a recursos para pesquisa, porque para muitos, você precisava 
ter um doutorado, assim como a possibilidade de participação em eventos, também 
complicada para quem só tinha mestrado e o doutorado passou a ser uma exigência. 
Por outro lado, isso aconteceu já na minha geração, há vários casos em que o 
doutorado ou foi vivido como uma repetição do ponto de vista da pesquisa de 
mestrado ou que não significou de fato um avanço. Vários casos ao meu ver de 
dissertações de mestrado maravilhosas e teses de doutorado pífias.” 

 

Ele indica que à medida que foi se ampliando o sistema, as exigências de formação 

também foram se elevando e, portanto, o mestrado passou a ser um grau com menor 

importância do que outrora, sendo também o elemento de corte para conquista de 

financiamento por parte dos pesquisadores. Cita que por vezes, a sequência mestrado-

doutorado faz com que os trabalhos não sejam tão interessantes, mas mesmo assim, 

desenvolveu uma “convicção não dogmática” de que o mestrado em menos tempo era melhor, 

“com espaço para alguma flexibilidade, evidentemente”: 

 

“Mas há muitos anos eu desenvolvi uma convicção não dogmática, de que era melhor 
tanto para as instituições brasileiras, como para o recurso público, mas acima de tudo 
para o próprio pesquisador, o mestrado em menos tempo, com espaço para alguma 
flexibilidade, evidentemente... Mas também já podemos entrar numa outra seara, que 
refletem certos padrões de dificuldade que nós temos no Brasil com certos prazos 
porque na minha experiência, aqui as pessoas tem facilidade de se descansar então, se 
você não cobra muito, a coisa não anda. Um dos maiores problemas que eu vejo no 
cumprimento dos prazos é o mal planejamento dos alunos, inclusive naquilo que o 
programa é responsável, o programa e o orientador, porque eu acho que muitas vezes 
o planejamento é o principal aspecto, tanto para o prazo como para a qualidade do que 
você faz. Se você planejar muito mal, no planejamento já está definido que se você 
cumprir o prazo vai ficar ruim, porque não há gênio que dê conta com aquele 
planejamento, mas enfim, eu vejo isso como um problema que infelizmente eu não 
tenho uma receita para resolver.” 

 

Ele destaca que a questão do planejamento é fundamental, especialmente em períodos 

de restrição dos tempos e ressalta a responsabilidade dos programas e orientadores, na medida 
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em que estes, muitas vezes, determinam a qualidade do trabalho e/ou o cumprimento do 

prazo. Ressalta também a ideia de que os alunos acabam “descansando” e deixando “o tempo 

passar”, fazendo com que seja importante a cobrança constante. Outro docente, também 

membro de PPG e pesquisador de excelência, com mais de vinte anos de carreira, reflete 

sobre o tema e aponta que havia “gordura” na sua formação, mas que não está certo em dizer 

que os momentos de redução de ritmo e de ócio sejam dispensáveis para o processo de 

maturação de pensamento: 

 

“Especificamente nas ciências sociais, a questão do tempo é fundamental. Eu 
realmente fui privilegiado em ter feito um mestrado em quatro anos e um doutorado 
em seis. Mas tem gordura aí, eu poderia ter feito mestrado em três. O doutorado já não 
sei bem, porque tive que mudar de país. Eu hoje vejo com meus estudantes de 
doutorado, que tem um momento que eles dão uma relaxada e deixam o tempo passar. 
(...) Tinha um pouco de gordura sim nestes tempos, mas eles são apertados porque tem 
uma coisa de maturação e talvez o que eu esteja chamando de gordura, faça parte do 
necessário ócio para as pessoas amadurecerem as coisas na sua cabeça, para a 
imaginação funcionar, pode ser. Eu posso estar sendo um pouco cruel, achando que 
este tempo não é necessário, eu não estou pronto para dizer que ele não é... Porque 
hoje em dia, o mestrado ficou muito comprimido, mas porque a pós-graduação 
mudou. Quando eu fazia mestrado, não tinha doutorado [na área] no Brasil (...). Então, 
o título de mestre era quase terminal ‘oh, o cara era mestre’. (...) Ninguém está 
esperando que você escreva um grande trabalho no mestrado hoje, naquela época não. 
(...) E tem muitos exemplos de dissertações de mestrado daquela época que hoje são 
livros importantes nas ciências sociais brasileiras, então é outra expectativa também. 
Eu acho que a gente tem que pensar não apenas na compressão do tempo, mas também 
no que significava na carreira você fazer mestrado e doutorado. (...) Mas eu acho que 
tem uma questão de cálculo de tempo diferente também, hoje você pode terminar um 
doutorado muito mais rapidamente. E você virou doutor, é o que eu digo para galera, é 
uma carta de alforria. É agora que o jogo começa, quando você tem doutorado. 
Antigamente, não.” 

 

Este docente é outro que aponta que hoje as regras são outras, que a conquista do título 

de doutor é a “carta de alforria”, “quando o jogo começa” e que desta forma, não se espera 

mais que as teses se tornem, necessariamente, referências de discussão na área. 

  

Há aqueles docentes, também consagrados e com entre vinte e trinta anos de carreira, 

que afirmam que em sua época havia muito mais “a expectativa de que mestrado envolvesse 

pesquisa inteiramente arraigada, pesquisa mesmo, não era uma pesquisa superficial como 

agora” e que era algo “interminável”. É esta a questão central para a delimitação dos tempos 

de formação, quais sejam, as exigências e expectativas em relação aos dois níveis. É, portanto, 

que uma docente, com mais de trinta anos de carreira, membro de PPG e pesquisadora de 
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excelência, defende que o mestrado tenha como exigência apenas a apresentação de artigos, 

sendo a tese considerada o produto final de relevância, pois acredita que seis anos é um bom 

prazo da formação, dependendo das exigências e do formato: 

 

“Depende do trabalho, o doutorado não é mais a coisa mais importante que você faz e 
você baixa um pouco a exigência. Agora, não dá pra fazer um mestrado grande e o 
doutorado quatro anos depois, então eu acho que o mestrado tem que virar uma coisa 
muito simples, senão você não consegue. Aqui [na instituição], a pessoa tem que 
apresentar dois artigos, um artigo com dados dos resultados de pesquisa e um com 
uma revisão bibliográfica. Se você pede uma coisa que vai dar um livro, as pessoas 
não vão conseguir. E se o importante é o doutorado, você tem dois anos de mestrado e 
daí você passa ou não para o doutorado, e na prática fica com seis anos e faz uma 
coisa boa. O produto importante é a tese de doutorado, o mestrado é uma passagem, 
você não muda de tema, não vai mudar de assunto, você vai continuar. Aí dá pra fazer 
uma coisa boa.” 

 

No entanto, essa mesma docente, apesar de defender a redução dos tempos, critica a 

qualidade dos trabalhos. Outro elemento por ela apontado e observado em inúmeros outros 

depoimentos, é o engajamento político dos estudantes, indicando uma diferença entre esta 

geração contemporânea, acadêmica stricto sensu e outra que, tendo vivenciado o contexto 

histórico da ditadura militar e a luta pela redemocratização do país, tinha outra relação com o 

contexto social mais amplo, com a “experiência de vida”: 

 

“Eu acho que os alunos bons são ‘mais bem treinados’ do que eram antes. Mas são 
muito diferentes de mim, porque é uma coisa estranha, é gente que vai estudar Ciência 
Política que não gosta de política. Então é muito esquisito, as pessoas não tem 
experiência, não tem interesse, mas são bons, bem treinados. Agora tem uma massa de 
gente, vira uma coisa de massa e tem muita coisa que não tem [diferencial]... (...) Eu 
acho que tem de ser assim, tem um sistema universitário que está expandindo, então 
precisa de pessoas qualificadas etc., agora a maior parte faz coisas de baixo interesse 
intelectual, mas faz ali direitinho. As coisas realmente interessantes são poucas, 
aquelas que você diz: ‘puxa, que legal, que interessante’.” 

 

Ela continua sua reflexão, afirmando que estas características tem relação com o 

processo de profissionalização da área, fazendo com que as coisas estejam “sendo bem feitas, 

mas sem paixão”:	  

	  

“Agora eu acho que tem a ver com fato que você tem pessoas que são muito mais 
profissionais e não tem muita preocupação com o mundo, engajamento. Ele às vezes 
atrapalhou, às vezes ajudou e eu duvido que sem engajamento, pudesse ter um 
Wanderley Guilherme dos Santos. (...) Eu não sei, posso estar sendo muito injusta, 
dentre as coisas que eu leio, tem muita coisa bem feita e sem paixão. E tem coisas que 
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são médias, mas tudo bem, tem um sistema que está se expandindo isso vai se 
[reproduzir] de uma certa maneira. [As grandes questões] não aparecem e as pessoas 
acabam virando especialistas em coisas pequenas, alguns com muita proficiência 
nessas coisas pequenas.” 

 

Ao refletir sobre uma possível relação entre tal quadro e a própria idade dos alunos – 

entendida aqui como referência de experiência, de “rodagem”, como afirmara outro docente – 

ela responde: 

 
“Eu nunca tinha pensado nisso, pode ser... As pessoas são mais jovens, tem uma outra 
experiência de vida, passam a maior parte numa universidade que não é propriamente 
uma experiência assim, interessante, rica do ponto de vista de vivência. Tem um 
pouco disso, mas talvez seja inevitável, isso acontece nos lugares onde a ciência está 
institucionalizada.” 

 

Enfim, de todo modo, a questão que se coloca são as expectativas em relação aos 

produtos do mestrado e doutorado, compreendendo que “mesmo sendo a ciência social, uma 

ciência madura, as pessoas amadurecerão ao longo de sua carreira”, como afirma a docente 

abaixo, membro de PPG e pesquisadora de excelência, com mais de trinta anos de carreira: 

 

“Eu acho que é claro que uma tese de doutorado feita em quatro anos é menos madura 
que uma feita em oito ou dez anos, mas uma tese de doutorado é um rito, as pessoas 
vão amadurecer depois e fazer contribuições... Na época inicial [da instituição] o 
mestrado levava seis, sete anos e todo mundo saía com um livro publicado, mas isso 
não pode ser norma. Esse sistema de educação, além de caro, é ineficiente, então você 
tem que colocar as pessoas jovens enquanto elas estão férteis ainda, para ‘quebrar a 
cara’. A sala de aula não é o fim do mundo, elas não vão aprender tudo ali, mas tem 
que enfrentar a autonomia, aí que vão crescer.” 

 

No entanto, destacamos que a trajetória de aprendizagem do alunado também se dá 

sob as condições de pressão, oriundas dos sistemas de avaliação da pós-graduação, que inclui 

também a produção discente. Um dos docentes, ingresso no sistema na década de 1960, 

membro de PPG e pesquisador de excelência, consagrado e prestigioso, afirmou que as 

entidades científicas não aguentam mais a demanda de alunos para apresentar trabalho; e 

destacamos que o encontro da Anpocs do presente ano (2013), abriu uma sessão de pós-

graduandos, como uma das estratégias para lidar com a demanda por apresentações. Os 

alunos, portanto, também estão sujeitos à tais pressões tanto pela produção, quanto pelo 

tempo restrito e crescente insatisfação e negativas dos programas em relação às solicitações 

de prorrogação. Ressaltamos aqui, que não é incomum ter conhecimento de colegas que 

“piram” – utilizando a categoria indicada pelos próprios atores -, não conseguem concluir o 
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trabalho ou adoecem, sendo comum os casos de depressão. Uma jovem docente, membro de 

PPG de excelência reflete sobre esta questão e aponta que nesse sistema é o lugar da 

fragilidade, da aprendizagem e da “experiência de vida” que somem: 

 

“Eu acho que o produtivismo tem um desdobramento grande, que é o lugar da 
fragilidade que some. O primeiro diário que você escreve tem que ser maravilhoso, a 
primeira entrevista que você faz na vida sozinho tem que ser perfeita. ‘Pô galera, 
calma’, a gente aprende errando um bocado, então o espaço da tentativa e erro, o 
espaço para fragilidade, para timidez, para o ‘eu não sei o que fazer’, some. Tudo tem 
que virar um produto, tudo tem que se desdobrar num resultado e o tempo de 
maturidade não acompanha! (...) Por exemplo, uma das coisas que os nossos alunos 
precisam aprender é saber conversar com as pessoas e isso a gente aprende em boteco, 
em festa de família, a gente aprende isto com duas horas ouvindo sua avó contar sobre 
1940. É desenvolver a paciência para escutar, é saber fazer uma pergunta para a avó, 
para ela falar mais um montão de coisas interessantes, este é o tipo de aprendizado que 
não é em sala de aula muitas vezes. E também não é assim... [no estalar dos dedos] 
Então eu acho perverso para os nossos alunos, acho que é uma geração que vai penar 
um bocado. (...) Esta geração que está com vinte, vinte e quatro anos, os jovens 
mestrandos, eu acho que é bastante pressão. E aí se inverte e coloca o carro na frente 
dos bois. Olha só, quando você está no mestrado, o importante é você produzir uma 
boa dissertação, não é produzir três mil artigos maravilhosos, primeiro você faz a sua 
pesquisa. Então, você acaba invertendo as prioridades.” 
 

Destacamos, portanto, que desde a formação, os cientistas sociais devem aprender a 

“arte de trabalhar sob pressão”: seja na condição de alunos ou de professores-pesquisadores. 

Nesse sentido, o acostumar-se com o fato de que não se conseguirá dar conta de tudo e os 

níveis de stress, com as agendas que “explodem”, “enforcam”, “estouram”, com a “espada do 

tempo enfiada na cabeça”, são ideias como o “trabalho não acaba, você que dá um stop nele” 

ou o aprender a “escrever no meio do tiroteio”, habilidades fundamentais para os 

pesquisadores, além da capacidade de organização para conquistar “tempos de mergulho 

intelectual” e concentrar-se na produção. Os docentes listam as atividades que executam 

minuciosamente, mas quando perguntados sobre como dão conta de tais processos, afirmam 

que “sempre matam um leão a cada final de tarde”. Outros afirmam que o planejamento 

funciona como o de “um bombeiro”, “apagando fogo”: 

 

“Eu sou um bombeiro, eu apago fogo, eu vivo apagando fogo. Minha prioridade é 
quando o negócio começou a pegar fogo, aí eu vou lá e tenho que apagar. Como eu 
tenho tantos compromissos e pendências, tanta coisa urgente que eu tenho que fazer, 
tem sempre uma lista. Às vezes são, sei lá, algumas coisas entram para uma zona meio 
cinza e depois vem um buraco negro e chupa elas, e desaparecem no universo e eu 
nem sei o que aconteceu. E outras não, pulam na minha cara e dizem: ‘Pô cara, você 
não vai terminar isto não?’. Então é assim, não tem uma lógica muito não, é mais a 
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lógica da pressão, a gente trabalha muito sob pressão então você tem que se 
acostumar. Outro dia eu estava com uma colega, que tem três ou quatro anos que 
trabalha aqui e ela falando: ‘nossa, no começo eu pensava que daria conta de tudo, 
agora eu já relaxei’. Porque no seu trabalho é assim você não consegue dar conta de 
tudo, você vai fazendo o que dá.” 

 

Para esse docente, trabalhar sob pressão e desenvolver a capacidade de concentração, 

independentemente do que esteja acontecendo é fundamental – o que chama de “aprender a 

escrever no meio do tiroteio”. Assim, mais uma vez, traz à tona os possíveis conflitos entre 

um trabalho tão demandante, além do prazer envolvido em seu desempenho, com os outros 

tempos, em especial o da família: “você tem que aprender a se concentrar independente do 

que está acontecendo. Isso, às vezes, acho que pode ter um rebatimento na vida familiar, 

porque você vai dizer ‘galera, estou fora, hein’, mas ninguém gosta de ouvir ‘galera, estou 

fora!’”. Em geral, os docentes apontam que esta é uma questão difícil, pois, além de 

desenvolver suas atividades como professores e pesquisadores, muitas vezes precisam 

desempenhar ainda “os papéis de esposo ou esposa e mãe ou pai”. Não à toa, muitos 

mencionaram a família como um limite para o trabalho, no sentido de que “ela protesta”, 

apontando a necessidade de “reservar um tempo” para a ela dedicar-se. Destacamos que nesse 

contexto, as questões de gênero e relativas à divisão sexual do trabalho tornam-se 

fundamentais, na medida em que impactam sobre a disponibilidade de tempo para 

investimento na carreira. Deste modo, os elementos da vida privada e do contexto familiar 

atuam como condicionantes da desigualdade de condições entre homens e mulheres, em 

especial, em relação às mães-cientistas e são as discussões sobre os conflitos das famílias com 

o espaço do trabalho considerando as questões de gênero, o tema do próximo capítulo. 
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Capítulo IV  

Vivências Temporais: relações de gênero e divisão sexual do trabalho 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Uma das ênfases desta pesquisa se concentra sobre a relação entre as vivências 

temporais e as questões de gênero, compreendendo-as como um fator fundamental nessa 

dinâmica. Neste trabalho partimos do pressuposto, seguindo Adam (1995), de que a 

experiência relacionada ao tempo é algo que está integrado à vida humana, ainda que a 

maneira como o percebemos e conceitualizamos seja variável, considerando os contextos 

históricos e culturais. Deste modo, apontamos que as vivências temporais carregam a marca 

da experiência e consideramos que o gênero é um elemento central nesta perspectiva.  

  

A compreensão da questão da construção social de gênero é tema de estudo de 

filósofos e cientistas sociais, contando com a contribuição de autores importantes como 

Friedrich Engels (1884), Margaret Mead (1935), Simone de Beauvoir (1949), entre outros; no 

entanto, permaneceu durante muito tempo, um tema marginal nas Ciências Humanas. A 

denúncia da ideologia da dominação, do patriarcado e das desigualdades constituintes das 

relações de gênero foram paulatinamente ganhando espaço na ciência social e seu estudo 

expandiu-se consideravelmente durante a segunda onda do movimento feminista, no final dos 

anos 1960. No entanto, o desenvolvimento desta área de pesquisa é alvo de críticas, 

apontando para a existência de um “viés masculino” na construção do conhecimento sobre a 

questão, tanto no que se refere às abordagens teórico-conceituais, quanto nos temas 

privilegiados. Durante largo tempo de desenvolvimento da nossa disciplina científica, as 

mulheres raramente foram apontadas como objeto de pesquisa e as atividades por elas 

dominadas não tinham lugar privilegiado nas análises. Observando a sociologia do trabalho, 

por exemplo, percebe-se que a mesma foi marcada por uma percepção de labor como urbano, 

masculino e industrial, portanto, o trabalho das mulheres manteve-se invisibilizado até que o 

campo passou a considerar a dimensão do “trabalho não remunerado”, trazendo este elemento 

à tona – reflexo de uma alteração na própria concepção da categoria trabalho no meio 

acadêmico. É nesse sentido que Jessie Bernard (1973 apud Wharton, 2005:4) questiona a 

possibilidade da ciência social tornar-se uma ciência da sociedade como um todo, ao invés da 

“ciência da sociedade masculina”, gerando conhecimentos mais aplicáveis também à vida das 

mulheres. Porém, discutir gênero não se mostra tarefa fácil: requer ir além do óbvio e 
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reconsiderar questões que pensamos ser evidentes em si mesmas e largamente compreendidas 

(WHARTON, 2005:2).  

  

Ainda que tenham conquistado espaço ao longo do tempo, as questões de gênero 

foram sendo incorporadas na literatura sociológica como se pudessem ser pensadas apenas de 

forma adicional, sem acompanhar a reflexão sobre os pressupostos, conceitos básicos e 

perspectivas teóricas que tratam da vida social. Desenvolvimentos conceituais possibilitaram 

a transformação da “sociologia da mulher” em “sociologia de gênero”, ampliando os estudos 

sobre homens, masculinidades e feminilidades para além de abordar somente as diferenças 

entre mulheres e homens. Tais mudanças acompanham o reconhecimento que o gênero em si 

é relacional e que a compreensão da constituição do ser feminino está intimamente ligada à 

compreensão do masculino; percepções sociais marcadas por relações de subordinação e 

dominação. Os avanços na literatura discutem o feminino e masculino como categorias não-

homogêneas e considerando movimentos como o feminismo negro, por exemplo, 

paulatinamente outros elementos como relações entre gênero, idade, raça ou etnicidade, 

orientação sexual e classe social foram sendo incorporados. Esta mudança é fundamental no 

sentido de apontar que são essas categorias, atuando em conjunto, que moldam as 

experiências dos indivíduos no mundo e o estudo das vivências temporais dos cientistas 

sociais se enquadram nessa perspectiva. Autoras feministas advogam a importância do 

estabelecimento de outro tipo de projeto intelectual de conhecimento, envolvendo uma 

reformulação de conceitos e ideias sociológicas, revelando elementos que os conformam para 

além de apenas adicionar conhecimento sobre o tema na literatura existente trazendo, 

portanto, a sociologia de gênero das margens para o centro de pensamento sociológico 

(WHARTON, 2005:5). 

 

Neste capítulo faremos uma discussão sobre a categoria gênero para em seguida, tratar 

da questão da divisão sexual do trabalho e a consequente problematização da própria 

categoria trabalho. Posteriormente, trataremos das questões relacionadas ao tempo e à 

maneira como foram conceituados a partir da percepção de trabalho trazendo os elementos de 

gênero à tona, e abordaremos a participação feminina na ciência e em especial, nas Ciências 

Sociais. Por fim, discutiremos a vivência desses cientistas no que se refere às relações entre 

casa, família, trabalho e lazer, a partir de dados qualitativos oriundos das entrevistas com os 

acadêmicos. 
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4.1. A categoria Gênero em foco ________________________________________________ 

  

 

 A partir do questionamento inicial sobre as definições de gênero, em geral obtemos 

uma diferenciação simplista – ainda que importante, enquanto ruptura epistemológica 

necessária para o rompimento da naturalização dessas relações -, resultado da dicotomia entre 

“gênero” e “sexo”, sendo o primeiro referido às diferenças anatômicas e fisiológicas, e aquele 

aos aspectos culturais, psicológicos e sociais que representam as identidades masculina e 

feminina. No entanto, esta é uma perspectiva estreita, na medida em que (i) os âmbitos social 

e natural não podem ser claramente distinguidos – conforme aponta toda a literatura 

antropológica sobre esta relação, como os estudos de Marcel Mauss42 – e (ii) esta definição 

conforma uma visão sobre o gênero como conjuntos de qualidades ou propriedades, ou 

disposições de comportamento baseados no pertencimento a uma categoria sexual em 

particular, tendendo a apontar o mesmo enquanto uma categoria exclusivamente individual 

(WHARTON, 2005:7). Seguimos nesta pesquisa, portanto, uma definição de gênero que o 

compreende como um “sistema de práticas sociais” que cria e mantém distinções de gênero, e 

organiza relações de desigualdade baseando-se em tais distinções – definição da qual se 

advém três características. Inicialmente a partir desta abordagem, consideramos o gênero 

enquanto processo e não como um estado, percebendo que o mesmo é continuamente 

produzido e reproduzido e, portanto, privilegiamos a compreensão dos mecanismos através 

dos quais esta dinâmica se desenvolve (RIDGEWAY E SMITH-LOVIN, 1999 apud 

WHARTON, 2005). Consideramos também que as relações de gênero impactam todos os 

níveis da estrutura social; é um fenômeno multinível sendo compreendido, portanto, como um 

sistema de práticas arraigadas na estrutura social que estão interligadas e existem 

independentemente da vontade dos indivíduos – ainda que estes tenham papel fundamental 

em sua reprodução. Por fim, demonstraremos que essa perspectiva permite analisar o 

funcionamento de processos sociais, tais como a interação e as instituições sociais, 

explorando como o trabalho e a família, por exemplo, incorporam e reproduzem as relações 

desiguais de gênero (Idem, 2005:7-9). É, portanto, um dos princípios organizadores do mundo 

social: organiza nossas identidades e auto-conceitos, estruturas e interações, e é uma das bases 

sobre as quais poder e recursos são alocados. Neste sentido, discutiremos como o tempo, 

compreendido como um recurso de valor ou um capital na sociedade capitalista, é 

                                                
42Maus, Marcel. “As Técnicas do Corpo”. In: Sociologia e Antropologia. SP: Cosac Naify, 2003. 
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desigualmente distribuído, disponibilizado e vivenciado, considerando as relações de gênero. 

  

Os embates teóricos em relação às concepções sobre a temática são extensos, mas 

ainda que haja desacordo entre os pesquisadores sobre meios pelos quais as características e 

disposições comportamentais de gênero são adquiridas, há consenso no entendimento de que 

este é um elemento fundamental na constituição das percepções sobre si e os outros, e no 

comportamento dos indivíduos. O gênero também é um fator importante na forma como a 

interação social é moldada, uma vez que as identidades são produtos de e sustentados pela 

mesma; além disso, é um elemento que organiza as instituições sociais e ainda que suas 

marcas sejam variáveis, muitas não podem ser compreendidas sem atenção às formas pelas 

quais incorporam e reforçam significados de gênero. Deste modo, apontamos que este não é 

apenas uma marca da existência em nível individual, mas as diferenças e desigualdades daí 

advindas devem ser compreendidas como produto de um conjunto de forças sociais mais 

complexo (WHARTON, 2005:7). Dentro da literatura sobre o tema, a autora indica a 

existência de três grandes abordagens para a compreensão dessas relações: (i) as 

individualistas, relacionadas às práticas sociais que produzem o gênero, enfocando o papel 

fundamental da socialização nas ações dos indivíduos, suas personalidades, emoções, padrões 

de comportamento, etc.; (ii) as contextuais, enfocando nos elementos externos ao indivíduo 

que influenciam as percepções de gênero; e (iii) as abordagens sobre as interações e 

instituições sociais. A última compreende a influência das interações sociais e o contexto, 

englobando também o modo como o gênero está incorporado na estrutura e práticas de 

instituições e organizações sociais que aparentam, na superfície, neutralidade de gênero 

(WHARTON, 2005:7-9). Vale ressaltar que as perspectivas acima mencionadas são 

necessariamente parciais e seletivas, reafirmando que enquanto fenômeno multinível, uma 

abordagem é insuficiente para compreendê-lo em termos totais, sendo as mesmas 

complementares. Nesta pesquisa, adotamos a perspectiva da terceira abordagem e, portanto, 

discutiremos a percepção de que trabalho e família são instituições que possuem marcas de 

gênero (gendered institutions), relacionadas à divisão sexual do trabalho e a desigualdade daí 

advinda, tendo como enfoque o tempo como recurso de valor. 
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4.2. Divisão Sexual do Trabalho _______________________________________________ 

 

 

 A divisão sexual do trabalho, uma das formas da divisão social do trabalho, refere-se à 

separação e distribuição das atividades de produção e reprodução sociais a partir do sexo dos 

indivíduos, sendo uma das formas mais recorrentes de divisão social do trabalho. A 

diferenciação entre trabalho de homens e de mulheres já foi considerada expressão de 

atributos e capacidades inatas dos indivíduos e argumentos de ordem biológica foram 

utilizados como justificativa, buscando legitimá-la como um processo natural. No entanto, 

estudos sobre sociedades culturalmente distintas chamaram atenção para o fato de que a 

constituição do “ser homem” ou “ser mulher” é reflexo de tais configurações culturais 

particulares e de seus conteúdos concretos e simbólicos diferenciados, havendo uma 

multiplicidade de arranjos e determinação de funções. Uma definição inicial da questão 

aponta que “tradicionalmente, a esfera feminina restringiu-se ao mundo doméstico privado, da 

produção de valores de uso para o consumo do grupo familiar, da reprodução da espécie e do 

cuidado com as crianças, dos velhos e incapazes, enquanto que as atividades de produção 

social e de direção da sociedade, desempenhadas no espaço público, eram atribuições 

masculinas” (HOLZMANN, 2006:101). No processo de constituição da sociedade industrial, 

houve um reforço da separação dos tempos e espaços de trabalho que a acompanha, 

especializando-os e estabelecendo uma distinção entre os âmbitos da produção e reprodução 

sociais, sendo o primeiro percebido como um espaço essencialmente e “naturalmente” 

masculino, enquanto o segundo como o “lugar natural da mulher” – sustentando-se sobre e 

concorrendo para a manutenção de uma concepção tradicional em relação à divisão sexual do 

trabalho (Idem, 101-103). No entanto, a questão é controversa, em especial no que se refere à 

conceituação própria da categoria trabalho e à percepção das relações entre ambas esferas.  

 

No desenvolvimento do tema são de fundamental importância as discussões iniciadas 

pelo movimento feminista, que inseriram novos elementos na abordagem. A percepção de que 

a divisão sexual do trabalho indicava uma “complementaridade” entre as tarefas de homens e 

mulheres na sociedade – ideia introduzida por alguns trabalhos antropológicos (SEGATO, 

1997) e outros textos clássicos de perspectiva funcionalista, como o estudo de Parsons (1956) 

-, foi paulatinamente criticada pelas abordagens feministas e ganhou conteúdo novo, 

demonstrando que traduzia de fato uma relação de poder dos homens sobre as mulheres, 

abrindo caminho para a discussão sobre as relações entre diferenças de sexo e desigualdades 
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de gênero. A divisão sexual do trabalho, de acordo com o Dicionário Crítico do Feminismo 

(2009), é definida como “uma forma de divisão do trabalho social decorrente das relações 

sociais de sexo” que possui dimensão histórica e “tem por características a destinação 

prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 

simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado 

(políticas, religiosas, militares, etc.)” - tendo como princípios organizadores, a separação e a 

hierarquização (KERGOAT, 2009:67). Ressalta-se que a divisão sexual do trabalho não é um 

dado rígido imutável e a partir dos mesmos princípios organizadores, identificam-se 

conformações que variam no tempo e no espaço. Nesta visão, o questionamento analítico em 

termos de divisão sexual do trabalho refere-se ao “pensar a dialética entre invariantes e 

variantes, pois, se supõe trazer à tona os fenômenos de reprodução social, e esse raciocínio 

implica estudar ao mesmo tempo seus deslocamentos e rupturas, bem como a emergência de 

novas configurações que tendem a questionar a própria existência dessa divisão” (Idem:68). O 

enfoque nas relações de poder se deu através das críticas feministas que colocaram em 

questão a compreensão das relações de subordinação entre homens e mulheres, e a dominação 

masculina43, buscando investigar seus mecanismos de reprodução e suas manifestações, 

englobando não apenas as questões materiais e biológicas, mas também subjetivas e 

simbólicas (ARAÚJO, 2000:68). Foi nesse sentido que o conceito foi assumido pelo 

feminismo de base marxista, buscando resposta à permanência das relações de opressão entre 

homens e mulheres, mesmo em contextos políticos e econômicos diferenciados.  

 

O marxismo, através de textos como o de Engels44, ressaltou a condição social da 

mulher, ao estabelecer a instauração da propriedade privada e a subordinação das mulheres 

como dois elementos simultâneos que marcam a luta de classes – abrindo espaço para a 

discussão da “opressão feminina”, que seria retomada com vigor pelas feministas marxistas 

nos anos 1960-1970. A instituição da família como passagem para a sociedade de classes, e 

sua conexão com a hierarquização relativa aos processos de trabalho, são destacadas também 

em A ideologia alemã (1846)45; e no Manifesto Comunista (1848)46, Marx e Engels reafirmam 

a relação entre a opressão feminina, propriedade privada e família, estabelecendo como meta 

comunista, a abolição da família. Emerge, portanto, a percepção da mesma como um 

                                                
43 Destacamos o trabalho do autor Pierre Bourdieu (2009) neste temática.  
44 O texto de referência do autor nestes termos é A origem da família, da propriedade privada e do Estado 
(1884). 
45 MARX & ENGELS. A ideologia alemã. SP: Martins Fontes, 1998a. 
46 MARX & ENGELS. Manifesto Comunista. RJ: Garamond, 1998b. 
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fenômeno que associa a divisão social do trabalho e divisão sexual entre funções feminina e 

masculina47 (MORAES, 2000:90). A partir de tal aporte teórico e enfocando a relação entre 

“produção-reprodução social”, o movimento feminista na década de 1970 aponta para “uma 

opressão específica: (...) que uma enorme massa de trabalho era realizada gratuitamente pelas 

mulheres; que esse trabalho era invisível; que era feito não para si, mas para os outros e 

sempre em nome da natureza, do amor e do dever maternal” (KERGOAT, 2009:68). A crítica 

feminista marxista, ao problematizar a família, desconstruindo sua percepção enquanto 

entidade natural e biológica para apontá-la como uma esfera de “trabalho”, questionou em 

seguida a noção de “trabalho assalariado”, até o momento referenciada à esfera da “produção 

econômica”, sintetizada na imagem do trabalhador masculino, qualificado e branco. Esse 

movimento, abarcando ambas dimensões, promoveu a discussão sobre a divisão sexual do 

trabalho, a fim de repensar o trabalho e suas categorias, formas históricas e geográficas, e a 

inter-relação das múltiplas divisões do trabalho socialmente produzido (Idem, 69). A crítica, 

estendida ao campo da sociologia do trabalho, é direcionada à categoria trabalho e à sua 

relação com o mercado, compreendido como parte da “esfera econômica da produção”. Esta 

definição, considerada restritiva pelas feministas, acabaria por excluir parte considerável dos 

trabalhos efetuados na vida social, em especial aqueles que não são objeto de remuneração, 

como o “trabalho doméstico” (HIRATA & KERGOAT, 2008:42). Este é definido como “um 

conjunto de tarefas relacionadas ao cuidado das pessoas e que são executadas no contexto da 

família – domicílio conjugal e de parentela – trabalho gratuito realizado essencialmente por 

mulheres” (FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, 2009:257). O evolução do debate levou ao 

estudo do trabalho de mulheres e geraram em seguida, uma interpenetração entre os campos 

da sociologia do trabalho e da família, sendo o passo inicial para a reflexão sobre a articulação 

entre as esferas da produção e da reprodução. 

 

O conceito de divisão sexual do trabalho, apontando para o sentido de uma relação em 

termos de “articulação”, por sua vez, rapidamente se mostrou insuficiente, requerendo a 

passagem para outro nível analítico que abarcasse a relação social recorrente entre o grupo 

                                                
47 É neste caminho que a crítica feminista da década de 1970 chama atenção para o patriarcado, na discussão 
sobre as teorias da “opressão das mulheres ou “dominação masculina”, como um sistema a ser combatido. O 
patriarcado é, portanto, percebido como um sistema de relações sociais que está relacionado ao capitalismo, 
ainda que um não seja redutível ao outro (DELPHY, 2009). No entanto, estes termos do debate vão perdendo 
vigor na literatura acadêmica considerando as críticas posteriores, apontando que a proclamação da primazia ou 
a simultaneidade do sistema patriarcal em relação à organização social como um todo é insuficiente para analisar 
o modo como esse sistema afeta outros sistemas e estabelece articulação com eles (HIRATA & KERGOAT, 
1994:95). Para acessar um resumo sobre o debate, ver verbete “Patriarcado (teorias do)” (DELPHY, 2009). 
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dos homens e das mulheres. A crítica ao conceito refere-se ao fato de que ainda que o trabalho 

doméstico tenha sido foco de numerosos estudos, este não era utilizado para reinterrogar  a 

sociedade salarial, e as assertivas indicavam a existência da chamada “dupla jornada”, da 

“acumulação” ou “conciliação de tarefas”, sendo tratadas como um apêndice do trabalho 

assalariado e não abordando a questão da inter-relação entre as esferas. A fim de romper com 

essa perspectiva, a literatura francesa chamou atenção para a questão das “relações sociais de 

sexo”, compreendida como uma tensão entre os grupos sociais de homens e mulheres, que 

atravessa o campo social e que se refere à questão do trabalho e suas divisões. Segundo esta 

visão, “as relações sociais de sexo e a divisão sexual do trabalho são expressões indissociáveis 

que, epistemologicamente, formam um sistema; a divisão sexual do trabalho tem o status de 

enjeu (o que está em jogo, em disputa, desafio) das relações sociais de sexo” (KERGOAT, 

2009:71). As últimas são caracterizadas a partir das seguintes dimensões: a relação 

estabelecida possui o antagonismo como marca; as atividades atribuídas aos dois sexos são 

oriundas de construções sociais, possuindo base material, além da ideológica; tais relações 

sociais baseiam-se, sobretudo, numa hierarquia entre os sexos, encerrando uma relação de 

poder, de dominação (Idem, 2009:72). A busca das autoras é pela superação de uma 

abordagem meramente descritiva que constata desigualdades, estabelecendo meios para se 

articular a descrição do real com uma reflexão sobre os processos pelos quais a sociedade 

utiliza a diferenciação para hierarquizar essas atividades – tal como fora citado no que se 

refere à conceituação de “gênero” em seção anterior, buscando abarcar sua dimensão 

relacional, dinamizando e refinando a análise. A fim de esclarecer o conteúdo do termo, é 

importante lembrar que a língua francesa possui duas palavras que referidas à questão, 

rapport e relation, ambas traduzidas para a palavra “relação” em português. Ressalta-se que a 

noção de rapport social engloba a tensão antagônica em torno da questão da divisão sexual do 

trabalho, que culmina na criação de grupos sociais com interesses contraditórios; e a noção de 

relations sociais remete às relações concretas que os grupos e indivíduos mantêm. Ao 

conceituar o debate nesses termos, busca-se compreender a multiplicidade das interações e 

relações entre os campos sociais, abordando não apenas os rearranjos, mas também a questão 

da mudança e o dinamismo que envolvem as relações sociais de sexo. A crítica e a 

consequente elaboração do conceito diz respeito, portanto, à uma busca por ir mais além do 

estabelecimento da transversalidade das relações sociais de sexo, incorporando a questão da 

interpenetração constante das relações sociais. Tomando como referência o modo de produção 

capitalista, por exemplo, percebe-se que ele é construído sobre a separação dos lugares e 

tempos da produção e da reprodução, e que o chamado “trabalho doméstico” é uma forma 
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histórica particular do trabalho reprodutivo, cuja dinâmica é inseparável da sociedade salarial 

– apontando para a consubstancialidade das relações sociais (Idem, 72-74). As “relações 

sociais de sexo” são conceituadas em busca da compreensão de uma lógica de organização 

social que forma um sistema mais amplo, sem que isso recaia na preponderância de uma 

esfera sobre outra; compreendida como uma relação fundamental que organiza e estrutura, 

simultaneamente, o funcionamento da sociedade (DAUNE-RICHARD & DEVREUX, 

1992:10-11). Portanto, o desenvolvimento do conceito inscreve-se na superação de uma 

estrutura de pensamento dicotômica e na percepção de que práticas e representações são 

elementos indissociáveis e que possuem relação dinâmica. Esta forma de abordar a questão, 

que engloba as críticas aos conceitos mesmo de trabalho e produção, busca perceber a relação 

produção-reprodução não como um reflexo do funcionamento da família ou como extensão 

desta, mas compreender a divisão sexual do trabalho como um elemento inter-relacional à 

ambas esferas. Pesquisas desenvolvidas a partir dessa abordagem, portanto, permitem a 

compreensão da dinâmica entre as trajetórias profissionais dos indivíduos – em particular, das 

mulheres – e as modalidades de exercício do trabalho doméstico no seio da família (Idem, 11-

13). 

 

A discussão ganha terreno também na sociologia inglesa, através dos trabalhos da 

autora Miriam Glucksmann (1995; 2000) que, buscando o estudo das relações entre o espaço 

doméstico e a economia de mercado, e as transformações históricas desta relação, - um 

tópico-chave que cruza as ciências sociais, e é foco entre economistas, antropólogos e 

historiadores, sociólogos e teóricos de gênero – cunha o termo “Organização Social Total do 

Trabalho” (Total Social Organization of Labour – TSOL). A autora desenvolveu pesquisas 

objetivando explorar a conexão entre trabalho remunerado de diferentes tipos e trabalho 

doméstico, enfocando o trabalho das mulheres na Inglaterra e, em especial, as relações entre 

divisões de gênero e desigualdades neste e no espaço da casa, buscando compreender suas 

configurações. Segundo Glucksmann, o principal propósito do projeto era “elucidar os 

padrões de conexão entre diferentes partes da vida das pessoas, explorando a forma de 

interseção das várias formas de diferença e desigualdade, explicando suas condições de 

existência, comparando-as e percebendo como são subjetivamente vividas, sentidas e 

compreendidas pelos indivíduos particulares” (GLUCKSMANN, 2000:9). O 

desenvolvimento conceitual em termos de TSOL é uma outra abordagem que rejeita o 

pensamento dicotômico e o que a autora chama de “paradigma das esferas separadas” 

(separate spheres paradigm), buscando avançar em termos teóricos uma percepção já 
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bastante utilizada ao nível empírico nos estudos do tema. Através da crítica aos modos de 

pensamento forjados sob o ideário da construção de “grandes narrativas” que implicam em 

determinismos, universalismos ou essencialismos baseados, por sua vez, em esquemas de 

pensamento binários como indivíduo-sociedade, ação-estrutura, idealismo-materialismo, 

sujeito-objeto, a autora desenvolve suas análises e conceitua a relação entre as esferas nos 

termos do TSOL. Outro elemento ressaltado por Glucksmann refere-se à construção das 

abordagens teóricas à luz da empiria e afirma buscar não o desenvolvimento de uma “timeless 

theory”, mas sim um ferramental teórico capaz de explicar processos sociais e dinâmicas que 

os conformam. Em suma, a autora busca “pensar para além de dualismos; desenvolvendo 

conceitos com base em material substantivo; enfocando a diferença e diversidade, e em como 

explicá-las; uma variedade de possíveis conexões entre formas de divisão social e 

desigualdade”48 (GLUCKSMANN, 2000:18) e é, nestes termos, que desenvolve a perspectiva 

do TSOL. 

 

A inspiração para o desenvolvimento do conceito tem como origem no trabalho 

Women Assemble49, utilizado como ferramenta conceitual para analisar a transformação nas 

relações entre economia doméstica e de mercado no período entre guerras na Inglaterra, e as 

mudanças em larga-escala associadas à alocação do trabalho em termos de gênero, entre 

setores. O reconhecimento de que o trabalho não é simplesmente sinônimo de “trabalho 

remunerado” e que não toma lugar numa “economia” estruturalmente distinta em sociedades 

industriais, mas que deve ser considerado numa variedade de relações socioeconômicas, 

conduz ao questionamento do próprio conceito de trabalho. O termo “organização social total 

do trabalho” (TSOL), buscando uma reorientação de perspectiva, refere-se à maneira pela 

qual todo o trabalho numa sociedade particular é dividido e alocado em diferentes estruturas, 

instituições, atividades e pessoas. O conceito designa uma divisão do trabalho em nível mais 

abrangente, abordando não a divisão técnica de tarefas em uma instituição ou processo de 

trabalho, mas na divisão social de todo o trabalho numa dada sociedade, em relação à 

quaisquer esferas institucionais existentes50. Para além disto advoga a autora a possibilidade 

                                                
48No original: “Thinking beyond dualisms; developing concepts on the basis of substantive material; a focus on 
difference and diversity and how to explain them; the cariety of possible connections between forms of social 
division and inequality” (GLUCKSMANN, 2000:18). 
49GLUCKSMANN, Miriam (1990). Women Assemble: women workers and the ‘new industries’ in inter-war 
Britain. London: Routledge. 
50 Nas palavras da autora: “Total social organisation of labour (TSOL) refers to the manner by which all the 
labour in a particular society is divided up between and alocated to different structures, institutions, activities and 
people. The TSOL is a kind of higher level division of labour, referring not to the technical division of tasks 
whithin one institution or work process, but rather to the social division of all of the labour in a given society of 
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do conceito ser aplicado numa perspectiva mais geral, pois  

 
“a configuração através da qual o trabalho é organizado numa sociedade, pode ser 
analisado tanto sincronicamente, como padrões de diferenciação existentes em uma 
conjuntura histórica particular num país em particular, quanto diacronicamente, como 
transformações entre uma forma de organização social total do trabalho e outra, ou 
comparativamente, como diferentes configurações de estruturas que caracterizam as 
diferentes formações sociais”51 (GLUCKSMANN, 2000:19). 

 

A organização do trabalho, não é “uma” organização, orquestrada ou externamente 

imposta e a totalidade da organização social do trabalho deve ser concebida não como uma 

entidade pré-determinada, mas como uma rede relacional ampla (overall relational network) 

entre os vários diferentes setores que existem numa conjuntura histórica particular, numa 

sociedade determinada. Nesta abordagem, não é possível operar a partir de concepções 

prévias do que constitui o trabalho, nem a “quantidade” de trabalho socialmente necessário, 

uma vez que o conteúdo do mesmo altera-se devido às circunstâncias, e atividades laborais 

podem estar mais ou menos enraizadas em ou estruturalmente diferenciadas de outras 

atividades. A definição de trabalho, portanto, deve envolver todas as atividades na produção e 

reprodução das relações e estruturas econômicas numa TSOL particular, independentemente 

de como ou onde o trabalho é desempenhado. Desta forma, o ponto de partida não se encontra 

em nenhuma definição categórica, essencial ou intrínseca de trabalho e seu conteúdo, 

constituindo uma abordagem “relacional” (GLUCKSMANN, 2000:19-20). No trabalho de 

referência para este estudo, a autora afirma buscar uma abordagem a partir da perspectiva do 

TSOL em micro-nível, explorando seu valor em distinguir entre as diferentes conexões entre 

o trabalho remunerado e o doméstico para específicas pessoas, grupos ocupacionais e 

mercados de trabalho - compreendidas no contexto mais amplo das economias doméstica e de 

mercado das sociedades industriais ocidentais, concebidas como duas esferas - certamente, 

não as únicas, de uma estrutura mais ampla de produção e reprodução.  

 

As duas abordagens supracitadas – francesa e inglesa – propõem uma reelaboração 

conceitual em relação à divisão sexual do trabalho, buscando abranger a interconexão entre as 

                                                                                                                                                   
whatever kind between institutional spheres. It is the organisation of activities from the standpoint of their 
economic constraints and relations” (GLUCKSMANN, 2000:19). 
51No original, “despite this substantive grounding, the ‘total social organisation of labour’ could be of more 
general applicability. The configuration by which labour is organised on a societal scale could be analysed either 
synchronically, as the pattern of differentiation existing at a particular historical conjuncture in a particular 
country, or diachronically, as the transformation between one form of total social organisation of labour and 
another, or comparatively, as the different configurations of structures that characterise different social 
formations” (Idem, 19). 
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esferas, apreendendo o dinamismo das “relações sociais de sexo” ou nos termos do TSOL. 

Outro elemento importante a ser considerado na análise – e foco deste estudo – refere-se à 

dimensão temporal de tais relações. Esta é fundamental numa sociedade em que a 

temporalidade é uma marca da própria concepção de trabalho assalariado no sentido moderno: 

“a de uma atividade social que podemos objetivar, isto é, descrever, analisar, racionalizar, 

prescrever em termos precisos: uma sequência de operações, consideradas numa abstração 

generalizante e o tempo mensurável necessário para realizá-la” (HIRATA & ZARIFIAN, 

2009:253). Esta noção comporta, portanto, a separação entre uma sequência de operações que 

podem ser objetificadas e a capacidade humana de realizá-las, separando trabalho e força de 

trabalho estabelecendo entre os dois, o tempo como referência central de avaliação da 

produtividade dessa combinação entre trabalho e trabalhador. Os autores apontam que o 

trabalho doméstico seria o oposto da objetificação, ligado às relações afetivas da família e 

baseada na “disponibilidade” materna e conjugal das mulheres como forma privilegiada de 

expressão do amor na esfera dita “privada”. Seria, portanto, um trabalho refratário à 

mensuração e ainda que as abordagens por “orçamento-tempo” sejam utilizadas para 

apreendê-lo e constituam indicadores, são insuficientes no esclarecimento da natureza desse 

trabalho (Idem, 253-4). Deste modo, a relação entre a produção da vida e o tempo ou a 

organização temporal, relaciona-se à uma forma específica de TSOL ou de relações sociais de 

sexo. É à luz de tais considerações que discutiremos as dimensões temporais nas inter-

relações entre as economias doméstica e de mercado, na seção a seguir. 

 

 

4.3. Tempo, Trabalho e Divisão Sexual do Trabalho _______________________________ 

 

 

Considerando a discussão e as críticas em torno da questão da divisão sexual do 

trabalho e do próprio conceito de trabalho apresentadas acima, o debate, consequentemente, 

se estende à noção de “tempo de trabalho”. Distinto do tempo enquanto categoria em si, o 

tempo de trabalho é objeto que têm atraído atenção de inúmeros sociólogos, historiadores e 

economistas. De acordo com o Dicionário de Trabalho e Tecnologia (2006), o “tempo de 

trabalho” refere-se ao “ato de trabalhar” e ao consumo em termos de quantidade de tempo e 

horários em que o mesmo é realizado, comportando três dimensões: (a) duração, respondendo 

às questões “quanto tempo?”, “quantos dias?”, “quantas horas?”; (b) distribuição, relacionada 

às questões de “quando?” e “em que horário?”; e (c) intensidade, demonstrada através das 
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perguntas “como?”, “quanto esforço?”, “qual a carga de trabalho?” (DAL ROSSO, 2006:307). 

Por oposição, define-se o “tempo de não-trabalho” como “uma miríade de atividades que se 

localizam fora da jornada, embora não desvinculadas dele [trabalho] (...) a exemplo de 

descanso, lazer e atividades criativas” (Idem: 307). A partir de tal definição é possível 

observar a marca de uma percepção dual que concebe o tempo de trabalho como restrito à 

(dita) esfera da produção, econômica, remunerada, em oposição à da reprodução, na qual 

estaria localizado o “tempo de não-trabalho”. Neste ponto é fundamental resgatar as críticas 

feministas ao conceito de trabalho e à invisibilidade do trabalho doméstico que se estendem 

ao de “tempo de trabalho”, e têm seu lugar de debate e questionamento a partir de definições 

como a supracitada. Este tipo de abordagem carrega as marcas das dualidades produção-

reprodução, trabalho-não-trabalho, fábrica-casa, homem-mulher; restringe-se ao âmbito do 

clock-time, do tempo métrico e é insuficiente para abarcar as questões que as relações sociais 

de sexo ou os processos de gênero trazidos à tona no que se refere à organização social total 

do trabalho, e as inter-relações entre as economias doméstica e de mercado.  

 

Giddens em Time and social organization (1987), ao discutir sobre a questão do tempo 

e espaço nas organizações sociais, aponta importantes elementos para análise dos mesmos na 

sociedade capitalista, relacionando a importância do tema para o desenvolvimento da teoria 

social. O autor inicia suas reflexões através da discussão com as percepções de Heidegger e 

Kant sobre o tema e reafirma a visão de que “existem diferentes formas nas quais a 

experiência humana do tempo pode ser organizada e conectada com o quadro geral 

(framework) das instituições sociais humanas” (GIDDENS, 1987:141). O autor defende que 

tais temas são de fundamental importância para a teoria social e que os escritos filosóficos 

podem ser de grande utilidade para reflexão sobre os mesmos, ainda que com a ressalva de 

que não podem ser vistos como uma concepção “finalizada” ou “pronta” sobre as definições 

de “tempo” e “espaço”. Giddens ressalta a relação da cultura moderna com a concepção de 

tempo como “fluxo de eventos que direciona o passado em relação ao futuro”, sendo tanto o 

tempo quanto o espaço, pensados em termos de mensuração e como esferas separadas da 

existência dos objetos e da ocorrência de nossas próprias atividades. Sua proposição para 

repensar ambas as categorias na teoria social envolve quatro elementos: (i) a ideia de que o 

tempo não é um “ambiente” no qual ocorrem os eventos sociais, mas sim um elemento 

constitutivo das formas de atividade social; (ii) a percepção de que aqueles que pertencem à 

diferentes culturas, experimentam o tempo de forma variada; (iii) independentemente da 

discussão se os escritos filosóficos são defensáveis em termos da assertiva sobre a ideia do 
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tempo que “volta para trás”, ao tempo “linear” deveria ser complementada pela noção de 

“tempo reversível” (Lévi-Strauss) – definido como o tempo repetitivo, a temporalidade como 

reprodução – já que a vida cotidiana está envolvida com a repetição de eventos e atividades, 

mesmo dominada por formas estritas de regulação temporal; (iv) a importância da 

consideração de que as atividades sociais ocorrem numa relação tempo-espaço, sendo o 

espaço compreendido como “ambientes de interação” (settings of interaction), envolvendo 

não apenas a distribuição das atividades mas também a sua coordenação com as 

características dos locais nos quais tais interações ocorrem; neste sentido, a coordenação 

envolve tempo e espaço, e a conexão entre eles se relaciona aos meios de repetição através 

dos quais as atividades sociais ganham uma forma definida (Idem:144). O autor chama 

atenção para o fato de que, ainda que seja necessário por vezes, tratar as duas dimensões 

separadamente, é também importante perceber que em outras ocasiões, seria mais apropriado 

utilizar uma abordagem de tempo-espaço. Justamente, a questão dos “ambientes de interação” 

presume a relação tempo-espaço, não apenas como um pano de fundo passivo; os agentes 

organizam esse ambiente como um campo de conduta, orientando-se a partir de suas 

características, regularizando e justificando suas ações. De forma similar, seria possível 

analisar as rotinas cotidianas em termos dos padrões de tempo-espaço seguidas pelos 

indivíduos, observando as conexões entre estas e as formas estendidas do sistema social que 

os mesmos produzem e reproduzem cotidianamente. A partir de tais considerações, ressalta a 

importância da regulação temporal e sua relação com a organização espacial na vida moderna 

(Idem: 144-146). 

 

Giddens chama atenção para o fato de que qualquer sociedade pode ser analisada a 

partir da constituição de “zonas de tempo-espaço” e que a introdução de formas quantificadas 

de tempo possui implicações diretas para a organização espacial. Através da discussão sobre 

formas modernas de organização e a questão do tempo, o autor ressalta a relação entre tempo, 

industrialismo e capitalismo, reafirmando a importância do calendário em relação à 

coordenação regularizada de grupos de indivíduos através do espaço, no contexto das 

atividades econômicas e sociais. Segundo o autor, o período moderno é a era, por excelência, 

das organizações; e sua estrutura e funcionamento estão intimamente relacionados às formas 

mais precisas e pervasive de reconhecimento e mensuração temporais (time-reckoning). A 

essência da produção industrial estaria no controle do tempo, explicando a afiliação 

aproximada entre industrialismo e as formas modernas de organização. A produção 

mecanizada, centro do industrialismo, dependeria justamente de operações regulares das 
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partes que compõem o maquinário, requerendo a regulação das atividades daqueles que a 

partir dele trabalham. O autor chama atenção para a relação entre capitalismo e tempo 

abordada por Marx, mas reafirma que em modos de produção anteriores ao capitalismo, a 

apropriação temporal existia para além dos frutos da produção; a diferença estaria na 

mercantilização do trabalho, concebido em termos de força de trabalho abstrata. É essa 

transformação, característica do sistema capitalista, que cria uma mudança significativa em 

termos de padrões de organização sócio-econômica. Desta forma, o “dia de trabalho” passa a 

substituir uma forma mais fluida e contínua de trabalho associada aos modos pré-capitalistas 

de produção, e a ideia de que “tempo é dinheiro” e o desenvolvimento do capitalismo, 

engendram uma “economia do tempo”. As unidades temporais passam a significar o que o 

trabalho é, em relação ao contrato estabelecido entre o capitalista e o trabalhador que vende 

sua força de trabalho. Giddens relaciona a mercantilização do tempo à do espaço; mas no que 

se refere ao interesse aqui posto, desejamos ressaltar o impacto dessa relação na separação 

entre os espaços da casa e do trabalho, que não seria apenas uma questão de distinção 

espacial, mas um “zoneamento espaço-temporal” do desenvolvimento das atividades 

relacionado à modernidade. Essa mudança na organização do tempo, que alterou 

significativamente as experiências temporais cotidianas, demandou um considerável processo 

de aprendizagem sobre o mundo do tempo mercantilizado, conforme apontara o conhecido 

estudo de Thompson sobre o tema (GIDDENS, 1987:148-150). 

 

Muitos estudos sobre o “tempo de trabalho” tomam como ponto de partida este texto 

de Thompson, Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial (1967) – citado por 

Giddens (1987) e também neste trabalho, no capítulo I – no qual aborda a transição entre o 

tempo “orientado pelas tarefas” e o “tempo do relógio”, parte fundamental do 

desenvolvimento do capitalismo industrial. O autor aponta os processos através dos quais o 

tempo tornou-se um instrumento de dominação, meio de subordinação e controle dos 

trabalhadores, ressaltando as resistências e dificuldades em relação ao novo modo temporal de 

organização do trabalho a partir da produção fabril. O estabelecimento do tempo do relógio 

como tempo dominante e a consolidação da separação entre a casa e o trabalho engendram, 

portanto, uma distinção entre trabalho e as outras esferas da vida, relacionada à diferenciação 

entre o tempo de trabalho, agora pertencente ao capitalista, versus o “seu tempo” ou “tempo 

livre” (THOMPSON, 2008). Sobre esta relação entre o tempo do relógio e capitalismo, 

Giddens (1987) ressalta que num mundo coordenado em termos de organização tempo-

espacial em escala global, acaba ocorrendo uma penetração da mensuração do tempo abstrato 
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em todas as esferas da vida. No entanto, o autor discorda de Thompson em relação à 

percepção do relógio como a “epítome do capitalismo”, ressaltando a importância do conceito 

de “tempo livre”, da habilidade para controlar a organização temporal da vida cotidiana e a 

conformação de projetos e aspirações individuais, para contrabalancear a natureza do tempo 

mercantilizado. Neste sentido, afirma que o tempo nunca se tornou “completamente 

mercantilizado” e, ainda que a organização social moderna demande uma mensuração 

temporal precisa na coordenação das atividades sociais, o “tempo do relógio” é o tempo 

quantificado, separado e estabelecido contra as experiências individuais, correspondendo à 

apenas uma dentre as outras temporalidades existentes na vida social. O tempo do relógio, 

portanto, é um elemento fundamental na sincronização das atividades no tempo e espaço, as 

pessoas precisam reconhecer o tempo na maior parte dele, para que esta sincronização se 

efetive; no entanto, as experiências temporais humanas não são a eles redutíveis e outras 

temporalidades com ele coexistem (GIDDENS, 1987:152).  

  

Abordando a questão do tempo de trabalho em relação ao gênero, Glucksmann (2000) 

faz observações que trazem à tona a dualidade da percepção do mesmo como encerrado pela 

atividade dita produtiva, e sua insuficiência para tratar das outras temporalidades humanas e 

em especial, à experiência temporal feminina. A autora chama atenção para o fato de que a 

noção de “tempo livre” só faz sentido se percebida de forma relacional ao tempo que é 

vendido ou comprado, ao tempo mercantilizado; em outros casos, não há nada à que o tempo 

precisa estar “livre de”. Neste sentido, ressalta que a percepção dual de Thompson e outros 

autores depois dele em relação ao tempo e ao trabalho, tende a estabelecer (ilegitimamente) 

que as condições e experiências do trabalhador industrial masculino sejam comuns às 

mulheres e neste sentido, ao centrar-se na análise das vivências temporais de trabalhadoras, a 

distinção entre tempo orientado pelas tarefas e pelo relógio pode não ser tão absoluta, como 

sugere Thompson em seu ensaio (GLUCKSMANN, 2000:112). Na percepção da autora, 

ainda que existam abordagens sobre o tema, estas em geral enfocam as ideias de “segundo 

turno”, do “duplo papel” ou dos ritmos biológicos e do curso de vida, e não conformam uma 

teorização mais ampla sobre a questão. Novos estudos feministas sobre o tempo teriam 

voltado atenção para o caráter do tempo das mulheres como oposto ao descontextualizado e 

abstrato, como meio de troca de valores (ADAM, 1995; DAVIES, 1990; GLUCKSMANN, 

2000:112). O foco, então, muda para a capacidade feminina para gerar e “conceder” tempo 

como um recurso para além do que simplesmente utilizá-lo ou “gastá-lo”, estabelecendo, 

portanto, uma nova ênfase na criação do tempo das mulheres para si mesmas e para outros, 
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através do “trabalho emotivo” (emotion work) (HOCHSCHILD & MACHING, 1990 apud 

GLUCKSMANN, 2000:112). A autora chama atenção, no entanto, para o fato de que a 

aplicação de uma abordagem de gênero sobre a análise do tempo não deveria implicar em 

uma percepção de que existe uma experiência de tempo “masculina” ou “feminina”, comum à 

todos os homens ou mulheres. Questiona, deste modo, as críticas feministas, afirmando que 

estas acabam se aproximando de percepções essencialistas, operando a partir da conceituação 

do tempo feminino como cíclico ou seguindo ritmos biológicos e de ciclos de vida, enquanto 

o masculino, como linear e progressivo, mais próximo do tempo industrial – recaindo em e/ou 

reafirmando novamente a dualidade. Esta abordagem acabaria por desvalorizar a situação de 

mulheres trabalhadoras e os conflitos em relação ao controle do tempo no trabalho 

remunerado, que afetam tanto homens quanto mulheres, mesmo que com marcas de gênero 

diferenciadas. Em sua pesquisa, abordando as diferenças nas temporalidades entre mulheres 

“tecelãs” e aquelas que chama de “trabalhadoras casuais” – sendo as primeiras, as que se 

identificam predominantemente com a esfera do trabalho remunerado, e as segundas para as 

quais, a identidade se define prioritariamente pelo trabalho doméstico, e cuja inserção do 

campo do trabalho remunerado se dá a fim de permitir a reprodução52 – a autora chama 

atenção para essas multiplicidades internas aos grupos de mulheres, no que se refere às suas 

estruturas de tempo marcadas pelo gênero. Desta forma, advoga que parte da análise se refere 

ao tempo cronométrico ou do relógio, mas como existem diferentes formas de inserção das 

mulheres no campo do trabalho remunerado e também em suas rotinas diárias, outras 

dimensões temporais que envolvem a vida cotidiana devem ser consideradas 

(GLUCKSMANN, 2000:112). 

  

Na mesma medida em que argumenta por uma outra concepção da categoria trabalho, 

Glucksmann defende que a noção de “tempo” deveria ser alargada a fim de contemplar outras 

atividades laborais, como o trabalho doméstico e voluntário, bem como outras formas de 

cuidado e engajamento em trabalho não-remunerado, em paralelo ao remunerado. Desta 

forma, a categoria “tempo” poderia ser operacionalizada de modo a abarcar outras trocas 

temporais em termos de atividades de trabalho, que podem ou não envolver as relações 

monetárias e de trabalho dominantes na sociedade capitalista. Nas palavras da autora, a 

reflexão sobre a “economia do tempo” deve ser considerada a partir de dimensões mais 

amplas, pois,  

                                                
52Para uma discussão mais aprofundada sobre a pesquisa, ver Capítulo 5 “Time for women” (In: 
GLUCKSMANN, 2000:108-128). 
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“Tempo pode ser conceituado (…) como um meio de troca mais amplo que o 
monetário. Tempo pode ser comprado e vendido como uma mercadoria. Pode ser um 
recurso escasso, com conflitos potenciais em relação à sua alocação e uso. Trocas de 
tempo podem ser iguais ou desiguais; alguns podem estar na posição de apropriar-se 
ou de explorar o tempo de outros, ou o uso do tempo, ou produtos do tempo. Tempo 
pode constituir uma dimensão integral de poder em relações nas quais algumas 
pessoas possuem mais controle sobre ele que outras, ou possuem a habilidade de 
determinar o que será feito com ele (tanto o seu próprio tempo como o dos outros). 
Muitas trocas de tempo envolvem dinheiro, como no caso do trabalho remunerado 
formal, quando o dinheiro é trocado diretamente por tempo de trabalho. Dinheiro pode 
também comprar tempo indiretamente, através da aquisição de produtos do trabalho. 
Porém, ainda que existam direta ou indiretamente, as trocas monetárias não 
contemplam todos os intercâmbios de tempo. Muitas atividades laborais envolvem 
trocas de tempo ou alocações particulares de usos do tempo que não possuem 
dimensão financeira.” (GLUCKSMANN, 2000:113)53. 

 

O tempo, portanto, pode ser utilizado como uma medida padrão que permite 

quantificar o trabalho, sendo este remunerado ou não; e uma forma de calcular a apropriação 

do trabalho ou mesmo a exploração, pode partir da observação de “quem faz o quê para 

quem”, considerando as diferenças nas relações de trabalho ou mesmo dos espaços 

econômicos nos quais ocorrem. No entanto, a autora atenta para o fato de que tal concepção 

apresenta uma “vantagem” concomitante à “desvantagem”, pois a quantificação pode ser 

atingida apenas pela homogeneização de todas as atividades laborais. O tempo pode ser 

operacionalizado como um elemento para comparação somente se a forma padrão de tempo 

for construída a partir das temporalidades que efetivamente caracterizam as atividades, 

conduzidas em relações socioeconômicas diversas. Nesse sentido, a apreciação das diferenças 

entre tipos de trabalho só é possível através de uma perspectiva de tempo que pode ser 

imediatamente perdida ao recair sobre uma visão reducionista, ao buscar construir um modelo 

unidimensional que comporte todos. Logo, o reconhecimento das diferenças entre as formas 

diversas de labor, devem incluir suas temporalidades específicas (GLUCKSMANN, 

2000:114). 

                                                
53 No original: “Time can be conceptualised, as the foregoing discussion has suggested, as a medium of 
exchange that is broader or wider than money. Time may be bought and sold as a commodity. It may be a scarce 
resource, with potential conflicts over its allocation and use. Exchanges of time may be equal or unequal; some 
people may be in a position to appropriate or exploit other people’s time, or use of time, or products of time. 
Time would constitute an integral dimension of power in relationships where some people possessed more 
control over it than others or had the ability to determine what was done with it (both in their own and that of 
others). Many exchanges of time do involve money, as n the case of formal paid employment when money is 
exchanged directly for labour time. Money may also buy time indirectly, as in the purchase of the products of 
labour. But, whether direct or indirect, money exchanges of time far from embrace all exchanges of time. Many 
labour activities involve exchanges of time or particular allocations of time use that have no financial 
dimension” (GLUCKSMANN, 2000:113). 
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   A autora ressalta que o tempo não possui existência neutra ou objetiva, o que é válido 

mesmo para o tempo de trabalho medido através do relógio – e é nesses termos que 

compreendemos a noção de uma “economia do tempo”. Glucksmann (2000) critica as 

abordagens de “usos do tempo”, na medida em que estas operam a partir de uma perspectiva 

temporal simplista, considerando o tempo como uma medida de unidades-padrão, capaz de 

colocar nos mesmos termos o trabalho no âmbito doméstico ou na “esfera da produção”. O 

consumo de tempo em diferentes esferas econômicas ou relações sociais podem ser 

incomensuráveis; certamente não são homogêneos e não podem ser diretamente convertidos 

em tempo cronométrico. Seguindo este raciocínio, afirma que “uma coisa é considerar o 

tempo crononométrico como um quadro (frame) no qual eventos ocorrem, de acordo com 

diferentes temporalidades; outra é tratá-lo como uma forma padrão universal para contagem, 

mensuração e conversão” 54; e desta forma, a contagem em termos de horas/minutos gastos 

para alimentar uma criança ou no trabalho em linha de montagem, não é reveladora das 

dimensões temporais de tais atividades. Ainda que as mesmas possam ser medidas pelo tempo 

linear cronológico, não podem ser equalizadas, já que não há meios de equivalência entre elas. 

Estas considerações são ainda mais importantes ao enfocarmos na integração temporal de 

tarefas múltiplas, como no caso, por exemplo, de alguém que pode estar cozinhando, lavando 

roupas e assistindo televisão simultaneamente; as diferentes atividades podem ser 

enquadradas de formas diversas, como lazer, cuidado ou trabalho doméstico, porém não há 

distinções claras em relação às mesmas na realidade (GLUCKSMANN, 2000:114).  

 

Ainda que corroborando as críticas apontadas pela autora, gostaríamos de ressaltar que 

tais estudos de usos do tempo fornecem importantes elementos para a análise da realidade 

empírica, porém, a partir de outros termos conceituais. Desta forma, mesmo privilegiando 

neste trabalho uma abordagem qualitativa que pretende pensar a realidade a partir de 

temporalidades e não do tempo métrico do relógio unidimensional, acreditamos que os 

estudos desenvolvidos a partir de tal perspectiva têm sua importância, ao ressaltar uma das 

dimensões da desigualdade entre homens e mulheres, como na distribuição em termos de 

horas gastas com afazeres domésticos, por exemplo, ou entre as mulheres, ao apontar tais 

diferenças em relação à presença ou não de filhos. Tais elementos são fundamentais e devem 

ser percebidos como mais um ângulo de perspectiva para pensar a realidade que podem 

                                                
54No original: “It is one thing to consider chronometric time as a frame within which events occur according to 
different temporalities, but it would be quite another to treat it as the universal standard for counting, 
measurement and conversion” (GLUCKSMANN, 2000:114). 
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fornecer elementos e informações que, conjuntamente com outras abordagens, podem 

frutificar os debates sobre o tema. É neste sentido que perseguiremos uma perspectiva 

conceitual tal como a proposta por Glucksmann (2000), mas nem por isso prescindiremos de 

estudos desenvolvidos a partir das informações disponíveis na PNAD, sobre a distribuição do 

número de horas trabalhadas nas duas esferas (“produção” e “reprodução”) entre homens e 

mulheres e considerando a formação familiar mais ampla. Acreditamos que tais elementos são 

importantes a fim de contextualizar a realidade que, vivida e experimentada pelos atores, é 

acrescida de novas dimensões, qualitativas e/ou subjetivas. Desenvolver uma análise nos 

termos da “organização social total do trabalho”, abarcando as “relações sociais de sexo”, 

envolvendo uma compreensão alargada sobre o trabalho e também sobre o tempo de trabalho 

e suas temporalidades considerando o tempo vivido, o tempo da experiência, é o objetivo 

deste capítulo.  

 

A fim de atingir esta meta, na próxima seção, apresentaremos um breve panorama da 

participação sob o ângulo do gênero na Ciência e Tecnologia brasileiras, enfocando nos 

aspectos específicos relativos às Ciências Sociais para posteriormente, apontar um quadro 

geral da distribuição do tempo quantitativo disponibilizada pela PNAD, discutindo os 

conflitos e desigualdades em relação à alocação e uso do tempo entre homens e mulheres. A 

partir desta contextualização geral, voltaremos nossa atenção à descrição das vivências 

temporais dos cientistas sociais, englobando as relações entre as esferas e apontando 

elementos trazidos à tona pelos atores, no que se refere à dinâmica dos tempos e 

temporalidades da família, do trabalho e lazer. 

 

 

4.4. Gênero na Ciência e nas Ciências Sociais: cenário estatístico ____________________ 

 

 

No início deste capítulo, apresentamos nossa percepção sobre o conceito de gênero 

como um processo que imprime suas marcas nas mais diversas esferas da vida social, sendo 

produzido e reproduzido através de mecanismos dinâmicos e complexos. Deste modo, 

compreendemos que a construção da ciência se faz considerando também as relações sociais 

de sexo e, portanto, é importante atentar para o modo como essas se fazem presentes no 

desenvolvimento científico e tecnológico, além de observar suas conexões com a composição 

e funcionamento de campos disciplinares específicos. É a partir de tais considerações que 
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pesquisas têm dedicado atenção às relações de gênero na ciência, e muitos relatórios 

internacionais têm sido produzidos nos últimos anos, disponibilizando conhecimento sobre o 

tema sobre diferentes países e regiões do mundo55. No que se refere ao sistema de ciência e 

tecnologia brasileiro, Abreu (2010) aponta que muito há de ser feito para que haja uma 

participação mais igualitária entre homens e mulheres. 

 

No contexto atual, o engajamento das mulheres no mundo do trabalho remunerado é 

bastante considerável e de acordo com as estatísticas oficiais (IBGE) de 1999 a 2009, pode-se 

observar o aumento da participação do trabalho formal para ambos os sexos, sendo que em 

2009, a proporção de homens em  trabalhos formais atingia 53,2%, enquanto para as mulheres 

essa proporção chegava a 48,8% - uma taxa que cresce substancialmente se associada aos 

níveis educacionais. No caso das mulheres com nível universitário no ano 2000, a taxa de 

atividade era de 82,3%, enquanto para as mulheres em geral era de 45,2%; homens por sua 

vez, possuem taxas maiores, e compunham 90,6% para aqueles que possuem nível 

universitário, e 72,6% em média – o que ainda assim, coloca o Brasil em patamares superiores 

se comparados a outros países da América Latina e Caribe (BRUSCHINI, 2000:152). Abreu 

(2010) em seu artigo “Women for Science in Brazil” apresenta um panorama geral da ciência 

brasileira, incluindo a análise da composição e do investimento do sistema universitário, 

fornecendo dados sobre o desenvolvimento do sistema de pesquisa e da pós-graduação, e 

apontando que o país está atuando no sentido de buscar uma maior igualdade de gênero, 

através de uma série de iniciativas. Uma delas seria a criação da Secretaria Especial de 

Políticas para Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), em 2003, que estabeleceu 

como compromisso a criação de políticas públicas que contribuam para a igualdade de gênero 

no país – através de uma proposta de transversalidade, contando com parcerias entre diversas 

instâncias governamentais, tendo como orientadores os Planos Nacionais de Políticas para 

Mulheres (PNPM). Um dos encontros promovidos pela secretaria, o II Encontro Nacional de 

Núcleos e Grupos de Pesquisa “Pensando Gênero e Ciências” no ano de 2009 – o primeiro 

ocorreu no ano de 2006 -, teve justamente esta questão como foco, colocando em contato 

grupos de pesquisa feministas e núcleos que estudam a temática das relações de gênero nos 

campos científicos. O próprio encontro já é fruto dos objetivos gerais expostos no II Plano 

Nacional (PNPM – datado 2008), que enfocou a participação feminina em espaços de poder, 

ressaltando a promoção do “fortalecimento da participação igualitária, plural e multirracial 

                                                
55 IAC, 2006; OECD, 2006; UNESCO, 2007; EC, 2008; EC 2009. 
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das mulheres nas áreas científicas e tecnológicas e na produção do conhecimento na área de 

gênero, e ampliar o debate sobre as dimensões ideológicas do sexismo, racismo e lesbofobia 

em todas as áreas do conhecimento” (SPM/PR, 2010:11). No entanto, os dados apontam que a 

existência de desigualdades entre homens e mulheres no campo do desenvolvimento científico 

persistem.	  

 

De acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC), Abreu 

(2010:72) aponta que as mulheres constituíam em 2008, 55% dos estudantes universitários no 

país, dos quais 60% concluíam o curso. A sua distribuição disciplinar por gênero apresentava 

um padrão conhecido: a grande maioria na área de humanidades, em torno da metade nas 

ciências sociais e da saúde, e uma minoria nas exatas e engenharias. No que se refere ao 

número de professores, as mulheres representavam 45%, e não haviam dados disponíveis 

sobre sua distribuição por diferentes níveis na carreira. Dois casos são mencionados em 

relação à composição por gênero dos professores titulares, o da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Na primeira, no 

ano de 1990, não haviam mulheres neste nível na Escola de Engenharia e na Escola de 

Medicina, apenas 14,3% eram professoras titulares (TABAK, 2002). Dados de estudo recente 

publicado sobre a UNICAMP, indicam que 34% do total de professores são mulheres; 42% 

possuem o título de doutor, mas apenas 23,2% são professoras titulares. No entanto, houve 

um acréscimo em relação ao ano de 1994, quando apenas 10,3% dos professores titulares da 

UNICAMP eram mulheres (VASCONCELLOS & BRISOLLA, 2009). 

 

A partir dos dados disponíveis no censo do CNPq que disponibiliza informações sobre 

os grupos de pesquisa em atividade desde 1993 e são fornecidas voluntariamente pelos 

pesquisadores, Abreu (2010) demonstra que houve um acréscimo na participação das 

pesquisadoras, cuja taxa era de 39% em 1997, tendo aumentado para 49% no ano de 2008. No 

entanto, as diferenças na distribuição entre as área persiste, sendo as mulheres a grande 

maioria nas Artes e Linguística, Ciências Humanas e da Saúde (60%), possuindo uma 

participação igualitária nas Ciências Aplicadas e Biológicas (em torno de 50%) e, 

surpreendentemente, constituindo um terço dos pesquisadores na Engenharia, Exatas e 

Ciências da Terra, e nas Ciências Agrárias (ABREU, 2010:74-75) - conforme a Tabela 19 

abaixo. 
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Tabela 19 

Distribuição de pesquisadores por área, por gênero (2008) 
Áreas Científicas % Mulheres % Homens 

Engenharia e Ciência da Computação 27,31 72,69 
Ciências Exatas e Ciências da Terra 33,73 66,27 
Ciências Agrárias 37,86 62,14 
Ciências Sociais Aplicadas 47,69 52,31 
Ciências Biológicas 53,29 46,71 
Ciências Humanas 59,27 40,73 
Ciências da Saúde 60,40 39,60 
Artes e Linguística 66,46 33,54 
Total 48,89 51,11 

(Fonte: ABREU, 2010:76 – dados gerados a partir do Censo dos Grupos de Pesquisa do CNPq) 
 

A base de dados também permite observar a distribuição das lideranças dos grupos por 

sexo, com as mulheres representando 44% dos líderes em 2008, um número que apresenta um 

crescimento gradativo desde o ano de 1995, conforme o Gráfico 17 abaixo. 

 

Gráfico 17 

 
(Fonte: ABREU, 2010:76 – dados gerados a partir do Censo dos Grupos de Pesquisa do CNPq) 

 

No entanto, vale ressaltar que esta distribuição por área de conhecimento segue 

padrões similares à participação dos pesquisadores por gênero, concentrando a maioria de 

mulheres líderes em Artes e Linguística, nas Ciências Humanas, da Saúde e Biológicas, e 

decrescendo gradativamente ao considerarmos as Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Agrárias, Exatas e da Terra, e Engenharia e Ciências da Computação, conforme Tabela 20 

abaixo. 
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Tabela 20 

Distribuição de pesquisadores-liderança por área, por gênero (2008) 
Áreas Científicas % Mulheres % Homens 

Engenharia e Ciência da Computação 21.90 78.10 
Ciências Exatas e Ciências da Terra 28.21 71.79 
Ciências Agrárias 32.29 67.71 
Ciências Sociais Aplicadas 44.20 55.80 
Ciências Biológicas 51.26 48.74 
Ciências da Saúde  55.44 44.56 
Ciências Humanas 56.37 43.63 
Artes e Linguística 66.49 33.51 
Total 44.52 55.48 

(Fonte: ABREU, 2010:77 – dados gerados a partir do Censo dos Grupos de Pesquisa do CNPq) 
 

A partir de tais dados, percebemos que a grande área das Ciências Humanas possui 

uma distribuição mais ou menos igualitária, tanto em termos da participação dos 

pesquisadores, quanto em relação às lideranças dos grupos de pesquisa por gênero. 

Infelizmente, não possuímos dados disponíveis sobre a participação de homens e mulheres 

especificamente nos três campos disciplinares que compõem a área de Ciências Sociais, mas 

de todo modo, tais estatísticas servem como parâmetro mais amplo e conjuntamente com os 

dados já apresentados no capítulo II, podem corroborar a hipótese de que as marcas de gênero 

tendem a ser mais igualitárias internamente ao campo das Ciências Sociais.  

 

Outro dado importante refere-se à distribuição dos estudantes, integrantes dos grupos 

de pesquisa, nos diferentes níveis, por sexo: no ano de 2008, as mulheres eram maioria no 

total (60%) e representavam em torno de 55% dos doutores, 57% dos mestres e 59% dos 

estudantes de graduação. Através de dados disponibilizados pelo Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE, 2010), a autora aponta que houve um incremento considerável na 

formação de doutores no país, cujo total era de em torno de 2,8 mil no ano de 1996, passando 

para mais de 10 mil em 2008 (ABREU, 2010:78) e atingindo a marca de 11.368 no ano de 

2009 – de acordo com os dados do MEC, apresentados no capítulo II. No que se refere à 

distribuição dos doutores por sexo, é interessante perceber que as taxas são relativamente 

equânimes, e que se no ano de 1996 havia uma diferença percentual de 11,6% a mais de 

doutores homens do que mulheres, a mesma cai para 3%, no ano de 2008. Tais dados indicam 

que os investimentos no país tendo em vista o aumento do número de doutores titulados no 

país efetivamente ocorre e boa parte desses, são mulheres – conforme distribuição do Gráfico 

18. 
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Gráfico 18 

 
(Fonte: ABREU, 2010:78 – dados gerados a partir da Coleta Capes; In: CGEE, 2010:101) 

 

A partir desta base de dados, foi possível observar também a distribuição das mulheres 

doutoras nas diferentes áreas do conhecimento (Gráfico 19). Percebemos que esta acompanha 

as tendências apresentadas em relação aos pesquisadores e às lideranças dos grupos de 

pesquisa do CNPq, quando cruzados por esta mesma variável. Vale considerar ainda que nas 

Ciências Humanas e Sociais, as taxas de participação feminina variam entre 57,3% (em 1996) 

e 59% (em 2008), no entanto, duas disciplinas da grande área apresentam taxas mais baixas, 

quais sejam, Filosofia e Ciência Política (CGEE, 2010 apud ABREU, 2010:79). 

 

Gráfico 19 

 
(Fonte: ABREU, 2010:80 – dados gerados a partir da Coleta Capes; In:CGEE, 2010:101) 
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Considerando o grupo que é foco desta pesquisa, os professores-doutores de ciências 

sociais, é fundamental observar os dados referentes àqueles que atingiram patamares mais 

elevados na carreira, como os Bolsistas de Produtividade PQ-CNPq. De acordo com Abreu, as 

taxas de participação das mulheres nesta categoria permaneceram estáveis, considerando 

todas as áreas, entre os anos de 2002 e 2008, e são relativamente baixas, totalizando 32% e 

34%, respectivamente (ABREU, 2010:81). Vale ressaltar que, ao observarmos a variação na 

distribuição de homens e mulheres nas diferentes categorias – 1A, 1B, 1C, 1D e 2 – 

percebemos que a participação feminina tende a diminuir à medida que o nível aumenta, e em 

geral, as taxas são relativamente estáveis e baixas ao longo da última década, em torno de 

30% - conforme dados do Gráfico 20. Destacamos que a percentagem mais baixa em todos os 

anos é a das Bolsistas 1A, sendo que no ano de 2008, a taxa de bolsistas nesta categoria era de 

23,6%, enquanto que na seguinte (1B) havia um acréscimo de 8,2 pontos percentuais, 

totalizando 31,8% dos bolsistas – de acordo com a Tabela 21 abaixo. Destacamos que o maior 

intervalo se dá entre o primeiro e o segundo estrato, e que nos outros níveis, a variação fica 

em torno de 0,2% a 5,2% (entre os estratos 1B e 2). 

Tabela 21 

Distribuição das Bolsistas PQ-CNPq mulheres,  
por nível, 2002 a 2008 

Nível  2002 2004 2006 2008 
1A 22.1 23.8 23 23.6 
1B 27.8 27.2 30.4 31.8 
1C 27.8 29.3 30.6 32 
1D 32.9 34.6 35 32.9 
2 37.8 38.3 37.2 37 
Total 32.3 33.4 33.4 33.8 

(Fonte: ABREU, 2010:80 – dados gerados a partir do CNPq/AEI) 
Gráfico 20 

 
(Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de ABREU, 2010:82) 
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É interessante resgatar aqui alguns dados apresentados no capítulo II, quando 

observamos a distribuição de bolsistas PQ por gênero e subárea das Ciências Sociais - 

construídos a partir dos dados disponibilizados pela Capes em 2012. Percebemos que na 

Antropologia e na Sociologia, as taxas de participação masculina e feminina são similares 

e/ou equivalentes, enquanto a Ciência Política apresenta um viés de gênero considerável, com 

a maioria masculina. Considerando as três subáreas das Ciências Sociais, a distribuição 

configura 39,9% mulheres e 60,1% de homens; sendo 44% de bolsistas na Sociologia e na 

Ciência Política (cada), e apenas 12% na Antropologia. A distribuição dos Bolsistas PQ-

CNPq por gênero e sub-área, segue em números absolutos, conforme exposto na Tabela 22. 

 

 

Tabela 22 

Distribuição dos Bolsistas PQ-CNPq por gênero e sub-área, 
nos absolutos, 2012 

Sub-área Feminino Masculino Total Absoluto 
Antropologia 14 14 28 
Ciência Política 31 69 100 
Sociologia 46 54 100 
Total 91 137 228 

(Fonte: CNPq) 
 

Gostaríamos de destacar também que a partir dos dados estatísticos apresentados no 

capítulo II – considerando a ressalva de que a amostra não foi probabilística e, portanto, pode 

ser apontada apenas como um parâmetro de comparação, mas não corresponde a um retrato 

fiel da totalidade dos docentes na área – apontamos que não há diferença estatisticamente 

significativa na produtividade, tanto bruta quanto efetiva, dos pesquisadores PQ-CNPq 

homens e mulheres. Deste modo, ainda que a distribuição dos bolsistas seja desigual na 

Ciência Política, a tendência é que não haja diferenças na produtividade dos pesquisadores 

homens e mulheres e, portanto, podemos questionar quais os motivos que levariam à esta 

distribuição desigual, especificamente nesta sub-área. Ao cruzarmos os bolsistas por nível e 

gênero, considerando as três sub-áreas das Ciências Sociais, obtemos a seguinte distribuição, 

em números absolutos: 
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Tabela 23 

Distribuição dos Bolsistas PQ-CNPq das três áreas das Ciências 

Sociais, por gênero e nível, 2012 

Nível Feminino Masculino Total % Total 
1A 9 18 27 11.84 
1B 20 14 34 14.91 
1C 6 7 13 5.70 
1D 12 14 26 11.40 
2 44 77 121 53.07 
2F 0 2 2 0.88 
SR56 0 5 5 2.20 
Total Geral 91 137 228 100% Percentual 39.92% 60.08% 100% 

(Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponíveis no CNPq, 2012) 
 

A partir da Tabela 23 percebemos que a maior parte dos bolsistas da área são de nível 

2 (53,07%), enquanto os níveis 1A, 1B e 1D possuem taxas variando em torno de 12% a 15%, 

com um percentual mais baixo (5,7%) na categoria 1C. Ao enfocarmos nessa distribuição por 

gênero, calculando suas percentagens – ainda que os números sejam baixos, os dados foram 

calculados a fim de permitir sua comparação e é possível apontar algumas diferenças na 

distribuição internamente às Ciências Sociais, se comparadas com a tendência geral. 

Ressaltamos que os dados disponíveis para comparação entre a distribuição geral e a interna à 

disciplina, referem-se a anos distintos – 2008 e 2012 – e, portanto, gostaríamos de destacar as 

limitações desta comparação. No entanto, vale relembrar que foi apontada – através dos dados 

de Abreu (2010) - uma tendência à estabilidade nas taxas em toda a década de 2000, que nos 

permite inferir que as mesmas não sofreram alterações significativas. A fim de estabelecer tal 

parâmetro, a partir dos dados disponíveis na Tabela 23 (Distribuição das Bolsistas PQ-CNPq 

mulheres, por nível, 2002 a 2008), calculamos as percentagens masculinas, e obtemos por 

fim, os dados abaixo (Tabela 24 e Gráfico 21): 

 

 

 

 

 
                                                
56 Pesquisador Sênior - PQ-Sr: “Destinada ao pesquisador que se destaque entre seus pares como líder e 
paradigma na sua área de atuação, valorizando sua produção científica e tecnológica, segundo requisitos e 
critérios normativos”, com duração de 60 meses. (Fonte: Site Oficial do CNPq. Disponível em: 
http://www.cnpq.br/web). 
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Tabela 24 

Distribuição dos Bolsistas PQ-CNPq por gênero e nível, 

Geral (2008) e Ciências Sociais (2012), em % 

Nível 
Mulheres 

Geral 
(2008) 

Mulheres 
C.Sociais 

(2012) 

Homens 
Geral 
(2008) 

Homens 
C.Sociais 

(2012) 
1A 23.6 30 76.4 70 
1B 31.8 58.82 68.2 41.18 
1C 32 46.15 68 53.85 
1D 32.9 46.15 67.1 53.85 
2 37 36.36 63 63.64 

(Fonte: Elaboração própria a partir de Abreu, 2010:80, CNPq/AEI; e dados disponíveis no CNPq, 2012). 
 

Observando os dados do Gráfico 21, é possível perceber que internamente às Ciências 

Sociais, à exceção dos estratos superior (1A) e inferior (2) – a distribuição tende a ser mais 

igualitária entre homens e mulheres do que a tendência geral, apontando num sentido positivo 

em relação à equidade de gêneros na área. Na categoria 1B, há uma desigualdade em favor 

das mulheres (58%), com as mesmas possuindo maior presença do que os homens (42%); nas 

categorias 1C e 1D, a distância entre homens e mulheres é menor e as taxas são similares nos 

dois níveis, com as mulheres correspondendo à 46% e os homens, à 54% - ou seja, há não 

apenas uma menor desigualdade, mas uma distribuição praticamente equânime. Interessante 

notar, no entanto, que no estrato inferior (2), é possível verificar que as Ciências Sociais 

acompanham a mesma tendência à desigualdade das taxas gerais e o mesmo ocorre na 

categoria 1A, ainda que com taxas ligeiramente inferiores.  

Gráfico 21 

 
(Fonte: Elaboração própria a partir de ABREU, 2010:80, CNPq/AEI; e dados disponíveis no CNPq, 2012). 
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A partir da constatação de que as desigualdades encontram-se nesses três níveis, quais 

sejam, 1A, 1B e 2, é interessante observar também como essa distribuição se dá internamente 

às sub-áreas que compõem as Ciências Sociais. Ao observarmos o número total de bolsistas 

PQ-CNPq, percebemos que apenas na Ciência Política havia desigualdade entre homens e 

mulheres; no entanto, em todas as subáreas existem desigualdades específicas, dentro de 

algumas categorias. Enquanto há uma igualdade no número total de bolsistas na Sociologia 

(46 mulheres, 56 homens) e na Antropologia (14 cada), ambas as áreas possuem uma 

distribuição desigual no primeiro estrato (1A), com o dobro de homens na Sociologia, cinco 

vezes mais homens na Antropologia e, surpreendentemente, o mesmo número na Ciência 

Política. 

Tabela 25 

Distribuição dos Bolsistas PQ-CNPq, por gênero e nível, 

nas três sub-áreas das Ciências Sociais, 2012 

Nível Sociologia Ciência Política Antropologia Total F M F M F M 
1A 4 9 4 4 1 5 27 
1B 9 4 8 7 3 3 34 
1C 4 3 1 2 1 2 13 
1D 7 7 3 6 2 1 26 
2 22 28 15 47 7 2 121 
2F 0 1 0 1 0 0 2 
SR 0 2 0 2 0 1 5 
Total 46 54 31 69 14 14 228 

(Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponíveis no CNPq, 2012). 
 

Na categoria 1B, por sua vez, observamos uma desigualdade em favor das mulheres, 

já que há o dobro de pesquisadoras mulheres, enquanto nas outras sub-áreas o número é 

similar. Já no último estrato (2), a diferença mais significativa encontra-se nas sub-áreas de 

Ciência Política, que tem três vezes mais pesquisadores homens que mulheres, e na 

Antropologia, na qual o número de mulheres é três vezes maior – na Sociologia, o número é 

relativamente similar para ambos os sexos, com ligeira predominância de homens. Em suma, 

as desigualdades entre pesquisadores PQ-CNPq homens e mulheres nas sub-áreas das 

Ciências Sociais, encontram-se assim distribuídas: (i) há maior desigualdade no estrato 1A na 

Sociologia e Antropologia, com supremacia masculina; (ii) na categoria 1B, a Sociologia 

apresenta desigualdade em favor das mulheres; e (iii) no último estrato (2), as mulheres são 

minoria na Ciência Política e maioria na Antropologia  – ver Gráfico 22 abaixo. 
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Gráfico 22 

 
(Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponíveis no CNPq, 2012) 

 

Utilizamos tais dados na presente pesquisa a fim de compartilhar as informações e 

caracterizar a área nesses termos, já que compreendemos que o sucesso e status na carreira 

estão relacionados ao tempo disponível dos indivíduos e ao seu emprego no engajamento na 

carreira, diferenciados de acordo com o gênero; além disso, nos colocamos em diálogo com 

outros pesquisadores da área e acreditamos que tais dados podem colaborar na construção de 

um panorama sobre o campo da ciência social. Tais elementos são importantes também para 

reafirmarmos que, se as Ciências Sociais apresentam taxas mais igualitárias em termos de 

gênero, as desigualdades persistem nos estratos superiores, tal como apontamos a partir de 

dados elaborados no capítulo II. Quando analisamos os Bolsistas PQ-CNPq, por gênero, nível 

e tempo de doutoramento – sendo o último calculado a partir do ano de desenvolvimento da 

pesquisa (2012) e o ano de titulação máxima (doutor) -, observamos que há uma diferença 

significativa na taxa média de titulação entre os bolsistas do estrato superior (1A), com os 

homens tendo se doutorado há uma média de 25,2 anos, enquanto as mulheres há 34,7 anos, 

configurando uma diferença de 9,5 anos. Deste modo, levantamos como hipótese – não 

confirmada devido à não disponibilidade dos dados sobre a idade dos pesquisadores, nem a 

data de conquista da bolsa – que ou as mulheres pesquisadoras possuem maior idade, ou 

demoram um número maior de anos a alcançar tal patamar. A participação das mulheres 

cientistas sociais em posições de alto status, será discutida também adiante, ao analisarmos as 

presidências das associações científicas da área. 

 

Argumentamos que tais dados em relação aos Bolsistas PQ-CNPq indicam que, de um 
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modo geral, as desigualdades de gênero na área das Ciências Sociais são menos marcantes, 

tanto em relação à distribuição geral das bolsas, quanto em relação às existentes em outras 

áreas como a Física, por exemplo – o que é algo extremamente positivo. De acordo com 

Cotta, Caldas e Barbosa (2009) a participação das pesquisadoras mulheres nos diferentes 

níveis de Bolsa PQ-CNPq é muito baixo – e ainda mais baixo do que a tendência geral, 

apresentada na Tabela 3 -  com taxas que variam entre 6% e 17%  (COTTA, CALDAS e 

BARBOSA, 2009:1). Além disso, os autores apontam que ainda que tenha ocorrido um 

incremento no número de bolsistas mulheres no estrato inicial (2), o número de publicações 

das mesmas é 72% maior do que dos homens, apontando que é mais difícil para as 

pesquisadoras entrarem no sistema; seguindo a mesma tendência, a média de publicação das 

pesquisadoras 1B também é mais alta do que a dos homens (Idem, 2009:2).  Observando 

essas desigualdades no campo da Física, é possível destacar o gênero como elemento 

fundamental que impacta na construção da ciência, engendrando processos que produzem e 

reproduzem as relações sociais de sexo da sociedade mais ampla. Nesse sentido, é importante 

e positivo constatar que nas ciências sociais essas marcas não afetam de forma tão impactante 

as pesquisadoras mulheres. Os autores supracitados, apontam a formação dos comitês 

avaliadores nas agências como um elemento fundamental nesse processo, indicando que os 

mesmos podem levar a distorções na distribuição das bolsas por gênero.  

 

Na mesma direção, Abreu (2010) analisa os dados referentes às formações dos comitês 

e comissões avaliadoras, a partir de dados do CNPq de 2009. Naquele ano, haviam 50 

comitês, compostos por 238 cientistas brasileiros dos quais 24% eram mulheres; e mais uma 

vez, a composição dos mesmos variava grandemente de acordo com as áreas: 50% destas 

estavam nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, 39,65% em Ciências da 

Vida, e 10,35% na Engenharia, Ciências Exatas e da Terra. As mulheres compunham 58 

membros dentre o total, variando entre 3 e 8 membros em cada um dos comitês específicos; 

sendo que haviam 17 dos 50 comitês (34%) nos quais não havia presença feminina. Outro 

indicador utilizado pela autora refere-se à participação feminina nas lideranças dos Institutos 

Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), um dos programas com maior financiamento do 

sistema de pesquisa brasileiro atualmente. No ano de 2010, havia 112 INCTs no país e a partir 

de uma pesquisa em 109 destes – as páginas da web de três institutos não puderam ser 

checadas – verificou-se que dos 120 líderes identificados (alguns institutos apontaram mais de 

um), 21 eram mulheres, compondo apenas 25% do total (ABREU, 2010:83). A autora faz 

ainda uma exploração sobre a participação feminina nas associações científicas, considerando 
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a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC). Na primeira, a partir de análise dos membros no ano de 2009, as mulheres 

representavam 13,3%, totalizando 50 membros em comparação aos 376 pesquisadores 

homens. Similarmente e mais uma vez corroborando os impactos diversos de gênero, a 

participação feminina variava nas diferentes áreas científicas, sendo 38,46% na área de 

ciências sociais, apresentando a maior taxa – conforme Tabela 26 abaixo. 

 

Tabela 26 

Academia Brasileira de Ciências 

Membros por sexo e área científica, 2009 

Área Científica Homens Mulheres 
% 

Homens 

% 

Mulheres 

Ciências Agrárias 17 4 76.47 23.53 
Ciências Biológicas 21 7 66.67 33.33 
Ciências Biomédicas 85 15 82.35 17.65 
Engenharia 26 1 96.15 3.85 
Ciências da Saúde 20 2 90.00 10.00 
Ciências da Terra 40 2 95.00 5.00 
Física 66 4 93.94 6.06 
Matemática 46 3 93.48 6.52 
Química 42 7 93.33 6.67 
Ciências Sociais 13 5 61.54 38.46 
Total 376 50 86.70 13.30 

(Fonte: ABREU, 2010:85 a partir de dados da ABC). 
 

A autora aponta que em sua longa história, desde a criação em 1916, a Academia 

nunca teve uma presidente mulher e no quadro de 2009, todos os diretores eram homens e 

havia apenas uma mulher dentre os seis vice-presidentes regionais. Tabak (2002) em O 

Laboratório de Pandora, estudos sobre a ciência no feminino também realiza uma análise da 

Academia, a partir de dados contidos no “Catálogo dos Acadêmicos”57 em relação ao número 

de mulheres eleitas como membros, apontando que este, nas várias categorias, é 

extremamente reduzido. Dentre os dados apresentados pela autora, destacamos que até o ano 

de 1970, apenas oito mulheres haviam sido eleitas, das quais apenas uma era titular, enquanto 

as outras, associadas; no entanto, houve uma mudança no quadro no período do ano 2000, 

sendo eleitas 13 mulheres como titulares, do total de 22 pesquisadoras. A autora destaca ainda 

                                                
57Catálogo dos Acadêmicos é uma publicação lançada pela ABC, em segunda edição, atualizada em dois 
volumes, datados de 1995 (TABAK, 2002:205). 
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que dentre as eleitas entre 1995 e 2000, muitas já apresentavam “um extenso currículo de 

atividades desenvolvidas durante décadas, no ensino, na pesquisa e na participação de 

comissões de alto nível, e já gozavam de reconhecimento internacional. Ou seja, tiveram que 

esperar durante muito tempo por esse reconhecimento da ABC” (TABAK, 2002:211-2). Em 

contrapartida, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) teve duas mulheres 

na presidência, de 1986-89 e 1989-99, e desde metade dos anos 1980, as cientistas 

compunham o corpo de diretores em diferentes funções (ABREU, 2010:85). A partir de tais 

dados, gostaríamos de ressaltar que as marcas de gênero variam não apenas nas diferentes 

áreas científicas, mas também de acordo com os níveis da carreira e com a participação nas 

associações científico-acadêmicas. Neste sentido, consideramos válido explorar os dados 

disponíveis sobre algumas entidades científicas consideradas importantes na área das Ciências 

Sociais, quais sejam: Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA) e Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP).  

 

A SBS, criada em 1937, é uma sociedade científica atuante em escala nacional e 

internacional, uma entidade jurídica sem fins lucrativos, de direito privado, que busca reunir 

institucionalmente pesquisadores brasileiros atuantes nas áreas de Sociologia e Ciências 

Sociais. Desde o ano de 1987, a entidade mantém a regularidade bienal de seus Congressos 

Brasileiros de Sociologia e seus objetivos são “estimular o ensino e a pesquisa em Sociologia 

e desenvolver iniciativas voltadas ao desenvolvimento das ciências humanas e sociais no 

país” (site oficial da SBS58). Observando a composição de seus membros, disponíveis na 

página oficial da entidade na internet, percebe-se que considerando as categorias disponíveis - 

presidente, 1o e 2o vice-presidentes, secretários adjunto, geral e executivo, tesoureiro, 1o e 2o 

secretários, comissão de admissão, conselho fiscal e diretores59 -, no período entre 1934 e 

2013, havia 81 membros homens e 84 mulheres. Tomando a presidência como foco, no 

entanto, a distribuição não é equânime: dos 16 presidentes listados, apenas 3 eram mulheres, 

eleitas para atuação nos anos de 2004-2005, 2010-2011 2012-2013, ou seja, apenas nos 

últimos dez anos. Os 13 presidentes anteriores eram homens, dos quais dois repetiram o 

mandato por dois anos seguidos. Porém, se incluirmos os cargos que representam o segundo 

                                                
58 Disponível em: http://www.sbsociologia.com.br/. 
59 Vale ressaltar que não há dados disponíveis sobre a composição completa de todos os períodos; para além 
disso, destacamos que ao longo dos anos ocorrem mudanças nas estruturas da diretoria das entidades, alterando 
os cargos existentes. 
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estrato60 as taxas alteram-se e passamos a ter 9 mulheres nos cargos do segundo estrato, e 

apenas 5 homens. Ou seja, à medida que incluímos os estratos hierarquicamente inferiores, a 

participação das mulheres aumenta e/ou se equipara à masculina. 

  

 A ANPOCS, criada em 1977 e associação reconhecida por sua excelência científica, é 

uma entidade jurídica sem fins lucrativos, de direito privado, que congrega os programas e 

instituições brasileiras atuantes no campo das Ciências Sociais, através de pesquisas e formação 

de pessoal especializado em nível de pós-graduação. Suas finalidades são similares às da SBS e de 

acordo com informações disponíveis em seu estatuto, se concentram em: promover reuniões 

científicas, objetivando o intercâmbio de informações entre seus associados, associações similares 

brasileiras ou estrangeiras; incentivar os cientistas sociais brasileiros a contribuírem para a análise 

dos problemas da sociedade brasileira; desenvolver a produção e divulgação de estudos em 

Ciências Sociais; dentre outros. Esta entidade científica apresenta um quadro similar em 

relação à composição de seus membros por sexo. Considerando os pesquisadores que 

ocuparam o cargo da presidência da ANPOCS desde 1977, de um total de 21 presidentes, 

apenas 4 eram mulheres, eleitas para os anos de 1993-1994; 1997-1998, 1999-2000; 2009-

2010 – a partir da década de 1990. Mais uma vez, ao incorporarmos o segundo estrato – o 

cargo de secretário executivo – a participação feminina aumenta: são 13 dirigentes homens, e 

6 mulheres. 

  

 A ABA é uma associação civil de âmbito nacional, fundada durante a Reunião 

Brasileira de Antropologia, na cidade de Salvador, Bahia, em julho de 1955, e de acordo com 

seu estatuto, “tem por objetivo congregar os/as especialistas que atuam em ensino e em 

pesquisa e outros/as profissionais que contribuem para o desenvolvimento da Antropologia, o 

intercâmbio de idéias, o debate de problemas e a defesa de interesses comuns” (site oficial da 

ABA61). A entidade também apresenta um padrão similar, ainda que as mulheres tenham uma 

participação um pouco maior na presidência. Considerando o total de 27 pesquisadores que 

ocuparam a presidência desde 1953 – incluindo o Presidente de Honra, Roquete Pinto - sete 

eram mulheres. Novamente, ao incorporarmos o cargo considerado como o segundo estrato 

hierárquico62, percebemos que, dos 26 vices, 16 foram homens e 10 foram mulheres, 

                                                
60 Entre 1986 e 2001 consideramos o cargo de Secretário Executivo; já entre 2002 e 2013 contamos com a 
criação do cargo de vice-presidente. 
61 Disponível em: http://www.abant.org.br/?code=3.0. 
62 O cargo de vice-presidente foi incorporado em 1996, contudo, entre 1955 até esta data, o cargo entendido 
como hierarquicamente inferior ao da presidência era o de secretário geral. Este continuou existindo depois de 
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marcando mais uma vez, o aumento no número de mulheres a partir da observação dos cargos 

em estratos hierarquicamente inferiores à presidência. 

  

A ABCP é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, criada em 

1986 e que, de acordo com seu estatuto, “tem por objetivo o intercâmbio de idéias, o debate 

de problemas, a manutenção de elevado padrão de ética profissional, e a defesa dos interesses 

comuns na área de Ciência Política” (Fonte: site oficial da ABCP63). Entre os seus objetivos, 

aponta-se a “promoção de reuniões periódicas de seus sócios, a divulgação de matéria de 

interesse científico e profissional, estímulo e realização de estudos e pesquisas e proposição e 

adoção de medidas para a melhoria do ensino, da pesquisa e do exercício profissional na área 

de Ciência Política”. Desde o ano de 1986, a entidade teve 10 presidentes, sendo que o cargo 

foi ocupado quatro vezes pelas mesmas duas mulheres, que repetiram o mandato por dois 

anos seguidos. Ao incluirmos os secretários executivos, percebe-se que o cargo foi ocupado 

quatro vezes por mulheres– uma delas repetindo o mandato - e seis homens, gerando uma 

distribuição, entre presidentes e secretários executivos, de doze homens e oito mulheres. 

Interessante observar que esta entidade, apesar de representar a Ciência Política – sub-área 

que contém um viés de gênero mais significativo, não apresenta uma disparidade tão grande 

na distribuição dos cargos.  

 

Em suma, a partir da observação das quatro entidades científicas, obtemos o quadro 

abaixo, representando na Tabela 27 e Gráfico 23. Percebe-se que o viés de gênero é menos 

marcante do que nas associações científicas anteriormente citadas - ABC, SBPC – que são 

historicamente dominadas pela área de Exatas, apontando no sentido de confirmar que as 

Ciências Sociais operam a partir de uma perspectiva mais igualitária. No entanto, isso não 

suprime as desigualdades existentes, e a distribuição de cargos nas entidades científicas por 

gênero apresenta uma tendência similar de aumento da quantidade de mulheres à medida que 

se observa os cargos de estratos inferiores - que também é a tendência geral da distribuição 

geral das bolsas do CNPq. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
1996, mas posto em nível inferior ao do vice-presidente. Logo, dentre as 26 lideranças citadas como “vice”, 
considerar que nem todos foram nomeados como vice-presidentes. 
63Disponível em: http://www.cienciapolitica.org.br/index.php/icons/estatutos. 
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Tabela 27 
Distribuição de cargos das entidades científicas, por gênero 

 SBS ABA ABCP ANPOCS 
 M F M F M F M F 

Presidente 13 3 20 7 6 4 17 4 
Vice* 5 9 16 10 6 4 13 6 
Total 18 12 36 17 12 8 30 10 

(Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponíveis nos sites oficiais das entidades científicas. 
*Denominação que representa os cargos do segundo estrato na hierarquia). 

 

Gráfico 23 

 
(Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponíveis nos sites oficiais das entidades científicas). 

 

 

A observação de tais dados não pretende afirmar que há uma discriminação de gênero 

na área de Ciências Sociais, que acabaria por não designar mulheres aos cargos mais altos nas 

entidades científicas ou aos estratos mais altos dos Bolsas de Produtividade PQ-CNPq; ao 

contrário, uma análise pormenorizada indica que na área o viés de gênero não é tão marcante, 

o que também não significa que não exista. Considerando que há uma distribuição similar do 

número de homens e mulheres na área e que há na grande área de Humanidades uma 

participação feminina bastante considerável, cabe o questionamento em torno dos motivos 

pelos quais as mulheres não ocupam tais cargos, por exemplo. A partir dos dados qualitativos 

discutidos a seguir, apontaremos que a conciliação entre trabalho e vida familiar é um 

elemento fundamental nesta relação, na medida em que vivemos em uma sociedade na qual a 

responsabilidade pelo cuidado com as crianças e a casa tende a ser imputado às mulheres e 

que a realidade das e dos cientistas e sociais não foge à este quadro. Entre os entrevistados, há 
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mulheres que afirmam que “o segredo para o sucesso nessa carreira é não ter filhos, ou tê-los 

mais tarde” e algumas optaram por não tê-los, descrevendo-se como “geração pós-pílula” que 

teve a oportunidade de fazer escolhas de “estilo de vida diferenciados”; outras apontam que 

têm esse desejo, mas encontram-se temerosas em relação à suas carreiras, devido ao acúmulo 

de tarefas e exigências de produtividade; outras descrevem como realizaram o planejamento 

para este momento, que inclui cálculos de tempo de formação, ingresso no sistema público 

federal de ensino e a necessidade de “fazer o pé de meia para o estágio probatório”. Entre os 

homens, é recorrente a afirmação de que tiveram ou têm suas vidas mais voltadas para a 

carreira e que embora reconheçam a importância de “participar” e “ajudar nas tarefas”, sua 

colaboração não é equiparável à de suas companheiras, em relação ao cuidado com os filhos. 

Porém, é importante destacar que existem mulheres que afirmam viver uma relação mais 

igualitária, contando com uma participação efetiva dos companheiros, seja tomando conta dos 

filhos pequenos, dos idosos ou das tarefas domésticas: “na teoria, ele [o marido] fica uma 

semana e eu outra [naquele dia à tarde], mas na prática, ele fica muito mais do que eu” ou 

“meu marido voltou a trabalhar após a aposentaria porque disse estar cansado de comprar 

alface”. Deste modo, enfocaremos na próxima seção a inter-relação entre as esferas do 

trabalho e da casa, considerando os arranjos conjugais e familiares, de modo a observar esta 

dinâmica entre os atores aqui em foco. 

  

 É reconhecido que a maternidade é um elemento impactante na vida da mulher e um 

fator importante para pensar as relações entre gênero e engajamento na carreira científica. 

Portanto, vale ressaltar algumas iniciativas e informações institucionais em relação ao tópico. 

Num primeiro estágio, gostaríamos de apontar que retardar a maternidade têm sido uma 

estratégia entre as jovens pesquisadoras em formação, em especial, se considerarmos que há 

uma pressão para a realização dos dois níveis acadêmicos – mestrado e doutorado – 

preferencialmente seguidos e dentro do prazo – diante das exigências das agências e da 

competitividade interna à carreira científica -, o que faz com que muitas mulheres não 

percebam o momento da formação como adequado à chegada de um bebê. Concorria para tal 

fato, a questão da concessão das bolsas de mestrado e doutorado que não previa extensão de 

prazo para as parturientes. No entanto, atendendo à reivindicação da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) e da Associação Nacional de Pós-

Graduandos (ANPG), a Capes e o CNPq adotaram, a partir de 2010, uma portaria que adéqua 

os regulamentos dos programas de concessão de bolsas de estudo ao direito à licença 

maternidade - possibilitando que as estudantes e futuras cientistas brasileiras possam exercê-la 
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sem que isso gere desvantagens para suas carreiras. A portaria no 220, publicada no Diário 

Oficial em 12 de novembro de 2010, aponta que “no caso de parto ocorrido durante o período 

da bolsa, formalmente comunicado pelo coordenador a CAPES, a vigência da bolsa será 

prorrogada por até 4 (quatro) meses, garantidas as mensalidades à parturiente”64. A portaria 

garante este direito para todas as modalidades de bolsas de estudos, mas vale destacar que 

menciona que a concessão será prorrogada “por até quatro meses” e depende do comunicado 

formal do coordenador à Capes, o que nos permite questionar de que modo os trâmites 

burocráticos internos dos programas responderão à esta resolução, pois sua existência no texto 

legal não garante sua aplicação prática. De todo modo, acreditamos que este benefício deva 

ter um impacto maior entre as doutorandas – dada a idade mais elevada – e que, mesmo que 

não seja possível ainda observar seus reflexos diante de sua recente implementação, a medida 

representa um avanço em termos da igualdade de gêneros no campo científico. 

  

 Outra medida importante e à esta relacionada é a extensão de um ano adicional 

remunerado no prazo do trabalho às bolsistas PQ-CNPq que engravidam no período da 

pesquisa, garantindo que as mães bolsistas não tenham que interromper os estudos durante a 

licença-maternidade. Segundo a pesquisadora Márcia Barbosa, professora titular da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bolsista de Produtividade em Pesquisa e 

presidente do Comitê Assessor de Física do CNPq, a resolução “é resultado de uma série de 

reflexões sobre o tema. Nas diversas conferências e debates internacionais dos quais 

participei, observamos que uma das barreiras que mulheres cientistas enfrentam é conciliar 

carreira e maternidade”65. As pesquisadoras enfrentavam prejuízos quando o parto ocorria no 

período de concessão da bolsa e muitas mães tinham que diminuir ou interromper as 

atividades científicas causando prejuízo na carreira e desta forma, o ano adicional concedido 

pelo CNPq permitirá a recuperação do período menos produtivo em termos de artigos, 

oferecendo uma “solução de continuidade” na carreira feminina. Considerando que as bolsas 

de Produtividade em Pesquisa prevêem duração de 36 meses e o adicional de bancada da 

categoria Sênior (1A), 72 meses, a possibilidade de mantê-la sem a medida pode ser encarada 

como impedimento e desigualdade imputada às cientistas mães, já que as mesmas precisariam 

ou abandonar os projetos, ou “compensar” o período menos produtivo numa “corrida contra o 

tempo” maior que os homens, já que avaliadas desconsiderando esta condição.  
                                                
64 Publicado no Diário Oficial da União, no 218, terça-feira, 16 de novembro de 2010; disponível no endereço 
eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012010111600006. 
65 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-03-09/medida-do-cnpq-estimula-pesquisadoras-
grávidas. 
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 Esta questão foi colocada como um problema entre as docentes de programas de pós-

graduação entrevistadas em relação ao estágio probatório que, segundo elas, não prevê um 

diferencial àquelas que se tornam mães nesse período. Interessante observar que em cartilha 

do Estágio Probatório fornecida pela Universidade Federal Fluminense (UFF) – à qual tive 

acesso por atuar como docente temporária nesta instituição – esta informação está ausente e as 

únicas licenças que constam como permitidas durante o período são “por motivo de doença 

em pessoa da família”, “por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro”, “para 

tratamento da saúde própria”, “para serviço militar” e para “atividade política e desempenho 

de mandato classista” (ADUFF, 2010:28). Na mesma instituição, ao perguntar a uma colega 

que acabara de retornar de licença como havia feito em relação ao estágio, obtive como 

resposta “deixei para lá, pois ninguém sabia me dizer” e, por fim, a mesma fora avaliada nos 

mesmos termos que seus colegas homens, desconsiderando o período “improdutivo”. 

Pesquisamos o item nos sites oficial das principais universidades e também não foi possível 

encontrar tal informação. Uma docente, pertencente a um programa de excelência, que 

engravidou durante o período do estágio, afirmou que naquele período “[eu] produzi muito, 

mas foi tudo consciente, de eu vou ficar meses sem nada... Eu claramente fiz um pé de meia, 

trabalhei horrores na graduação, porque sabia que ia ficar na licença, fora”. Foi nessa 

entrevista que a questão veio à tona, pois ela conta ter descoberto que, 

 

“simplesmente o resguardo, o pós-parto, a licença-maternidade não pára o estágio 
probatório. Olha só! Então, são trinta e seis meses pra mim e para o meu colega que 
não engravida, e a gente é avaliado do mesmo jeito. Eu não tenho 36 meses com o 
intervalo de nove meses. Então vamos colocar oito meses, então trinta e seis menos 
oito, vinte e oito. Eu produzi vinte e oito meses e sou comparada com uma pessoa que 
produziu trinta e seis, é super injusto e a gente [entrevistada e outra colega na mesma 
situação] só descobriu depois, assim: ‘Ah, meu Deus’.” 

 

 A mesma pesquisadora aponta também, comentando sobre a pressão oriunda do 

trabalho, que  

 
“tem também uma pressão específica do estágio probatório, os três anos que a gente 
fica aí meio que sendo testados. (...) Eu nunca sofri assédio moral aqui, pelo menos 
nunca não que eu tenha percebido. Mas quando você está no estágio de probatório é 
difícil dizer não para as coisas, então: ‘participa desta comissão?’, ‘participo’. ‘Ajuda 
na seleção de mestrado’, ‘ajudo’. ‘escreve um artigo sobre isto?’, ‘escrevo’, ‘faz esse 
evento aqui com a gente’, ‘dá um parecer sobre isso’... Tem este processo de 
revalidação de diploma, ‘você pode presidir essa comissão?’, ‘posso’... então eu 
aceitava tudo para poder fazer currículo e tudo, e para poder fazer redes também. 
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Conhecer as pessoas, conhecer a burocracia da universidade (...). Mas, eu já acabei 
meu estágio e agora estou mais seletiva.” 

   

 A partir de tal depoimento, podemos afirmar que o próprio estágio probatório já 

configura um momento de pressão e que no caso dessas docentes mulheres e mães, a mesma 

tende a ser redobrada, uma vez que o período de afastamento não é considerado na avaliação. 

Uma estratégia adotada pelas pesquisadoras-mães é fazer o seu “pé de meia”, considerando o 

período que estará “fora do sistema” – configurando-se como um fator de pressão a mais por 

sua condição feminina. Em outros casos, a mesma condição pode ser fonte de assédio moral 

entre homens e mulheres no espaço acadêmico. Uma colega de trabalho, jovem, recém-

ingressa no sistema federal e em estágio probatório, conta ter ouvido comentários de um 

colega homem, em reunião de colegiado na qual se avaliava uma professora que havia sido 

mãe no período e que foi reprovada na avaliação: “vê se não vai engravidar nesse período, que 

não é uma boa hora”. Se por um lado, houve avanços no que se refere às agências em relação 

à conciliação entre maternidade e carreira, é urgente que a estrutura universitária federal se 

insira nesse debate, a fim de corrigir tais deficiências ao nível organizacional e prático, a fim 

de permitir a concretização dessa igualdade formal. 

  

A conciliação entre maternidade e carreira, e a questão da disponibilidade das 

mulheres para o exercício de tais funções diante de suas responsabilidades com a casa e 

filhos, fica clara no depoimento da docente abaixo. A docente, pesquisadora sênior em 

programa de excelência, reafirma seu comprometimento com o trabalho institucional, mas 

aponta a família como um limitador à ocupação de determinadas funções, como a presidência 

de associação científica: 

 

“A [entidade] é uma associação do coração, desde da primeira vez que eu me inseri, 
nunca mais deixei de ter contato forte, de participar com proximidade e fui vice-
presidente, depois presidente. Mas eu não repeti. A maioria das pessoas repete 
mandato, eu não repeti porque justamente eu acho que foi uma coisa em que a questão 
do gênero pesou... (...) Aí eu realmente achei difícil porque exige muita viagem, você 
tem tantos convites porque é presidente... Então, dois anos foi ótimo, eu me senti 
muito realizada (...) eu fiquei muito feliz , realmente foi um período muito bom, mas eu 
concluí que não tenho condições, talvez se eu não tivesse [filhos]... Eu acho que foi 
uma das horas que eu raciocinei em termos de ‘não sou só eu’. Eu tenho gente atrás 
de mim e junto comigo então... [Na possibilidade de] dobrar isso foi claro, que não 
dava porque de alguma forma eu estava deixando de lado mais do que o que 
normalmente acontece já, essa parte doméstica, do lar. E aí, por exemplo, eu ouvi um 
dia, ‘mãe, você viaja demais, você trabalha demais’.” 
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É recorrente entre os entrevistados, tanto entre os homens quanto as mulheres, as 

observações sobre os “prejuízos” ou “custos” que o trabalho representam para a família e 

principalmente em relação ao tempo dedicado a esta esfera. São comuns os comentários 

acerca das negociações internas à família, em relação às limitações impostas à este trabalho, 

considerado “invasivo”, tanto pelo envolvimento e engajamento na carreira, quanto pelas 

crescentes demandas que caracterizam os processos nos tempos atuais. Nesse sentido, as 

“famílias podem por vezes ficar mais esquecidas”, em determinados momentos da carreira, 

enquanto há mulheres que optam por “esperarem o filho crescer, para tentar ser pesquisadora 

do CNPq” e o cálculo do “prejuízo da vida pessoal e familiar porque prejuízo sempre tem” 

está sempre presente nas falas. É, portanto, que algumas mulheres cientistas e mães afirmam 

que se o ritmo de trabalho, numa “lógica produtivista” estiver para “além do que eu considero 

razoável para mim, eu me descredencio”, pois enquanto o filho cresce, deseja apenas “uma 

rotina mais comum da vida, um trabalho legal, um trabalho que me satisfaça, uma relação 

com os alunos boa, de qualidade e sem essa pressa, essa coisa afoita”. No entanto, 

gostaríamos de ressaltar que o “peso das responsabilidades familiares” é mais comum nas 

falas das cientistas do que entre os homens. A contabilização dos investimentos, custos e 

resultados da dedicação ao trabalho versus os impactos na família é algo que por vezes gera 

uma sensação de frustração, quando se percebe que os resultados não foram tão positivos e se 

conclui que “poderia ter feito melhor, tanto no nível doméstico quanto no acadêmico”. Neste 

sentido, observando a relação trabalho-família, a mesma pesquisadora acima citada afirma 

que: 

 
“A gente se dá conta que poderia ser mais presente. Eu tenho quatro netos e às vezes 
penso que deixei passar algumas fases importantes porque não estava tão próxima. 
Enfim, porque eu estou sempre e a verdade é essa, estou sempre trabalhando e algumas 
vezes sacrificando sábados, domingos e as noites, porque a gente acaba trabalhando 
muitas noites.” 

 

 Enfim, a conciliação entre trabalho e família, e as vivências temporais nessas duas 

esferas inter-relacionadas e dinamicamente interligadas, engendram as desigualdades entre 

homens e mulheres, em especial, se considerarmos a disponibilidade de tempo em relação ao 

gênero. A análise de tais diferenças não é tarefa fácil, uma vez que é um fenômeno multinível, 

e após a exploração dos dados quantitativos apresentados, discutiremos as vivências de tais 

docentes, tomando como base os elementos qualitativos colhidos a partir das entrevistas, no 

capítulo a seguir. 
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Capítulo V 

Gênero nas Ciências Sociais: vivências temporais 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Um dos objetivos da pesquisa é a percepção de vivências temporais a partir do recorte 

de gênero, buscando compreender as relações entre as esferas doméstica e de trabalho, e 

considerando a constituição familiar e outras experiências relacionadas ao tempo. Entretanto, 

a profundidade na qual tais questões foram exploradas foi variável e atentamos para o fato de 

que nem sempre, em uma única entrevista, é possível adquirir confiança e/ou intimidade o 

suficiente para tratar de tais assuntos, percebidos como de ordem “privada”. Durante as 

entrevistas, o tema foi abordado, portanto, a partir do quanto os atores estavam dispostos a 

discuti-lo. De alguma forma, a maneira como os entrevistados vivenciam a relação entre as 

esferas, transparece no engajamento na discussão sobre o assunto, tendendo a falar mais, 

aqueles que com ele se identificam. Em geral, as mulheres desenvolviam mais os temas 

familiares do que os homens, em especial, aquelas para as quais a maternidade é uma questão 

– vivida ou desejada. Objetivamos ainda, considerando ainda a inter-relação destas esferas, 

compreender como os atores vivenciam outros tempos de vida para além do trabalho e 

família, em geral associados às ideias de lazer, ao tempo da saúde, ou o “tempo para si”, 

dentre outros que foram mencionados. 

  

Foram entrevistados 28 docentes, dos quais 10 eram homens e 18 mulheres. O número 

total final refere-se não àqueles que receberam os convites, mas apenas aos que se dispuseram 

a atendê-lo e/ou tiveram disponibilidade para tal. Conforme já afirmado anteriormente, foram 

dez entrevistas com docentes de programas da base da classificação e dezoito dos PPGs de 

excelência, além de termos entrevistado um número maior de pesquisadores também de 

“excelência”, considerando o pertencimento às categorias de bolsistas PQ-CNPq. No que se 

refere à situação familiar – dado coletado apenas no momento da entrevista – chama atenção o 

fato da maioria dos docentes ser casado e com filhos, no total de 22 casos, havendo ainda dois 

separados, um viúvo e três solteiros. Dentre os entrevistados, oito não possuíam filhos, sendo 

a maioria mulheres (7), duas das quais solteiras e outras cinco, casadas; e apenas um homem, 

solteiro, não possuía filhos. O quadro abaixo sintetiza a situação familiar dos entrevistados, 

considerando os arranjos familiares e a presença ou não de filhos, por gênero – ver Tabela 28. 
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Tabela 28 

Situação familiar dos entrevistados, por gênero e presença de filhos 
  Separado Viúvo Casado Solteiro 
  com filhos sem filhos com filhos com filhos sem filhos sem filhos 
Homens 0 0 0 9 0 1 
Mulheres 1 1 1 9 4 2 
Total 1 1 1 18 4 3 

Compreendemos que a presença ou não de filhos é um elemento fundamental que 

impacta nas vivências temporais familiares, dadas as responsabilidades requeridas e é, 

portanto, que chamamos sua atenção aqui. De um modo geral, todos os cientistas sociais 

demonstram seu engajamento e identificação com a carreira e a presença dos filhos é 

apontada como um elemento fundamental para a vivência de seu “estilo de vida”, focado no 

trabalho e/ou para a necessidade de estabelecer fronteiras entre os espaços, desenvolvendo a 

“arte de dizer não” para as demandas de trabalho que surgem de toda parte. A negociação com 

os parceiros em relação ao tempo destinado ao trabalho remunerado e não remunerado é 

caracterizada por variados níveis de tensão, comportando em sua dinâmica desde elementos 

que se referem ao labor – o pertencimento aos programas de excelência, o ser ou não bolsista 

PQ-CNPq, recém-ingresso ou consolidado no sistema e carreira – àqueles que dizem respeito 

à formação e dinâmica do núcleo familiar, em especial, considerando a presença ou não de 

filhos, de outros membros que demandem cuidados e o engajamento do parceiro no trabalho 

remunerado, além da dinâmica interna do casal e suas percepções em relação à divisão das 

responsabilidades domésticas. 

  

Grande parte do tempo das entrevistas foi destinada à discussão sobre os processos de 

trabalho e a maneira como são vivenciados, e os elementos referentes à família foram 

surgindo ao longo das conversas. Em geral, as questões familiares eram mencionadas à 

medida que os entrevistados contavam sobre sua trajetória, despontando os primeiros indícios 

de que a família é tanto um limitador para o trabalho, quanto um condicionante nas escolhas e 

caminhos profissionais. Outro elemento que chama atenção é o fato das mulheres, em geral, 

trazerem à tona mais do que os homens a dimensão familiar ao comentar sobre as escolhas 

profissionais e o cotidiano de trabalho, sendo mais comum entre elas a menção aos chamados 

“ciclos de vida”, como o casamento e a maternidade. De alguma forma, é como se as 

mulheres experimentassem de forma mais intensa tais mudanças, como se houvesse em certa 

medida, uma ruptura com sua condição anterior. Foi partir de tais condições que o trabalho de 

campo foi desenvolvido e as discussões sobre a temática serão apresentadas no item a seguir. 
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5.1. Trabalho e Família _______________________________________________________ 

 

A família tem uma relação direta com a estrutura dos cotidianos de trabalho; na 

medida em que os docentes podem organizar de forma mais flexível sua jornada na 

universidade e em seus home offices, a distribuição desses tempos tende a convergir com as 

responsabilidades familiares. Isto é mais marcante, em especial, entre pais e mães de filhos 

menores de idade e/ou quando existem outros membros familiares que necessitam de 

cuidados. Nesse sentido, ser solteiro ou ter um casamento sem filhos, amplia a flexibilidade e 

a autonomia sobre o tempo, na medida em que reduz as restrições e/ou necessidades a serem 

atendidas no âmbito da família. 

  

No entanto, existem tarefas básicas a serem cumpridas por todos os núcleos familiares, 

quais sejam, aquelas referentes ao cuidado e limpeza da casa, roupas, comida e pagamento de 

contas, dentre outros itens. Praticamente todos os cientistas sociais afirmaram contar com o 

auxílio das empregadas domésticas e/ou faxineiras, encaixando-se na realidade das famílias 

brasileiras de classes médias, na qual é comum a contratação de tais funcionários. Com 

exceção de três casos, todos os outros 25 entrevistados contam com esse serviço, em geral de 

duas a três vezes na semana; muitos contratam mais de um funcionário, designando atividades 

diferenciadas como passar roupas, cuidar do jardim, fazer a faxina e/ou outros, além de 

contratar acompanhantes e enfermeiros; ou também utilizam serviços como lavanderia e 

vivem o cotidiano fazendo refeições fora de casa. Gostaríamos de destacar que na maioria dos 

casos – ainda que não houvesse um conjunto de perguntas específicas sobre a questão – os 

companheiros estavam engajados no mercado de trabalho em condições diferenciadas e não 

havia a vivência de um modelo tradicional de família “homem provedor, mulher cuidadora” 

em nenhum dos casos. Deste modo, considerando a predominância de uma formação familiar 

na qual ambos estão inseridos no trabalho remunerado e, por vezes engajados numa carreira, 

não havendo quem se responsabilize exclusivamente pelo trabalho doméstico, a principal 

estratégia é recorrer à contratação de serviços e funcionários. Esse “auxílio” é valorizado em 

especial por aqueles que tiveram a experiência de morar no exterior, onde esses serviços são 

mais caros, não tão disponíveis e portanto, foram “obrigados” a lidar com essas tarefas sem tal 

“ajuda”.  

 

Esse tipo de suporte é percebido como essencial pelas mulheres que possuem 

estruturas familiares que demandam maiores cuidados. Nas palavras de uma docente 
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consagrada na área, quando questionada sobre como conciliar o cuidado com a casa, os filhos 

e a carreira, “viver no Brasil tem suas vantagens, no sentido que tem um apoio dentro de casa 

que lá fora, não tem. (...) Uma pessoa que é uma ajuda para lavar roupa, passar roupa, fazer 

faxina, essas coisas que a gente não se dá conta, mas lá fora é um problemão”. Tanto os 

casados – com ou sem filhos - quanto os solteiros, em geral, contam com esses serviços, 

sendo que a extensão das atividades é variável e alguns funcionários realizam inclusive as 

compras da casa. De algum modo, fica exposta a impossibilidade desses docentes de darem 

conta dos afazeres no âmbito doméstico sem tal auxílio. 

  

 De acordo com dados de relatório da OIT “Domestic workers across the world: Global 

and regional statistics and the extent of legal protection”66, publicado em 2013, a população 

de trabalhadores domésticos no mundo cresceu significativamente nos últimos quinze anos, 

havendo de acordo com as estimativas, um crescimento na grandeza de mais de 19 milhões, 

passando os dados de 33,2 milhões em 1995 para 52,6 milhões em 2010 (OIT, 2013:24). No 

estudo, a definição da categoria é referenciada na Convenção no 189 da OIT sobre os 

Trabalhadores Domésticos (2011), sendo o termo utilizado para designar “trabalho executado 

em ou para, família ou famílias” ou “qualquer pessoa engajada no trabalho doméstico numa 

relação de emprego”, desconsiderando aqueles que “realizam trabalho doméstico 

ocasionalmente ou esporadicamente e não numa base ocupacional” 67. A definição é dada, 

portanto,  não pela listagem das tarefas e/ou serviços executados – que variam entre os países 

e alteram-se ao longo do tempo - mas sim pelo fato de trabalharem para famílias em âmbito 

privado. De acordo com os dados do relatório, na América Latina e Caribe houve um 

incremento considerável no número desses trabalhadores, crescendo de 10,4 milhões no ano 

de 1995 para 19,6 milhões em 2010. Tais regiões possuem 37% dos trabalhadores domésticos 

no mundo, estando em segundo lugar após a Ásia que representa 41% dessa população – 

conforme dados do Gráfico 24. Dentre os fatores que possibilitariam este crescimento, 

aponta-se a ausência de suporte de cuidados ou de políticas para conciliação trabalho-vida 

familiar, bem como a participação feminina na força de trabalho que teria aumentado nas 

regiões de 43,2% em 1995, para 52,8% em 2010 (OIT, 2013: 19-22). 

                                                
66Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal protection / 
International Labour Office – Geneva: ILO, 2013, 146 p. 
67 No original: “The Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), reflects this when it defines “domes- tic 
workers” in Article 1: (a) the term “domestic work” means work performed in or for a household or households; 
(b) the term “domestic worker” means any person engaged in domestic work within an employment relationship; 
(c) a person who performs domestic work only occasionally or sporadically and not on an occupational basis is 
not a domestic worker”. (OIT, 2013:8). 
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Gráfico 24 

 
(Fonte: OIT, 2013:21. CIS - Commonwealth of Independent States. Listagem completa dos países no Anexo III). 
 

 Internamente às regiões, há maior predominância de trabalhadores domésticos em países 

como Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, sendo o nosso aquele que experimentou 

maior crescimento no setor, da ordem de 5,1 milhões em 1995 para 7,2 milhões em 2009 

(tomando como base os dados da PNAD, IBGE). Segundo a OIT, a demanda por trabalho 

doméstico tem crescido no mundo todo - conforme dados do Gráfico 25 -, tendo contribuído 

para isso as mudanças na estrutura familiar, na organização do trabalho, a entrada maciça de 

mulheres no mercado de trabalho, entre outros fatores. O crescimento na demanda por esses 

serviços profissionais é um fator que marca as dificuldades de integração da vida profissional 

com a doméstica e, na medida em que tais responsabilidades são predominantemente 

femininas, o engajamento das mulheres no trabalho remunerado quando não acompanhadas 

de uma redistribuição destas responsabilidades entre os casais, tende a aumentar a necessidade 

de contratar auxílio externo. 

Gráfico 25 

 
(Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponíveis em OIT, 2013:25; *Excluindo China) 
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O caso dos cientistas sociais não foge a estas tendências e, diante de um ritmo de 

trabalho e demandas intensos – conforme discussão apresentada no capítulo III – e que em 

geral os companheiros também estão engajados no mercado, todos contratam tais serviços. 

Vale destacar, no entanto, que à medida que as responsabilidades familiares aumentam, 

considerando o número e idade dos filhos, a presença de outros membros que requeiram 

cuidados e a quantidade de pessoas na casa, a contratação tende para uma frequência maior 

por semana, além de aumentar o número de funcionários. Um casal entrevistado, cuja docente 

recém-ingressa no sistema, em PPG da base estava grávida, discute sobre o tema, quando 

questionados sobre a organização da casa e a estrutura para quando da chegada do bebê: 

 

Ela: Tem uma moça que vem uma vez por semana, vai ter que vir duas. A gente está 
combinando isso.(...) dela vir de 15 em 15 dias, duas vezes [na semana] agora a partir 
deste mês. Eu acho ela ótima. Ela faz o que quer, mas limpa as coisas e deixa uma 
comida pronta para aquele dia... Isso que é o problema, porque eu poderia aproveitar 
mais ajuda dela, quer dizer, poderia deixar mais comida feita, mas eu não consigo me 
organizar para comprar as coisas para fazer no dia... [quem faz as compras?]  
Ela: Nós fazemos. 
Ele: Eu gosto de ir ao supermercado, no hortifruti. Aqui é tudo perto, a gente faz de 
dois em dois dias, no máximo quatro, não dá para comprar muita coisa [senão estraga]. 
[E as roupas?] 
Ela: É horrível... Ela lava por semana e tira na outra, o varal fica a semana inteira. É 
horrível, desculpe-me, estou sendo super franca.  
[Essas coisas requerem tempo.]  
É e é exatamente o tempo da vida que acabou, no [exterior] eu fazia tudo, era uma 
coisa incrível. Cozinhava, preparava, eu adoro, gosto de cozinhar, hoje eu não consigo 
mais fazer, só às vezes. (...) Estou ligando pra pedir comida por que... 
Ele: Mas eu acho que exatamente tem que falar com ela, que vai passar também a 
comprar as comidas. 
Ela: A gente vai delegar tudo...? Até o supermercado...? 
Ele: Ela quer que eu fale, quer que eu faça o papel do homem, vamos dizer assim... E 
ela só de amiga boazinha. 
Ela: Eu sou a boazinha. [Tem que ter alguém] Para ser o antipático...   
Ele: Não precisa ser escravocrata, mas toda vez que tem que dar as ordens. 
Ela: Mas eu nunca achei que fosse ter empregada, sei lá, eu odiava, achava isso o fim 
da picada. Eu acho esse negócio das pessoas terem pessoas...  
[Seus próprios funcionários?]  
É horrível, mas eu não consigo, porque se não vira o caos total, então agora eu 
preciso da [funcionária] totalmente. 
Ele: Não dá para chegar em casa e querer fazer tudo... 
Ela: Não dá, não dá. 

 

Nesse diálogo, ficam claras as negociações do casal em relação à organização das 

tarefas domésticas; os questionamentos referem-se às tarefas a serem realizadas, incluindo a 

responsabilidade por designá-las. Ambos são docentes em universidades federais; ela, recém 



 207 

ingressa no sistema e pertencente à PPG de estrato mais baixo da hierarquia e recém-

implementado, lidando com as pressões oriundas do trabalho remunerado, bem como do 

doméstico, em especial num momento de transição como a gravidez. A entrevistada aponta 

também a questão do tempo e ritmo do corpo, indicando que este “foge ao controle” no 

período, mencionando tanto as recorrentes consultas médicas, quanto as dificuldades para 

acostumar-se às alterações biológicas, configurando uma predominância deste tempo 

biológico, físico sobre os outros – como o de trabalho, por exemplo. Nas palavras da docente, 

 
“Na gravidez escapa tudo do controle (...). Por exemplo, não consigo dormir direito. 
(...) Eu durmo cedo, mas muito mal e acordo muito cedo, cinco, seis horas da manhã... 
(...) Tem a ver com o corpo, uma vontade de fazer xixi toda hora, de não conseguir 
dormir, eu não sei dormir de lado, algumas coisas assim, é do próprio corpo mesmo. 
Então o corpo te dá o ritmo, quer dizer, é como se ele entrasse. Você não quer, mas 
ele entra... É isso que eu estava falando, a vida não é só assinar papel, fazer coisas, 
escrever artigos, não é... É mais completa e espero que com o bebê seja mais ainda, 
que [o trabalho] pare também um pouco.” 

 

Percebe-se, portanto, a vivência de outros tempos, como o ritmo biológico do corpo no 

período da gravidez, que acaba interferindo e “entrando mesmo que não se queira”, 

configurando um conflito entre o ritmo que se deseja e o que se impõe. Esta docente, que 

viveu a perda de duas gravidezes e atribui o fato à ansiedade e pressão oriundas do trabalho, 

chegou a mencionar: “pode colocar a culpa na Capes!”. A entrevistada percebe que há um 

“desrespeito” ao corpo, mas ainda assim, identifica a necessidade de “fazer coisas antes de 

entrar de licença”, mesmo considerando que “é um pouco pesado” e tendo vivido as 

consequências desse “peso”. Há um sentimento de receio em relação ao período de licença-

maternidade e a docente – assim como fora mencionado anteriormente em relação ao “fazer 

um pé de meia” no estágio probatório – preocupa-se com a continuidade da carreira 

considerando este intervalo, sendo mais uma mulher que experimenta as pressões oriundas 

das dificuldades em conciliar maternidade e carreira. 

 

Mesmo considerando um desrespeito com o “ritmo biológico do corpo”, devido às 

pressões pela produtividade, a docente inscreveu-se num congresso internacional, ainda que 

receosa devido à viagem – e a experiência prévia de ter perdido o bebê outras vezes e tendo 

passado pela situação de estar em um congresso nacional e ter que dirigir-se à emergência 

hospitalar, devido à um sangramento que ocorrera. Segundo ela: “isso tem um desrespeito ao 

corpo total. Mas foi uma coisa que eu devia ter ido, eu achei que fiquei contente, foi legal, 

mas sei lá, é meio pesado...”. Ela não pensava o período da licença-maternidade como um 
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momento de completa interrupção no ritmo de trabalho e nesse sentido, afirmava que achava 

que deveria ficar os meses iniciais sendo “exclusivamente mãe”, mas que depois “fantasiava” 

a possibilidade de ir a um ou outro evento, orientar os alunos em casa e realizar outras 

atividades relacionadas à carreira. Pensando no período posterior ao fim da licença, o casal 

decidiu contar com o suporte de uma creche e conversou sobre a dificuldade em conseguir 

uma vaga e de contar com outros possíveis auxílios, como dos avós e/ou tios: 

 

Ela: Tem uma creche aqui na rua. É surreal, eu botei o nome na lista em março. (...) 
Porque é uma coisa inacreditável, eu coloquei acho que em abril para março do ano 
que vem e mesmo assim não sei se vou conseguir, tem um monte de gente na lista. É 
porque é aqui na rua... [E os avós?] A minha mãe trabalha ainda. Tem sessenta e dois 
[anos] e acabou de mudar de emprego, eu não sei se vai trabalhar o dia inteiro, mas 
pelo menos meio expediente... 
[E os pais dele?] 
Ele: Os meus pais são mais velhos, minha mãe está com 74, o meu pai 80 e pouco, 
não estão muito de ‘ah, vem ficar aqui’, não terá muita ajuda assim não. Tem minhas 
irmãs... Sei lá...  
Ela: Elas trabalham também, aí fica mais [difícil]. (...) Mas todo mundo fala que a 
creche é um momento que você consegue respirar, ter sempre o bebê em casa é ótimo 
e tudo mais, mas você não consegue trabalhar nunca mais, essas coisas todas 
acumulam e você não consegue fazer nada. Eu não sei, como a creche é muito legal, é 
pertinho, estou achando que vai ser bom também deixar um pouco.  
 

 

Este diálogo expõe um elemento importante no cenário brasileiro, qual seja, a ausência 

de suporte para cuidados no país, tanto no sistema público quanto no privado (SORJ, 

FONTES & MACHADO, 2007; SORJ, 2006; SORJ, 2008). No Brasil, a procriação e os 

cuidados em geral são tratados como questão individual e não coletiva e em geral, a 

solidariedade familiar é um recurso estratégico de grande valor, como ocorre em todo 

contexto latino-americano. Diante de uma estreita cobertura social (no trabalho, na saúde e na 

seguridade social), a família acaba sendo a única instituição capaz de oferecer amparo em 

casos de eventos traumáticos, auxiliando também no cuidado de crianças, idosos, doentes e/ou 

pessoas portadoras de necessidades especiais (ARRIAGADA, 2007:225). No entanto, 

considerando o engajamento das mulheres no mercado de trabalho, a expectativa de vida da 

população e o prolongamento na vida economicamente ativa por motivos diversos, nem todos 

podem contar com o auxílio dos avós no contexto atual, como ocorre no caso acima. Por fim, 

quando ambos estão engajados no trabalho remunerado, resta às famílias “correrem” para 

colocar o nome na lista de espera da creche escolhida ou contratar funcionários – em geral, 

mulheres – para que não seja necessária a interrupção na carreira feminina.  



 209 

 

Vale destacar que o casal, apesar de ter planejado a gravidez, incluiu apenas as férias 

dela e não as dele no calendário, que reafirmou que não pararia de trabalhar no período, 

trazendo à tona as negociações e tensões em relação à construção de uma perspectiva mais 

igualitária no cuidado com os filhos. Neste ponto, não poderíamos deixar de destacar a 

importância do debate sobre a paternidade responsável; bem como reafirmar o absurdo da 

legislação e cenário público brasileiro que sequer discute a licença-paternidade, atualmente 

correspondendo à apenas cinco dias – reafirmando uma perspectiva de que tais 

responsabilidades são prioritariamente, senão exclusivamente, femininas. 

  

No diálogo acima, fica exposta também a preocupação feminina com a carreira, sendo 

a creche uma possibilidade de continuidade, na medida em que permite a liberação de parte 

do tempo dedicado ao exercício da maternidade. É, portanto, a solução para que “as coisas 

não se acumulem e não se consiga fazer mais nada em casa”. Interessante apontar aqui, as 

estatísticas brasileiras em relação ao tempo gasto com afazeres domésticos e cuidado com os 

filhos por gênero, que indicam que as mulheres gastam mais do que o dobro de horas do que 

os homens com essas atividades.  

 

De acordo com dados da última PNAD (2009), dentre os ocupados no mercado de 

trabalho, os homens gastam 9,5 horas por semana em afazeres domésticos enquanto as 

mulheres ocupam 22 horas, mais do que o dobro, nessas atividades – conforme o Gráfico 26. 

Ressalta-se ainda que de acordo com Bruschini (2007), a partir dos microdados da PNAD de 

2002, o dispêndio de horas femininas nesses afazeres é ainda maior segundo a presença e 

idade dos filhos: são 31,9 horas por semana entre mulheres com filhos e 18,2 horas entre 

aquelas que não os têm; e o número tende a ser maior quanto mais jovem for a criança, sendo 

mais alto entre as mães com filhos até 2 anos de idade, correspondendo a 34,7 horas semanais 

- conforme o Gráfico 27. 
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Gráfico 26 

 
(Fonte: Dados da PNAD/IBGE, 2009). 

 

Gráfico 27 

 
(Fonte: BRUSCHINI, 2007:51, a partir de FIBGE, PNAD microdados, 2002). 

 

Considerando os dados acima, é possível apontar que a preocupação da docente com o 

tempo dedicado ao trabalho tanto é justificável e a própria realidade brasileira efetivamente 

comprova que os filhos requerem uma demanda maior de tempo dedicado aos afazeres 

domésticos e cuidado - no sentido do “emotion work” - e que, em geral, essa responsabilidade 

é feminina. Quando se está engajada numa carreira, a maternidade torna-se uma questão a 

mais na conciliação trabalho-vida familiar e é necessário e imprescindível, recorrer à 

contratação de serviços para que este ciclo que se inicia com a chegada dos filhos, não 

acarrete na descontinuidade de outro. 

 

 No entanto, ainda que se perceba que contar com o suporte de uma creche é 
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necessário, ainda há a questão de “quanto tempo” a criança deve ficar no espaço. O casal 

conversa sobre a jornada da criança na creche, pensando nas possíveis conciliações com os 

cotidianos de trabalho – já que seus horários são mais flexíveis: 

 
“[A creche é para ficar o dia todo?] 
Ela: Isso é demais. De sete as sete, eu acho demais esse horário, porque não precisa 
também. A gente não trabalha tanto tempo assim, quando eu vou trabalhar eu até fico 
o tempo que precisaria ficar das sete às sete aí ele pode pegar mais cedo... 
Ele: Poxa, eu imagino, de sete a sete a partir dos seis meses... 
Ela: Imagina, coitado. 
Ele: A criança vai lembrar melhor da professora do que dos pais. 
Ela: Da gente, esquece que tem pai. Doze horas. 
Ele: São doze horas tipo assim... 
[É mais do que horário de trabalho]. 
Ela: Acho demais. E como temos um horário flexível isso é mais fácil.” 

 

 

Eles se preocupam que haja um tempo disponível para a vivência familiar e apontamos 

aqui novamente que a família é, portanto, um limitador ao tempo “invasivo” do trabalho na 

carreira acadêmica – ainda que este seja vivenciado de forma diferenciada de acordo com o 

gênero e as percepções em relação ao cuidado com os filhos. De todo modo, fica a questão de 

se o casal conseguirá dar conta dessa jornada de trabalho apenas com o auxílio da creche, ou 

se será necessário contratar uma babá, permitindo a movimentação “ buscar e levar” a criança 

sem ter que aumentar sua permanência no local, ou prejudicar o ritmo de trabalho de ambos. 

Outro docente, membro de PPG da base e recém-ingresso no sistema, à época da entrevista 

pai de uma criança de sete anos e que não possuía empregada nem faxineira, cuja esposa é 

professora (não de IES), conta que quando o filho nasceu, mesmo com a licença-maternidade, 

o casal contratou uma babá e ambos puderam dar continuidade em sua carreira, mesmo 

trabalhando em casa: 

 
“A casa é grande, então tem uma parte que é só o nosso escritório de estudos. Aí, ela 
de licença, nós contratamos uma menina que ficou quatro anos lá em casa, era filha 
de um primo meu, ficou quatro anos só por conta dele. Acabou a licença-maternidade, 
mas ela ficou lá. Ele [o filho] aprendeu a falar o nome da menina antes do nome da 
mãe. (...) Foi a primeira coisa que aprendeu a falar, porque ela ficava o dia inteiro 
com ele. (...) Primeiro foi minha irmã que ficou lá em casa assim que ele nasceu, acho 
que seis meses. Ela mora aqui perto, então ia todo dia cedo e ia embora no final da 
tarde. Com seis meses, nós arrumamos essa menina que ficou quatro anos lá em casa.”  

 

A saída encontrada por este casal foi a contratação de uma babá e o auxílio da irmã, 

uma vez que ambos também estavam engajados no trabalho remunerado. No entanto, tal 
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como temia o casal citado anteriormente, o filho aprendeu primeiro a dizer o nome da babá do 

que o dos pais. Em geral, os casais mencionam o auxílio das babás, avós e creche, além de 

uma coordenação necessária com o companheiro, quando os dois estão inseridos no mercado. 

Alguns casais conseguem realizar uma divisão das tarefas mais igualitária; este docente, por 

exemplo, explicou-me que não possuía empregada ou babá na época da entrevista e que 

combinava com a esposa os horários de buscar e levar da escola, e de tomar conta do filho – 

ainda que precisasse, portanto, levá-lo ao trabalho em algumas ocasiões. Vale lembrar que à 

época, a criança tinha sete anos e que quando de seu nascimento, houve a necessidade de 

contratar a filha do primo, que ficou na casa durante quatro anos. Sobre os cuidados com a 

casa, ele afirma que: 

 
“A gente tinha uma faxineira, mas de uns tempos pra cá estamos sem. Mas quem 
cuida dessas coisas de casa, ou sou eu ou é ela... Almoço, por exemplo, segunda, terça 
e quarta, sou eu que faço o almoço dele [em casa]. Ou quando que tem reunião é que 
não, ele vem comigo e a gente almoça na rua. Mas esses dias da semana, são dias [que 
eu fico com ele].  
[E as compras?]  
Às vezes eu saio daqui, passo no supermercado e compro, às vezes ela vai e compra... 
‘Olha, estou precisando de tal coisa’. Esse negócio do supermercado ficar aberto até 
onze horas da noite... 
 [E roupas? Tem passadeira?]  
Nada, a gente mesmo que cuida! Eu cuido da minha roupa e ela cuida da roupa dela e 
do filho.   
[E você que lava, tira do varal e passa?]  
Sim! ‘Passar’? Não tem muito esse negócio de passar...” 

 

Percebe-se então, que há uma divisão das tarefas de cuidado, incluindo a alimentação 

do filho – segundo ele, “eu cozinho muito melhor que ela” - e o cuidado com as roupas, ainda 

que ele tome conta apenas das suas e a esposa, dela e do filho. É importante destacar que 

tendo sido seminarista por muitos anos, este docente tivera outras vivências em relação ao 

cuidado e afazeres domésticos, ainda que não estejamos apontando uma causalidade para o 

comportamento adotado. Em outros casos, a participação é considerada desigual: são 

mulheres que se sentem sobrecarregadas e homens que indicam que as esposas têm uma 

participação muito maior neste aspecto, e sempre tiveram – nos casos em que os filhos já são 

adultos atualmente. Há também níveis variados de tensão nessas negociações, envolvendo a 

compatibilidade de horários do casal, os ritmos e demandas de trabalho, a disponibilidade de 

ambos para lidar com a esfera, o suporte disponível, bem como suas perspectivas de gênero e 

respectivas responsabilidades com os cuidados. 
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Os dois casos acima reafirmam que a presença ou não de filhos é um dado que altera 

as dinâmicas temporais e que a possibilidade de dividir a responsabilidade, e contar com 

outros suportes é fundamental - sendo mais impactante no caso das mulheres. Uma docente, 

com um filho de três anos, pertencente à PPG de excelência e recém-ingressa no sistema, 

afirma que após a amamentação, o marido “faz tudo que ela faz” e é fundamental para que ela 

“trabalhe bem”: 

 

“Mas o meu marido tem um horário bacana, porque ele trabalha de tarde e à noite. Ele 
sai às duas, leva nosso filho pra escola e vai pro trabalho, depois eu busco e venho 
com ele. Ele chega oito horas, por aí. Então, tem tempo de manhã, almoça com ele... É 
um pai muito presente e eu sempre costumo brincar assim com este negócio de ‘ah ele 
ajuda?’, este verbo é pouco, para os homens que são pais ombro a ombro... Ele faz 
mais do que eu, acho que em termos de contabilidade de tempo, se a gente for colocar 
no papel, ajudar é um verbo que diminui o trabalho, não cabe, diminui o que eles 
fazem. Meu marido é um pai maravilhoso. Depois que eu parei de amamentar eu 
falei: ‘ele faz tudo o que eu faço’ e isto é fundamental para eu trabalhar bem. A outra 
opção seria colocar em tempo integral na escola, mas eu conheço o ritmo dele. Ele não 
fica acordado depois das sete e meia, então eu teria só uma hora por dia com ele. 
Então a gente faz este arranjo e quando um de nós viaja, temos que acionar meus pais 
e outras pessoas. Então, tem uma babá que a gente contrata por dia e eventualmente dá 
uma força. Eu tinha uma prima que mudou daqui, mas ela também era muito presente. 
Por exemplo, meu marido estava viajando e eu tinha uma reunião de manhã, então a 
minha prima vinha para eu ir pra reunião.”  

 

Este é outro caso no qual a possibilidade de dedicar tempo para o cuidado com os 

filhos está relacionada à flexibilidade do horário dela e do marido, além de contar com o 

suporte da creche e outras “ajudas”, inlcuindo outros membros da família e ocasionalmente, 

uma babá. Este casal também considera que é importante ter tempo disponível para despender 

com os filhos e, portanto, opta por não colocar o filho na escola em horário integral, ainda que 

isso represente uma demanda de tempo e organização do casal para dar conta de tal 

responsabilidade. O marido também engajado no mercado de trabalho, mas com um horário 

flexível e uma relação diferenciada com esta esfera – se comparada às demandas do trabalho 

acadêmico – tem, segundo a docente, “uma divisão meio a meio”, tendendo para que ele 

“assuma um pouquinho a mais”. 

 

Este é o caso de outra docente, também recém-ingressa em PPG de excelência, cujo 

marido mantém relações similares ao caso anterior com o espaço do trabalho remunerado e 

não-remunerado. Este casal tem um filho da mesma idade e um arranjo similar; ele está na 

escola pela manhã, mas para gerenciar as tardes há um revezamento: três vezes com a babá, 



 214 

uma vez com a avó e outra eles revezam, mas na prática “ele fica quatro quintos, eu fico um 

quinto” – além da faxineira quinzenalmente.  

 

Em outro caso, a docente reconhecida no sistema de pós e já aposentada conta que 

quando precisou finalizar a escrita da tese e seu filho tinha ainda três anos, combinou com o 

marido que alugaria um espaço próximo à sua casa, de modo que ficasse de meio dia à meia 

noite lá, dedicada à escrita: “foi o único jeito que eu encontrei, meu filho era muito pequeno 

ainda e foi ótimo!”. É necessário, portanto, que haja uma rede de cuidados e disponibilidade 

financeira de sustentá-la para que essas mulheres possam dar continuidade em suas carreiras, 

diante da maternidade. 

  

Entre os entrevistados, há aqueles para os quais as divisões não são tão igualitárias, 

apesar dos homens reconhecerem a importância de participar dos cuidados com a casa e 

filhos. Uma docente, recém-ingressa no sistema em PPG da base, que possui dois filhos com 

idades por volta de 17 e 20 anos, cujo marido é arquiteto e trabalha bastante em casa como 

ela, afirma que em relação às tarefas domésticas, o marido: 

 

“Não se mete não, não faz nada. E não faz mesmo (...). E como ele trabalha com isso 
[arquitetura] é assim, ‘em casa de ferreiro, espeto de pau’. Então, por exemplo, 
chegam as coisas da obra, vão ficando aqui e às vezes na varanda, aí deixa um mês. Eu 
também não esquento, deixo pra lá, senão a gente briga. (...) E ele não se diverte 
fazendo as coisas da casa.  (...) Mas em relação à essa questão do tempo, eu me sinto 
muito sobrecarregada com as questões da casa. (...) É só comida e apesar de eu ter 
empregada, a casa tem uma manutenção que tem atividades que são masculinas. (...) 
Eu preciso dos serviços, acho que o jardineiro é um dos mais importantes, porque eu 
até corto grama, mas não dá para cortar grama e fazer a manutenção de forma 
sistemática porque se não [não faço mais nada]. Eu tenho agora jardineiro a cada três 
semanas. É claro que preciso também de uma empregada. Então tem o jardineiro e a 
empregada três vezes na semana, o que eu acho que é o mínimo. Como eu falei, não 
sou muito exigente com limpeza, algumas vezes uma coisa que vejo eu mesma faço, 
mas a casa funciona bem por conta disso. (...) As meninas se viram no dia que eu não 
estou. Se não tem comida, elas fazem o que quiser. Mas mesmo assim, tem uma 
quantidade de trabalho que às vezes fica muito por minha conta.” 

 

 

Essa docente, recém-ingressa em PPG da base da classificação, está acostumada a 

trabalhar nos fins de semana e noites, hábito adquirido durante o período da gravidez e 

cuidado com os filhos menores, quando trabalhava como docente em nível municipal e em 

rede de ensino superior privada. Sua rotina envolve várias atividades desde a maternidade e a 
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realização do doutorado, sem bolsa e trabalhando, numa constituição familiar que envolvia 

filhos e cuja divisão das responsabilidades não é tão igualitária, foi também viabilizada 

através de uma licença-remunerada pelo município. Apesar de acostumada com a correria 

para conciliar carreira e responsabilidades familiares, ela reclama do peso que o trabalho 

doméstico representa, mesmo contando com o suporte de uma empregada. Nesse sentido, uma 

vez que atua como docente em instituição em outra cidade, afirma que quando dormia fora de 

casa em um apartamento próximo ao local, já que desobrigada das atividades familiares, podia 

trabalhar mais: 

 
“Eu preciso de um lugar tranquilo [para escrever]. Antes, eu dormia [numa cidade 
próxima à universidade] (...). Então era muito bom, porque tinha uma casa com tudo 
montado, silêncio absoluto, não tinha que fazer nada. Se quisesse comer na rua, 
comia, senão fazia um miojo, então era um dia só para [trabalhar]. Eu gostava muito 
de trabalhar ali.” 

 
 

O fato de estar sozinha numa casa e sem tais responsabilidades lhe permitia maior 

liberdade para trabalhar e “fazer um miojo” ou simplesmente “comer na rua”, são colocados 

como exemplos dessa libertação. Esta docente, portanto, vive uma pressão maior para 

conciliação entre vida familiar, maternidade e carreira. Mesmo contando com os suportes 

contratados, ainda sente-se sobrecarregada, não concordando, inclusive, com a divisão dos 

pagamentos de contas feitos pelo casal. Ela é responsável pelas despesas cotidianas, e ele, 

pelas “coisas grandes”, o que não permite, por exemplo, um planejamento para gastos com 

momentos de lazer, como férias e viagens. 

  

Outra docente, membro de PPG da base, mãe de um filho de sete anos e cujo marido 

trabalha muitas vezes em outras cidades ou país, também aponta sentir-se sobrecarregada. Seu 

marido morou no exterior a trabalho, mas mesmo tendo retornado ao país, quando ele está, “é 

como se estivesse na África”, pois sua presença apenas “melhora psicologicamente, porque 

você sabe que tem uma pessoa mais perto, mais alguns dias da semana. Mas na rotina do filho 

não melhora em nada. (...) Compensaria se fosse uma rotina bem compartilhada, você leva e 

eu pego, mas eu não consigo fazer isso com ele”. Sua trajetória acadêmica é marcada também 

pelo matrimônio já que após o casamento e a mudança de cidade, desejosa de ocupar o seu 

tempo durante as viagens do esposo, decidiu estudar, iniciando o curso de mestrado e 

ingressando em seguida, no doutorado; seu filho nascera no período, apesar de ter planejado 

idealmente a gravidez para o fim da formação. Para ela, o fato do marido viajar a trabalho, 
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muitas vezes ao exterior, passou a fazer diferença no seu cotidiano, apenas após a 

maternidade: 

 
“Não faz diferença enquanto você não tem filho. Porque quando ele viajava e eu não 
tinha filho, eu ia para o cinema, ler, academia de ginástica, ouvia música, saía com 
amigos, não tinha problema. (...) Ter filho mudou tudo na questão de gênero. Na 
relação com o marido mudou tudo, tudo, tudo. E eu penso que é difícil, é raríssimo, 
um casal que consegue dividir de maneira mais ou menos equilibrada as rotinas do 
filho. Primeiro porque eu sou centralizadora, então quando ele estava, eu não deixava 
dar banho porque eu queria dar. Então, não é culpa só dele, é minha. Na hora que ele 
pode ajudar, eu também dificulto, tenho total compreensão disso, mas vou sofrer mais 
se ele for. Aí, o que parece que vai me facilitar, [eu prefiro dizer a ele] ‘você trabalha’. 
‘Eu levo ele’ e ‘você trabalha’, porque eu vou ficar tão ansiosa que eu não vou 
conseguir trabalhar. Algumas coisas eu já comecei a deixar, mas só porque meu filho 
está maior. (...) Não é racional, então dificulta muito. Porque na van eu vou ver 
problema, na funcionária doméstica não, porque é uma relação interpessoal. Por 
exemplo, essa moça que está lá em casa há três semanas, eu tenho total confiança nela, 
então assim ou eu tenho, ou não. Nela eu tive. (...) Mas é lógico que dificulta, até para 
deixar ele sozinho, quando eu tive que dar aula à noite e eles me deram a coordenação 
de área logo que eu cheguei, em 2010, era difícil.” 

 
 

Esta docente, que por motivos próprios, não consegue dividir as responsabilidades 

com o marido, vive o cotidiano de uma forma avassaladora. A entrevista foi possível ao me 

disponibilizar a acompanhá-la em seu trajeto, pois, apesar de ter agendado o encontro já que 

exigia deslocamento estadual, seu horário havia “estrangulado”. No entanto, ao iniciar a 

conversa sobre o tema, a mesma foi se estendendo e após aguardar comigo no aeroporto nos 

despedimos no estacionamento, quando da chamada de meu vôo. A conversa foi se 

estendendo, pois o tema, segundo ela, é instigante: 

 

“É um tema instigante porque é terapia, você sabe disso? Você está querendo saber 
das coisas da rotina das pessoas; daquilo que às vezes deixa elas mais ansiosas que é, 
nessa profissão, você dar conta de tudo isso. No caso da mulher, sem dúvida é 
administrar, porque eu sou muito exigente comigo mesma e com a casa. Eu tenho que 
fazer compra de supermercado, eu não designo mesmo quando meu marido está aqui, 
porque ele compra tudo errado.” 

 

A docente, tendo dificuldade de delegar tarefas e sendo muito exigente vive um 

conflito para conciliar maternidade, cuidado com a casa e carreira. Recém-ingressa no 

sistema, lidando com as consequências da pressão por ser um PPG da base da classificação e 

por ter uma produtividade até então baixa, a correria contra o tempo de sua vida é, de fato, 

impressionante. Possui controle cuidadoso das tarefas da empregada em casa e exerce as 
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atividades atuando no sistema de “multifunção” (multitasking): 

 

“Não vai nada na máquina, daí para ter certeza só eu ligo a máquina, eu tenho que 
administrar tudo. Tem uma lista de tarefas da empregada que é de segunda à sexta, 
quase nunca tive funcionária dia de sábado, não faço muita questão. Tem uma lista das 
tarefas que ela vai fazer por dia e tudo muito, muito especificado e eu controlo. Como 
tenho essa relação de exigência com tudo, eu chego em casa com aula para preparar, 
às vezes com tarefa do meu filho que pede pesquisa que tem que fazer junto, com o 
telefone tocando porque o marido está na África querendo resolver alguma coisa, às 
vezes minha mãe liga e eu tenho que falar rápido porque tenho aula para preparar e 
ainda vou olhar se a casa está limpa.” 

 

Para conciliar a carreira com a maternidade, esta docente vive realizando mil 

atividades ao mesmo tempo. O fato de morar longe da família é um complicador a mais, pois 

“o mundo, para a criança, em cidade grande que está só com a mãe, que você não tem um 

acompanhante para ajudar ou babá, ou mãe, tia ou marido, é muito difícil. A rotina fica muito 

pesada, porque os tempos são diferentes”. Ela afirma que o tempo da criança é diferente dos 

adultos e que em geral, as “pessoas passam por cima delas, não as vêem”. Além disso, 

respeitar esse tempo da criança recai em novo conflito, já que o mesmo é diferente do que o 

exigido pelos outros compromissos e também pelos outros adultos no entorno, o que fica 

claro na “agonia” das pessoas ao aguardá-lo num self-service, por exemplo. Ela se ressente, 

pois tinha tempo disponível para cuidar da casa “do jeito que gosta” antes do nascimento do 

bebê, mas agora “eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. (...) Eu passo em cima da 

bagunça porque eu não tenho tempo, mas aquilo vai me causando um desconforto enorme, 

não me faz bem”.  

 

Vale destacar que em sua trajetória, o engajamento na carreira ocorre após o 

nascimento do filho, que foi um elemento a ser considerado até para a continuidade na 

formação. A estratégia utilizada por ela e acordada com o orientador, diante da maternidade, 

foi trancar o doutorado e realizar novamente a prova para o ingresso, a fim de permitir a 

conclusão da formação sem prejudicar o programa, já que acarretaria, necessariamente, em 

atraso na defesa. É já mãe que ingressa no trabalho remunerado como docente de ensino 

superior, inicialmente em particulares e como professora-substituta68, para depois ingressar no 

sistema federal público como quadro efetivo. A maternidade representa uma ruptura com a 

maneira como vivia o tempo anteriormente e reflete sobre sua administração do mesmo: 

                                                
68 Professor em regime de contratação com prazo determinado na estrutura federal de ensino superior. 
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“Eu não administro mal o meu tempo, estou trabalhando o tempo todo! (...) Não é 
falta de administração do tempo. Hoje eu já tinha reunião, amanhã tem reunião e 
quarta tem reunião o dia inteiro, que horas que eu vou ler? À noite. Então eu tenho 
que ler à noite, mas a cabeça está muito cansada, não gosto, eu não trabalho bem... Eu 
não estou tendo a qualidade da reflexão, porque eu gostaria de fazer isso no horário do 
dia. Eu começo a ler de dez horas até uma da manhã e são menos produtivas, porque 
eu acordo às quinze para às seis da manhã! (...) Quando eu fazia mestrado, não tinha 
filho, trocava a noite pelo dia e trabalhava super bem à noite. Acontece que não dá, 
meu filho tem que estar na aula às sete horas, depois eu corro para dar aula às oito, 
levo de trinta e cinco à quarenta minutos da escola dele até a universidade. Por não 
gostar de chegar atrasada, estou sempre na ansiedade, olhando no relógio. Se eu 
ficasse tranquila e tudo bem se chegar atrasada... Porque o dia só tem 24 horas, esse 
espaço vai ser o mesmo, não vai mudar [risos]. A relação tempo e espaço na física é 
cartesiana, não tem jeito de ser diferente. Mas tem uma responsabilidade minha o 
tempo todo muito grande; ao mesmo tempo, eu sei que estou cumprindo tudo o que eu 
tenho que cumprir.” 

 

A pressão temporal na qual vive relaciona-se não só às suas responsabilidades na 

família, mas também à estrutura de trabalho na qual se encontra. Na época da entrevista, 

estava atuando em três disciplinas na graduação, fechando notas e já deveria iniciar um curso 

na pós, devido às alterações no calendário por conta da greve – o que totalizaria, entre 

graduação e pós, com as quatro turmas, em torno de 12 horas semanais em sala de aula. A 

disciplina da pós seria lecionada pela primeira vez e, portanto, requeria maior tempo de 

preparação; além disso, atuava como coordenadora de área, aceitara um convite para 

participar de um prêmio que requeria a leitura de mais de cinco mil páginas e tinha que 

cumprir com as exigências de pesquisa e publicação. Constatando a impossibilidade de 

desempenhar todas as atividades, ela negociara com os alunos o início das aulas da pós para 

um período posterior: 

 

“Eu chamei minha turma e disse, eu não começo. Sabe por que? Porque não tem 
professor de pós-graduação no Brasil que esteja dando três disciplinas na graduação, 
vocês procurem com vela acesa e se acharem, venham me dizer. Então isso é 
impossível. É fazer um trabalho mal feito, vou fazer um trabalho péssimo com vocês, 
eu não tenho tempo para preparar a aula... Como é eu vou preparar a aula para vocês 
se eu estou fechando as notas de três turmas? Não tem condição. Ele ficaram com o 
bicão desse tamanho porque não querem ter aula em janeiro. Eu falei que o único 
arranjo é a gente fazer quinze encontros até 20 de dezembro. Ainda assim vão ter o 
prejuízo de conteúdo, porque não é possível uma disciplina de pós ter duas aulas numa 
semana com a mesma profundidade, porque nem vocês dão conta de ler, nem eu.” 

 

O fato de estar começando a carreira e pertencer a um PPG da base da classificação, 
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que tende a ter menos pessoal disponível – inclusive em termos de apoio técnico e de 

conhecimento dos procedimentos e rotinas burocráticas – exige uma demanda grande e aqui, 

para além das desigualdades de gênero em termos de alocação e uso do tempo, há também a 

desigualdade entre os PPGs, e entre os docentes recém-ingressos e os já estabelecidos no 

sistema. Ela aceitara o convite para ser júri do prêmio – que lhe renderia mais de cinco mil 

páginas de leitura de monografias – por crer que seria algo importante para sua carreira e 

também institucionalmente; acredita que a frequência nas reuniões é fundamental e se diz 

alguém “ativo e não passivo na universidade”, mas diante de tantas responsabilidades, avisara 

com antecedência aos colegas que iria “sumir das reuniões” a fim de resolver o 

“estrangulamento” de trabalho no qual estava: 

 
“As [reuniões] que tiverem até o prêmio, eu não vou mais e já avisei. Aceitar o prêmio 
é um estrangulamento de trabalho porque ninguém me tira outro trabalho para eu 
fazer isso. Ao mesmo tempo, quando eu participo, contribuo para o nome da 
universidade, porque é um professor participando de um premio nacional muito 
relevante na área. Para mim, como experiência é maravilhoso. Eu não ia recusar um 
convite desse. Mas quando você aceita, tem sempre o prejuízo de outra atividade, 
porque o seu tempo continua tendo 24 horas e tem que ter um prejuízo de outra 
atividade. O que eu vou tirar? (...) Eu penso que a universidade tinha que ter uma 
lógica de mais ponderação, mais equilíbrio, porque na verdade você é cobrado para 
participar muito, mas nada do que a gente já faz é tirado da nossa rotina. Então o que a 
grande parte dos professores mais experientes fazem é, não vou fazer isso, porque se 
eu fizer isso, vai ser mais coisa, então não aceita. Começa a recusar várias coisas que 
não são exatamente muito interessantes, porque sabem que vão ficar sobrecarregados, 
que não vão te liberar de nenhuma das atividades, principalmente os administrativos.” 

 

Em seus depoimentos fica exposta a dificuldade em conciliar o trabalho com a família, 

diante de tantos compromissos e a ansiedade gerada por lidar com tantas demandas e 

desigualdades. O fato de estar no início da carreira a faz “aceitar” convites e atividades 

institucionais que os “mais experientes” não aceitam; o dia permanece tendo 24 horas e as 

tarefas não são substituídas diante das incorporadas; o fato de estar iniciando como docente 

requer um investimento grande de tempo na preparação das aulas – conforme já discutido no 

capítulo III – e as tarefas de cuidado como mãe e esposa tampouco cessam de existir. Esta 

mulher, mãe, esposa e acadêmica, que além dos compromissos institucionais faz curso de 

docência no ensino superior, francês e tem recomendação médica para realizar exercícios 

físicos devido à uma doença adquirida nos ossos, mesmo emde seus 40 anos, trabalha o tempo 

todo, e as novas tecnologias de informação e comunicação são fundamentais nesse aspecto: 

 
“[E o email? Você é daquelas conectadas o tempo todo?]  
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Sou. Tenho no celular e me ajudou muito porque tem duas tardes que eu levo meu 
filho no inglês e na natação. Agora é uma só porque eu estou fazendo curso de 
docência no ensino superior. Então, minha funcionária está levando. Ela leva de tarde 
e eu pego no final do dia. Aí, se eu sair para qualquer atividade que seja com ele, ou 
mesmo fazendo supermercado no meio do dia, estou o tempo todo vendo email e 
respondo rapidamente. Então, não deixo nenhuma pendência das coisas que eu sei 
que são fundamentais (...). Eu respondo tudo na hora, porque sei que na minha 
cabeça eu não vou conseguir organizar tudo. E aí tem outra coisa que ajuda, pois 
quando eu chego em casa eu não me sinto obrigada a ligar o computador na mesma 
hora, porque sei que ao longo do dia, mesmo estando fora de casa e da universidade, 
eu acompanhei tudo o que aconteceu. Qualquer um me encontra no celular o tempo 
todo. Falo muitas vezes com a direção pelo celular. Quando eu estou no horário do 
meu filho, eu resolvo coisas, já cheguei a corrigir trabalhos (...). A gente fez um 
projeto para a universidade e tinha um texto de apresentação, que tinha que ir para a 
gráfica. Aí eu estava na natação e eu recebi por email; a moça me ligou dizendo ‘você 
precisa corrigir agora’, ‘mas eu só chego em casa daqui a uma hora e meia’... Então, 
faz o seguinte, manda para mim por email, entra no Skype e eu passo as correções. 
Ajuda muito porque daí eu trabalho e não me sinto culpada de duas tardes, agora 
uma só, de estar saindo. Ao mesmo tempo que eu pensava, mas eu trabalho à noite, 
então se a gente é 40 horas de dedicação exclusiva, eu trabalhei de manhã, à tarde até 
às três horas, daí saí com meu filho, depois voltei e fui trabalhar à noite, então eu 
trabalhei 40 horas. Eu trabalhei final de semana... Eu sei que trabalhei 40 horas, que 
não estou em dívida com o governo. Mesmo assim você está fora do ambiente de 
trabalho e o fato de estar com um aparelho, um livro, estar corrigindo trabalho de 
aluno, preparando prova, faz com que eu me sinta trabalhando, aí eu acho que essa 
profissão é muito boa. Além do prazer que eu tenho pela minha área e por ser 
professora, eu acho que é uma profissão que a tecnologia hoje favorece que a gente 
consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu levo o meu filho 
e ele não vai na van, eu continuo trabalhando. Ele tem uma hora e meia de inglês: ou 
eu fico respondendo email ou eu pego o livro e trabalho, subo na biblioteca, lá tem ar 
condicionado, tem mesinha e lá eu trabalho.” 

 

Para essa docente foi importante dizer “não” para algumas atividades de trabalho – 

como assumir coordenações. Os ICTs também representam uma possibilidade importante que 

junto com a flexibilidade no horário, permite o cuidar do filho e trabalhar ao mesmo tempo. 

No entanto, diante da ausência de suporte, de suas percepções do que é a maternidade – 

afirma que “não critica, mas têm mães que não assumem sua missão, o que não é meu caso” -, 

de suas condições de trabalho e conectada o tempo todo, essa docente não pára de trabalhar 

em ambas as esferas – remunerada e não-remunerada – e é impossível não sentir o 

aceleramento no qual vive ao ouvi-la e analisar seu cotidiano. O trabalhar noturno é um 

elemento a mais nessa problemática e mesmo que ela argumente a dificuldade de atuar nesse 

horário, suas reivindicações não possuem muita legitimidade no grupo de colegas que 

afirmam que também têm filhos e conseguem “resolver”: 
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“Mas aí todos os outros dizem ‘mas eu também já tive filho e resolvi’, ‘eu tive familiar 
doente e resolvi’. Cada um diz que resolveu de uma maneira. Em geral, poucas são 
mulheres, homem é que resolve. Aí tem uma questão de gênero mesmo. Os homens 
resolvem e as mulheres, como é o caso daquela baiana que estava na sala que falou 
que vai importar uma funcionária de lá porque ela veio da Bahia com bebezinho 
depois da licença maternidade e como não tem ninguém aqui, não tem com quem 
deixar e tem que dar aula à noite, ela está desesperada, não sabe o que fazer.” 

 

Em sua percepção há uma marca de gênero nessas negociações e enquanto os homens 

“resolvem” as mulheres muitas vezes “se desesperam”, precisando dar conta de solucionar 

tais impasses. No sistema público federal, onde há certa margem de negociação para assumir 

determinadas funções e atividades, recai-se numa disputa em relação ao tempo disponível 

para exercê-las entre homens e mulheres, nas quais as questões familiares nem sempre são 

consideradas. Diante dos casos apresentados até então, percebemos o quanto a maternidade é 

impactante na carreira feminina e requer uma rede de suporte, não apenas para viabilizar a 

profissão, mas para que seja possível a vivência de um cotidiano menos acelerado, de modo a 

“trabalhar bem”. A paternidade, no entanto, não aparece entre os entrevistados como algo que 

possui tal representação e eles não mencionam tais sensações; os docentes em geral, falam 

menos sobre o tema e relatam com mais tranquilidade a questão da conciliação trabalho e vida 

familiar, muitos dos quais afirmando que suas esposas sempre tiveram papel predominante 

nessa esfera. 

 

Um dos docentes entrevistados, que tinha um filho de seis anos e pertencia à PPG de 

excelência, sendo também recém-ingresso no sistema, quando perguntado sobre a organização 

para a chegada do bebê afirmou: “minha esposa é maravilhosa! Ela está muito mais presente 

do que eu, isso é fato, até porque mesmo se estivesse, ela não me deixaria estar presente. Ela 

foi muito presente e a gente tem empregada em casa”. Sua esposa, professora e que estava 

iniciando o mestrado quando do nascimento do filho, dedicou-se mais a essa atividade e tal 

como no caso anterior, acredita que “mesmo disponível”, ela não o deixaria assumir mais. 

 

De fato, por vezes, a participação feminina é desenvolvida mais como um impeditivo 

para uma atuação masculina ampliada do que como uma requisição da divisão de tais tarefas; 

é como se as esposas não confiassem aos seus maridos tarefas de cuidado. O casal conta com 

o suporte diário de uma empregada que fica até às 14 horas, o filho vai para a escola à tarde. 

A esposa, na época da entrevista estava cursando o doutorado e “liberada da sala de aula” 

(não houve registro do local específico de trabalho) e, portanto, ficava mais em casa 
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trabalhando. Segundo ele,  

 
“Não é que eu não faço nada, eu cuido bastante dele. Ela me falou esse final de 
semana, por exemplo, que tem que fazer um trabalho com o grupo de pesquisa e eu 
vou ficar com ele. Mas no dia-a-dia, aquele cuidado, aquela presença que falam que a 
mãe tem e o pai não tem, apesar de que isso eu acho muito naturalista também... Mas 
aquela coisa do cuidado para ver se não esquece nada, quando faço a mochila para ele 
ir para a escola, eu sempre esqueço alguma coisa, por exemplo. São aqueles pequenos 
detalhes do cotidiano que mãe esta muito mais presente do que eu, mas isso não tem 
nenhum problema, isso não quer dizer que ela está o tempo todo. (...) A gente tem 
ficado muito em casa, ele já está com certa independência hoje, já tem seis anos. No 
início, eu ajudei, mas a mãe [é outra coisa]. Até para dar banho, eu ficava muito 
cauteloso, eu não sabia como pegar a criança, aquela coisa, mas troquei fralda, eu 
sempre ajudei. Mas de fato, eu sinto falta de passar mais tempo com eles.”	  

	  

Este docente, mesmo sendo da mesma geração que o casal que “divide ombro a 

ombro”, tem uma relação diferenciada com os cuidados com o filho. Quando questionado 

sobre como consegue conciliar família e trabalho, sendo casado e pai, ele responde que,	  

	  

 
“Você acaba misturando [os tempos] um pouco, e isso é até um problema. Porque eu 
vou para casa, mas eu continuo acessando o computador, respondendo e-mail, então, 
você acaba curtindo muito pouco a família. Por exemplo, uma coisa que eu mais senti 
muita falta é de ficar com o meu filho, resolvi acompanhá-lo mais agora. Ele começou 
a fazer equitação e eu comecei a ir com ele, eu ficava cansado de esperar lá, porque é 
uma hora e eu ficava lá sem fazer nada, não tinha computador e então, falei: ‘vou 
fazer junto com ele’. Então, no domingo de manhã a gente vai para a equitação. Eu 
jogo tênis também (...) mas ontem, por exemplo, eu desmarquei o tênis para fazer um 
artigo que estava [atrasado] (...). Acontece que você atropela, isso é muito particular 
também. Eu acabo, talvez pela responsabilidade com a pós-graduação, eu acabo 
priorizando mais o lado profissional do que o familiar, eu acho que isso é um 
problema. Eu espero agora sair da coordenação e privilegiar mais o lado da família. 
Tem um colega aqui que me falou que o final de semana dele é com as crianças. Mas 
mesmo assim, eu acho que não é verdade.” 

 
 

Percebemos que mesmo diante da observação recorrente de que passa pouco tempo 

com a família, que sente falta desse tempo, “acaba priorizando o trabalho”. Sua experiência o 

faz crer que, mesmo “ajudando”, “não tem aquela presença que dizem que mãe tem”, e fica 

exposto que sua colaboração tende a ser menor do que da esposa no cotidiano da criança. 

Mesmo assim, talvez seja sua condição masculina que o permita viver a procriação sem estar 

tão “estrangulado” pelo tempo; além disso, de acordo com seu depoimento, sua companheira 

parece mais disponível para assumir tais responsabilidades, permitindo que haja tal 

priorização do trabalho em detrimento da vida familiar.  Por fim ressaltamos que ele desconfia 
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da possibilidade de efetivamente “passar o fim de semana com as crianças”, conforme um 

colega de trabalho havia dito, e que planejava, após desobrigar-se da função de coordenador 

da pós, “privilegiar mais o lado da família”. 

  

Outro docente, membro de PPG e pesquisador de excelência, já consolidado no 

sistema e pertencente à uma geração anterior, reconhece que sua participação é bem menor 

nesse âmbito que de sua esposa que, mesmo sendo da mesma área, não desenvolveu carreira 

acadêmica –  apesar de ter iniciado o mestrado –  e optou por trabalhar em Organizações Não-

Governamentais (ONGs).  Quando realizou o doutorado no exterior, foi acompanhado da 

família: a esposa e um filho, o segundo nasceu no exterior. Lá, enquanto se dedicava aos 

estudos, ela “além de cuidar de filhos, que de fato era um peso pra ela, pois toma muito tempo 

isso, ela também trabalhou um pouco como assistente de pesquisa, com projetos, deu aula de 

espanhol que ela aprendeu lá”. Ele reconhece que sua vida sempre foi mais focada no trabalho 

e no estudo e que o cuidado com os filhos “era um peso” para a esposa, pois “toma muito 

tempo”, afirmando que “nunca teve tanto tempo disponível para estudar e escrever” quanto 

naquela época: 

 

“Eu ajudei um pouco, evidentemente que não é comparável às atividades da minha 
mulher com as crianças, mas eu troquei fralda, quando a minha filha mais velha 
nasceu era fralda de pano. A mais nova, no [exterior], já era muito mais fácil o acesso 
à fralda descartável, mas dar banho, mamadeira, enfim, tudo isso eu fiz um pouco. 
Agora eu sempre fui muito focado no trabalho e no estudo, o que eu vou lhe falar aqui, 
talvez outras pessoas tenham dito, mas eu nunca tive tanto tempo pra estudar, escrever, 
etc. E a minha lembrança é que a melhor época possível, foi o período de aluno de 
pós-graduação. De fato, se existe digamos um céu pra minha vida após a morte, para 
quem atua em curso de pós-graduação, a vida no céu, seria a vida de estudante.” 

 

Foi nessa época de dedicação e foco nos estudos, que ocorre um incidente: 

 

“Foi um incidente, engraçado sobre certos aspectos. Quando eu era aluno [no 
exterior], um dia eu tinha ficado de pegar a minha filha mais velha na creche por volta 
de meio-dia, não sei, meio dia e meia, uma coisa assim e esqueci totalmente. Eu só me 
lembrei disso às nove horas da noite, quando estava voltando pra casa num ônibus da 
universidade. E quando estava voltando, pensando no que estava fazendo até então, 
daí me dei conta, mas a minha reação foi: ‘poxa, esqueci meu filho na escola, a minha 
mulher vai me matar!’ (risos). Foi a primeira reação que eu tive, aí cheguei em casa, 
descobri que ela foi acionada... Porque também não tinha celular na época, era 
telefone de casa. Mas enfim, ao mesmo tempo que eu ajudava, de fato, a maior parte 
do tempo era dedicado pra trabalhar, sempre foi.” 
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Percebe-se, a partir de tal depoimento, que a família não é colocada como um 

impeditivo para o desenvolvimento da carreira – ainda que possa ser um condicionante em 

termos de escolhas e possibilidades, como no momento de realizar o doutorado no exterior, 

por exemplo, acompanhado da mulher e filhos. A responsabilidade pelos cuidados aparece 

como prioritariamente feminina concorrendo para tais vivências tanto o engajamento de 

ambos no mercado de trabalho, quanto as suas percepções de gênero.  

 

Outro docente, também membro de PPG e pesquisador de excelência, e com mais de 

trinta anos de carreira, mas cuja esposa também atuava em universidade pública, afirma que a 

flexibilidade nos horários de trabalho de ambos foi fundamental para estruturar o cotidiano, 

quando do nascimento dos filhos. Quando questionado sobre a conciliação, responde que: 

 
“Eu acho que eu tive uma certa sorte porque ela era professora [universitária federal], 
e eu me lembro que nem eu e nem ela tínhamos a vida de quem trabalha em firmas 
particulares. A gente trabalha muito mais do que oito horas por dia, mas a flexibilidade 
de tempo de trabalho é muito grande. Ás vezes você trabalha 16 horas, diz que não 
parou um minuto e está vendo televisão então, isso facilitou, da gente arrumar um 
esquema de lidar com as crianças. Outra coisa que facilitou especialmente a minha 
esposa do que eu, apesar de ser uma mãe que nunca conseguiu dar leite (risos), é que 
ela não amamentou. Nós tínhamos uma casal amigo que teve filhos nos intervalos dos 
nossos, então, a mulher desse casal serviu como mãe de leite do meu primeiro filho, 
quando a minha esposa tinha que dar aula. Em vez de preparar mamadeira, pôr leite 
e essas coisas complicadas, deixava as criança na casa deles e pronto. Isso facilitou 
muito. E outra coisa que facilitou é que a gente tinha dinheiro para pagar uma babá.” 

 

 
Mais uma vez, diante de um engajamento maior de ambos no trabalho remunerado, foi 

a possibilidade de contar com o suporte da babá e da “mãe de leite” – “sem precisar preparar a 

mamadeira e essas coisas complicadas” -, além do horário flexível, que permitiram tal 

conciliação. Ele conta que, quando do nascimento do segundo filho que teve questões de 

saúde quando bebê, como ele bebia e à noite “não aguentava mais nada”, “sobrava para ela”: 

 
“Meu filho nasceu com um negócio [complicado], você tem que dar injeção pra secar, 
mas imagina uma criança de meses tomar injeção, tinha que ser feito no centro 
cirúrgico. Então, o primeiro ano de vida foi muito complicado especialmente para 
minha esposa, porque eu bebia muito na época e quando chegava de noite, eu não 
aguentava mais nada. Não fazia bobagem, mas eu tinha que dormir. Sobrava para ela. 
(...) Eu ficava com eles especialmente de manhã, porque eu não me incomodo de 
acordar cedo e ela sim... [O filho menor] dormia mau pra burro, acordava de noite e 
ficava com a minha esposa, mas de manhã cedo, tipo seis horas, ela estava prostrada, 
não estava agüentando, e eu ficava até a hora de a gente sair pra pracinha e tal. Na 
pracinha eu ia beber e ela empurrar carrinho, essas coisas.” 
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Percebe-se, portanto, em mais um caso, a importância do suporte – “essa babá era 

empregada ao mesmo tempo” – e uma participação masculina que existe, mas que é inferior à 

das mulheres. Ele, por dirigir e sua esposa não, sempre ajudou a fazer as compras, bem como 

pegar e buscar os filhos na escola, e afirma que a questão da divisão das tarefas doméstica é 

um “ponto de discórdia eterna”: “Eu não dei muita ajuda em casa não. É ponto de discórdia 

eterna, porque mulheres têm uma concepção do que é manter a rotina da casa funcionando 

totalmente diferente da dos homens. Isso aí dá cem artigos feministas e enfim, a gente briga 

eternamente. Mas ela diz que eu não faço nada, mas eu faço sim... (...) Não cozinho, mas eu 

mando cozinhar”.  

 

Outro docente, também de destaque na área e membro de PPG de excelência, afirma 

sobre os filhos que, 

 
“Uma coisa é quando eles começam a andar, a falar, quando a gente começa a ter que 
levá-los para outros lugares e pegar e socializá-los com outros bebês, tem muitas 
coisas. É, mas eu não me lembro dele me interromper no trabalho. De chegar a pedir 
para eu interromper o meu trabalho, para dar atenção para ele, não me lembro, 
porque quando eu me separei da mãe, ele tinha seis anos. (...) Adolescência que é 
mais difícil, por que aí vem outras preocupações que é, ‘o que o menino está fazendo 
na rua?’. E os adolescentes tem uma cabeça assim, estão experimentando tudo. Então, 
vem alguns fantasmas, que são outras coisas, porque você tem que controlar os 
fantasmas para poder escrever. E isto é a coisa do tiroteio, porque o tiroteio não é 
somente barulho, podem ser problemas terríveis que você tem que lidar. A vida 
também é assim, tem gente morrendo, tem gente se separando e você tem que 
trabalhar. Eu não sou condescendente comigo, o que eu penso é o seguinte: se eu 
tivesse um trabalho de oito ao meio-dia, e de duas as seis, eu ia ter que estar lá. 
Então, eu não me dou ao luxo de ‘ah, vou parar duas semanas porque está 
acontecendo um problema na minha vida’, como assim? Eu seria despedido. (...) 
Claro que esta é uma das coisas fascinantes da nossa profissão, você tem uma 
flexibilidade do uso do seu tempo enorme, isso também é uma faca de dois gumes.” 

 

No depoimento acima, fica claro que não há registro de memória da paternidade ser 

um elemento que chega a “interromper o trabalho”, mesmo considerando o período anterior à 

separação. O maior registro não se refere aos cuidados cotidianos, mas sim às preocupações 

com o desenvolvimento dos filhos, aos “fantasmas” que devem ser controlados, pois sendo a 

vida cheia desses momentos de “tiroteio”, não é possível deixar-se ficar refém deles. É 

necessário, em sua visão, aprender a trabalhar mesmo nesses momentos confusos e, ainda que 

o docente aponte que “não é condescendente consigo mesmo”, ressalta que é preciso controlar 

a emoção para que se possa dar continuidade na produção e na escrita. Reconhece-se que a 
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flexibilidade no tempo de trabalho nessa profissão é enorme, mas que também é uma “faca de 

dois gumes”, pois “se você não souber usar o tempo na vida acadêmica, você não se dá bem. 

Porque ou em uma direção ou na outra: ou você é engolido pela necessidade de competição 

profissional ou você não vai fazer nada, e viver simplesmente um ‘ah, hoje não estou com 

vontade de fazer nada’”. Nesse sentido, ressaltamos aqui que as condições para “usar bem o 

tempo” entre os homens e mulheres, considerando suas responsabilidades familiares, é 

variável e desigual, tanto que os homens costumam falar menos sobre as questões e tendem 

mais a afirmar que suas atividades no trabalho remunerado são predominantes em suas vidas. 

 

Nos casos acima citados, apesar de não ter sido o foco principal da entrevista e de os 

docentes terem falado sobre o tema na medida de sua vontade, os apontamentos indicam que 

as esposas tinham disponibilidade para assumir mais tais responsabilidades que os homens. 

No entanto, este não é o caso deste docente, recém-ingresso no sistema, pertencente à PPG de 

excelência, cuja esposa está engajada no mercado de trabalho e possui grande demanda de 

tempo de trabalho incluindo viagens. O casal possui dois filhos, um de nove e outro de dois 

anos. Segundo ele, a organização do tempo é difícil e só é possível fazer tudo que precisa 

“dormindo pouco”: 

 
“Olha, é difícil. Dormindo pouco. Na instituição, eu ocupo a posição de coordenador 
de seminários e isso significa que a gente tem que produzir uma programação interna 
para todas as quintas-feiras, publicadas antes do começo do semestre, com a 
programação fechada, com um componente de convidados internacionais grande. (...) 
E montar isso, para cada semestre, é um quebra cabeça, o que significa que você tem 
que ter uns 20 ou 30 convites rolando o tempo todo. Para professor internacional, é 
mais difícil. Para cada convidado internacional que você traz, você põe uns 30, 40 e-
mails. Essa é uma função importante para o departamento, que é de excelência e para 
manter, você tem que fazer bastante coisas. (...) Então, o departamento é uma 
máquina e isso dá trabalho, dá muito trabalho. Como fazer isso? Bom, tem que 
conciliar isso com aulas, pesquisa e escrita. Porque fazer pesquisa e escrever, não são 
exatamente a mesma coisa. Às vezes você produz dados maravilhosos, mas demora 
cinco anos pra escrever alguma coisa porque o tempo não dá. (...) O que eu faço é 
dormir pouco, basicamente. Não tem mágica. Você pode trabalhar mais rápido, 
menos rápido, enrolar mais, enrolar menos, mas a rigor, isso significa dormir menos, 
se você não quiser deixar de conviver com a sua família, com os seus filhos. (...) É isso 
que eu faço. Não sei quanto tempo conseguirei fazer, mas por enquanto, estou 
fazendo. Suponho que a longo prazo, se não conseguir manter esse pique, você troca 
algumas coisas por outras, tem mais oportunidade de mudar certas coisas. Estou em 
uma instituição consolidada, mas não estou no topo da carreira, e para estar no topo 
você tem um aumento, ou há uma mudança das suas taxas de recusa e aceitação ao 
longo da sua carreira. Quando você é muito novo, você diz ‘sim’ a tudo, porque você 
não sabe o que vai ser da sua vida e você não sabe que porta vai se abrir. (..) E se você 
não fizer isso, está limitando suas oportunidades. Quando vai avançando, você se torna 
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um pouco mais seletivo. Mas, chegar ao momento em que você de fato pode dizer 
‘não’ para muita coisa demora na carreira, se é que você chega a esse momento. Eu 
espero que esse momento chegue (...). Então tem muitos ‘nãos’ que você não pode 
dizer, mas tem outras coisas que, de fato, você pode deixar de fazer. Eventos menos 
importantes, você não liga mais e vai trocando, assim como o corpo faz com a idade, 
uma substituição de músculo por gordura, você vai fazendo uma recomposição das 
suas atividades. Você deixa de ir a muitos eventos, escolhe os top, você para de falar 
em qualquer lugar. (...) Então, você aprende a fazer essas coisas.” 

 

Em seu depoimento, fica clara a tensão vivida por estar no início da carreira, sem a 

possibilidade de dizer tantos “nãos”, precisando assumir muitas funções e aceitar convites, 

uma vez que não se sabe “que porta se abrirá”, além de possuir filhos pequenos. Nesse caso, 

assim como no das mulheres, o docente ressalta que vive uma pressão temporal e que, para 

dar conta das atividades “não tem mágica”, só é possível “dormindo pouco”, a não ser que 

deixe de conviver com a família e os filhos. Ressaltamos também que este depoimento expõe 

a desigualdade existente entre os acadêmicos consolidados e iniciantes, devido às diferenças 

em relação ao controle das demandas e à possibilidade de aceitá-las ou não. Ao ser 

perguntando sobre a existência de “um tempo para si”, o docente responde que, 

 

“Isso aí não existe, esse já saiu da agenda (risos). Você é professor, pesquisador, 
coordenador de coisas várias, esposo e pai. Aí é difícil. Normalmente, o que acontece 
é que as funções paternas concentram uma parte importante da sua vida no familiar 
íntimo, que elas exigem atenção, não tem como. Então, tem uma parte da dinâmica 
familiar que é gestão. Não é um nome bonito, mas é gestão. Você ama seus filhos, mas 
‘quem leva, quem traz, que horas’, tudo isso é gestão, é um acordo. E, pelo menos 
para as classes médias e médias altas, aquela coisa de gênero é pra valer, então a 
questão fica mais complicada, porque de fato, você tem que negociar agenda, 
porque a mulher trabalha. (...) Ela também viaja muito, eu também viajo. Então, a 
gente tem uma parte da vida que é negociação de como lidar com o dever doméstico. 
Então, isso aí você administra, faz do jeito que dá, com alguma flexibilidade. Quando 
eu vou viajar e não consigo fazer, ela faz; ou quando ela viaja, eu faço. E, obviamente 
você não pode fazer se não tiver alguém em casa. Então, a gente tem pessoas em casa 
ajudando. Tem uma faxineira e uma babá, todo dia, senão não dá. E tem coisas que se 
não fizer passa do horário da escola. Mesmo que eu fique com eles de manhã, se eu 
tivesse que pegar eles à tarde aí [não ia dar]. Eu sou humano! Então, a gente faz isso. 
Aí a gente administra, negociando quem leva, quem traz.” 

 

Percebe-se, portanto, que há uma tensão maior na negociação com a esposa, já que 

esta também trabalha e em sua família “a questão de gênero é para valer”, fazendo com que 

haja a necessidade de um “tempo de gestão” ou de negociação das agendas e 

responsabilidades, além de precisarem contar com a babá e faxineira diariamente. Ele aponta 

uma demanda maior com as “funções paternas”, que “exigem atenção, não tem como”, e que 
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há nisso uma implicação na organização do tempo. Mas, mesmo assim, considera difícil 

encontrar o “tempo lúdico” com os filhos que não seja de “gestão”: 

 
“O tempo com eles, eu procuro estar com eles de manhã, estar para questões que não 
são gestão. Mas não é fácil, não é fácil. Para brincar, é uma parte difícil, porque você 
está levando, trazendo, acompanhando, aí não é fácil. Eu procuro fazer. Dependendo 
do momento do ano, essa parte da convivência mais lúdica diminui. Porque você larga 
uma atividade, leva pra escola, quando volta, se você pegar tem que fazer tarefa. 
Então, continua a ser gestão. Tudo bem que pode ser uma gestão amorosa, você pode 
sentar e ver como é que faz a tarefa. E depois, acaba de fazer tudo isso, obviamente a 
vontade não é brincar, você quer assistir TV. Então você pode sentar do lado dele, 
assistir TV e conversar com ele, mas ter aquela coisa mais lúdica é um pouco mais 
difícil de fazer. A gente faz isso sistematicamente aos finais de semana, esse último a 
gente viajou. Finais de semana eu já consegui, é uma grande disciplina na minha 
vida, foi uma grande conquista.” 

 

A conquista do fim de semana ou o tempo “reservado” para a família foi uma grande 

conquista. E o foi não só para este docente, mas também para outros, homens e mulheres que 

afirmaram ter conseguido estabelecer tal relação. No entanto, tal feito não se conquista sem 

passar pelos momentos de tensão e negociação internos do casal. Em geral, os verbos 

utilizados pelos entrevistados para referir-se à família sugerem que é necessário “proteger” 

um tempo da semana para usufruir dessa convivência. Esse tempo é racionalmente delimitado 

e temporalmente enquadrado na jornada comum de trabalho, pela disponibilidade feminina e 

das crianças sendo, portanto, “reservado” ou “separado” para tal fim – entre aqueles que 

conseguem fazê-lo, seja diminuindo o ritmo, dizendo “não”, realizando tarefas 

ininterruptamente ou dormindo pouco. Dentro desse tempo “reservado” para a família, o 

docente só retorna ao trabalho, em casa, depois que sua esposa dorme:  

 

“Nos finais de semana e à noite eu praticamente não mexo com trabalho. Nas noites, 
tudo bem, mas todo mundo já dormiu e eu vou lá ver o que tem para fazer. Faço 
alguma coisa, mas só depois da minha mulher dormir. A não ser que algo esteja me 
atropelando fortemente, mas eu procuro não fazer. E na verdade, tem uma coisa mais 
difícil, que é a convivência com a minha esposa. Porque, além de ser pai, você tem 
que ser esposo e aí fica mais difícil ainda. A maior parte do tempo que a gente se 
encontra é pra negociar com as crianças, leva, traz, faz, conversa sobre, etc. A gente 
procura fazer algum programa, nós dois. Mas é coisa de agenda, não é espontâneo. A 
gente sabe que se a gente não botar isso na cabeça o tempo come a gente. Ela chega 
cansada, não quer fazer mais nada, eu chego do trabalho e às vezes a gente determina 
“na sexta a gente vai sair”. A gente agenda: vamos dançar, voltar de madrugada. A 
gente procura fazer isso e conseguimos fazer. Dependendo do momento do ano, a 
gente consegue fazer duas, três vezes por mês, mas nas melhores épocas. Quando está 
encerrando semestre, relatórios, aí é uma vez por mês às vezes nenhuma vez por mês. 
Mas somos cientes disso, a gente chega a tirar sarro: ‘quando a gente vai agendar 
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nosso encontro?’ (risos).   
[Tem pouca espontaneidade.] Mas suponho que isso nem tenha a ver com trabalho, 
mas com as relações familiares e com a família. Porque poderia ter a espontaneidade 
do tempo em uma sociedade que a mulher fica em casa o tempo todo, o homem 
trabalha, ele volta e generosamente, se surgir algum problema ele se dispõe à 
sugestão da mulher em logo fazer alguma coisa. Mas, essa sociedade não existe mais. 
As pessoas eram talvez ignorantes e felizes. Hoje a gente não é mais ignorante, mas 
um pouco infeliz. Porque você sabe que essas divisões, provavelmente desiguais, não 
são boas. Todo mundo tem projeto de vida e você tem que respeitar, tem que 
impulsionar. Isso não é do trabalho em si, você poderia ser engenheiro e ter mais ou 
menos problemas. Talvez nossa profissão tenha certas especificidades que 
sobrecarregue demais e você não tem uma distinção do seu tempo de lazer, casa e 
tempo de trabalho. Então, tudo isso complica.” 

 

É claro que há uma tensão forte e uma necessidade de pensar a agenda, “senão o 

tempo come a gente”. Inclusive para encontrar a esposa e viver o papel de “esposo” sem ser o 

“tempo de gestão”, mas sendo um “tempo para o casal”. A disponibilidade deste tempo está 

diretamente relacionada às demandas da profissão e o docente afirma que no trabalho 

acadêmico há um complicador a mais, qual seja, a indistinção entre os tempos de lazer, casa e 

trabalho, em especial, estando na “corrida por um lugar” no sistema, visando o 

desenvolvimento de sua carreira. Destacamos também que o mesmo possui dois filhos 

pequenos e a esposa também tem um ritmo de trabalho remunerado intenso; além de haver 

uma percepção da necessidade de divisão mais “ombro a ombro” no campo do trabalho não 

remunerado. É nesse sentido que ele destaca que uma (possível) sociedade em que as rotinas 

podiam ser feitas de modo mais espontâneo, sem precisar de tantos agendamentos, refere-se a 

uma “época que não existe mais”. Deste modo, as questões de gênero e os conflitos 

decorrentes de uma atuação mais igualitária, tanto no campo do trabalho remunerado quanto 

do não remunerado, são intensos, e aponta-se que consciência de tais problemas e a busca por 

outras formas de relacionar-se não necessariamente trazem felicidade. 

 

Num outro polo, percebe-se que aqueles que possuem o tempo mais liberado para o 

trabalho e sofrem menos com as questões familiares são os solteiros e casados que não 

possuem filhos. No entanto, o fato da conciliação trabalho-família não ser tão problemática 

não significa que esses docentes não experimentam pressões temporais, mas apenas que estas 

tendem a estar mais relacionadas diretamente ao campo do trabalho remunerado. É nesse 

sentido que um docente mais jovem, integrante de PPG e pesquisador de excelência e que já 

se doutorou há mais ou menos dez anos, ao ingressar como permanente assumiu também 

algumas funções administrativo-burocráticas, assusta-se ao contar sua trajetória, dando-se 
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conta de tudo o que já havia feito desde então: “É, eu não sei, na verdade já estou ficando 

preocupado, pois eu não sei como eu consegui. Estou ficando cansado só de lembrar tudo o 

que fiz. Está me assustando agora que eu estou pensando nisso e vendo tudo isso”. Morando 

sozinho, esse docente afirma que “não sabe fazer nada de casa” e, portanto, opta por utilizar 

serviço de lavanderia e fazer as refeições na rua, pois já até tentou ter alguém cozinhando para 

ele, mas “não funcionou muito bem” – afinal, é necessário coordenar as compras, delimitar as 

atividades, além de dar conta dos alimentos não consumidos. Ele tenta organizar sua rotina 

para passar o fim de semana na casa dos pais, onde há uma “boa estrutura” e é apenas lá que 

ele consegue “se dedicar a estudar mais profundamente e ter paz, se alienar completamente e 

escrever”. Ele afirma que come na rua todas as refeições, ou na casa de colegas e amigos, e 

que isso já é “um pouquinho mais tranquilo e melhor do que se tivesse que fazer essas 

tarefas”, mas que, ainda assim, prefere a estrutura da casa dos pais: “[lá] tem uma mata nos 

fundos e uma boa estrutura, é a casa da minha mãe, então tem empregados... Eu me sento para 

comer e me levanto”. No entanto, mesmo sendo solteiro, não tendo filhos e optando por não 

realizar tarefas domésticas – a não ser as estritamente necessárias – esse docente, ao ser 

perguntado sobre o tempo para as “outras coisas da vida”, responde: “Que outras coisas? 

Você acha que tem outras coisas?”.  

 

Outra docente, recém-ingressa no sistema federal e pertencente à PPG da base da 

classificação, e que morava sozinha, apesar de afirmar que a casa não dá muito trabalho, 

explica que optou por contar, quinzenalmente, com uma pessoa para realizar a faxina e outra 

para cozinhar: 

 
“Olha, a casa quase não me dá trabalho. É só eu, moro sozinha e tenho um profissional 
que vem de 15 em 15 dias pra limpar... Na verdade, de 15 em 15 dias eu tenho alguém 
pra limpar e alguém pra cozinhar. Não faço comida nem limpeza, porque quando 
muito, dou uma ‘geralzinha’ se preciso. Então ela passa o dia inteiro cozinhando, 
prepara um monte de coisas e coloca tudo em potes pequenininhos; eu congelo tudo e 
na hora de comer, eu já tirei do congelador e esquento. Então, a casa não me dá 
trabalho, eu tiro um ‘pózinho’ ali, mas normalmente a casa vai acumulando sujeira, a 
não ser que fique imunda porque teve alguma coisa especial. Eu não me mexo muito 
nisso não, porque morando sozinha você não suja.”	  

	  
	  

As compras eram feitas pela funcionária, já que ela é “ativa e observa as promoções” e 

a docente apenas precisava orientá-la no que gosta ou não. As roupas também “não davam 

muito trabalho e quase não tinha coisas que precisavam ser passadas”. Apesar de estar se 

sentindo um pouco mais tranquila na época da entrevista, também devido ao contexto da 
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greve, ela afirma que nos primeiros meses o trabalho foi bastante intenso, até que ela decidiu 

fazer outra opção: 

 

“Então eu passei esses primeiros sei lá, seis, oito, dez meses, não lembro mais qual foi 
o tempo, enlouquecida porque ou eu estava na [universidade] dando conta de dar 
aula, ou preparando aula e escrevendo. Chegou no final desse período eu estava um 
caco, completamente acabada. (...) Eu estava fazendo dez milhões de coisas ao mesmo 
tempo, não me pergunte como... Porque eu não sei, olhando hoje, talvez a minha 
ansiedade de achar que eu não estou produzindo é porque eu [diminuí o ritmo]. Eu 
realmente fiz uma opção num determinado momento, quando eu falei: ‘gente eu 
preciso de saúde, não está dando mais para fazer isso tudo que estou fazendo’. Então 
eu decidi encontrar uma outra maneira desses projetos acontecerem, ou chegando o 
fim do ano, eu não ia conseguir nem lembrar o meu nome, de tanta coisa que eu estava 
fazendo. Nesses primeiros meses, foi isso eu não conseguia [parar]. Eu lembro que o 
meu namorado uma vez falou pra mim ‘eu falo com a minha analista que diz, mas ela 
é uma pessoa muito interessante, porque ela faz dez [coisas] ao mesmo tempo. Não é 
possível, uma pessoa que não tem tempo pra mais nada, nem pro namorado, é porque 
deve ter muita coisa interessante pra fazer’. E na época eu acho que eu estava assim, 
eu estava muito apaixonada por tudo e o [trabalho] era uma grande paixão... Eu 
gosto muito, adoro trabalhar com os alunos, lidar com os meus orientandos, mas a 
paixão, a lua de mel acabou. Agora sim, eu tenho que pensar um pouco em mim, na 
saúde, no que eu preciso fazer pragmaticamente para manter o ritmo de 
produtividade. Aí, não dá pra ficar só com a mão na massa o tempo todo, eu tenho 
que sentar escrever, eu tenho que ler outras coisas.” 

 

Outra docente, também solteira, enquadra-se no mesmo perfil; morando sozinha, conta 

com uma diarista uma vez por semana e afirma que: 

 

“Como eu funciono muito em termos dos prazos e da pressão, a diarista acaba sendo 
também o meu prazo. Porque eu gosto de arrumar a casa antes da diarista vir. E todo 
mundo acha a coisa mais maluca do mundo, mas para mim faz todo o sentido. Porque 
ela não vai lá para organizar as minhas coisas, ela vai para limpar, para cozinhar, 
para lavar minha roupa e tal, organizar as minhas coisas, organizo eu. Então, se eu 
sei que ela vem amanhã de manhã, eu chego do trabalho à noite e dou uma geral, uma 
organizada melhor ou pior, dependendo do tempo que eu tenho, mas dou pelo menos... 
Papelada que está espalhada, eu organizo, roupa, boto o que é de lavar e o que não é. 
Ela vindo semanalmente, me faz semanalmente dar esta geral. (...) Eu separo tudo e 
então, ela vem já para fazer: ‘olha, é para você cozinhar isto, para lavar isto e limpar’. 
Mas já está tudo organizadinho quando ela chega. Então eu faço isto uma vez por 
semana, para mim, só uma vez dá para fazer tudo.” 

 

Fica claro que, mesmo com o tempo reduzido, ela recusa-se a passar para a diarista 

responsabilidades para além de limpar e cozinhar, afinal, “organizar minhas coisas, organizo 

eu” – expondo que o suporte não substitui sua participação em todas as atividades. Segundo 

ela não há muita rotina em relação à alimentação, come na rua ou às vezes na casa da mãe, 
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“onde é comida certa”. Cozinhar é uma meta de organização de seu tempo, pois foi uma 

recente descoberta após o período realizando pós-doutorado no exterior: 

 

“Está aí, uma coisa que eu gostaria de ter tempo e que fui descobrir, na verdade, 
quando eu passei a ter, lá [no exterior], foi aprender a cozinhar. E vim com a ideia de 
ver se eu consigo botar esta rotina para mim aqui também. Não sei se vou conseguir, 
mas para mim, funcionou muito bem lá. Inclusive cozinhar à noite, quando eu chegava 
do trabalho cansada. Era uma ótima maneira de relaxar, muito mais do que ligar a 
televisão ou outra coisa. Cozinhar, distrair e tal... Então, espero organizar o meu tempo 
para ter isto aqui também. Não tem muita rotina [na alimentação cotidiana]. Aqui, [na 
universidade] às vezes a gente sai para almoçar em algum restaurante melhor, às vezes 
vai ali, como hoje, eu fui ali comer um pão de queijo. Às vezes eu vou na casa da 
minha mãe. A casa da minha mãe é ótima porque é sempre comida certa. O problema 
é que fica longe. (...) Então, não tem uma rotina muito certinha assim.” 

 

Apesar de não lidar com as demandas cotidianas de tempo de uma família nuclear, ela 

sente a pressão do ritmo de trabalho e afirma que “adora o que faz, o único problema é que a 

quantidade é sufocante”. Mesmo já se sentindo mais consolidada na carreira e com a 

possibilidade de dizer alguns “nãos” ao trabalho, ela conta que a rotina é intensa e que é 

preciso acostumar-se com a ideia de que “não será possível dar conta de tudo”, pois “o tempo 

não dá”: 

 
“Eu já cheguei a essa conclusão de que é mais uma questão interna. Porque eu vou 
ter que me acostumar que vai ter sempre coisa para fazer, porque é impossível dar 
conta de todas elas. Então é mais uma questão de lidar com a minha ansiedade, com a 
minha frustração de não terminar tal coisa no prazo, ou de ter que negar um projeto 
que de repente eu até gostaria de fazer. Eu já cheguei nesse ponto de entender que o 
contexto não vai mudar, eu que vou ter que lidar, com a maneira que eu lido com isto. 
Mas, apesar de ter esta consciência eu não consegui aplicar. Vivo nesta ansiedade.” 

 

Na entrevista, a docente deixa claro que o tempo não é suficiente para dar conta de 

tudo o que é necessário e/ou desejado, e que gostaria de ter tempo disponível para organizar 

sua casa – outra atividade que estava contribuindo para sua angústia e ansiedade. Ela explicita 

que não é fácil lidar com a organização temporal, apontando a necessidade de ser ativo e 

tomar decisões em como aplicar o tempo, revelando um conflito interno: 

 

“Eu queria ter tempo de organizar minha casa. É uma coisa que não está nem tanto na 
parte do prazer, mas que está me incomodando. Apesar de que tem um pouco de 
prazer nisso também. Meio que faxina mesmo, organizar as coisas nas prateleiras e tal, 
mas também de mudar alguma coisa na decoração. E realmente isto está me 
angustiando, eu olho para os lados e falo: ‘ah, não!’, porque a casa não corresponde ao 
que eu gostaria que fosse. Eu até falei estes dias, brincando, que eu sou organizada, 
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mas não estou organizada no momento. Mas, eu gostaria de ter tempo para isso. Então 
isso é uma coisa que eu gostaria de ter tempo. A leitura não é tanto o tempo, é porque 
eu não consigo desvincular o trabalho lendo e passar para o prazer lendo, já me doem 
os músculos, os olhos... Eu gostava muito de dançar e eu não sei se atribuo só à falta 
de tempo não, sabe?! A gente também tem mania de atribuir ao tempo, mas acho que 
falta falar: ‘vou e pronto’. Mas é isto, eu acho que tem o tempo, mas eu tenho que me 
organizar também e falar ‘eu vou lá’. Acho que é meio a inércia de ‘ah, estou 
enrolada’. A verdade é que a gente, mesmo tendo todas estas demandas, mesmo tendo 
uma vida super ocupada, ainda perde tempo com bobeira de alguma maneira. Então, 
organização talvez seria uma coisa a usar como justificativa, mais do que a falta de 
tempo para não fazer isto. Porque não tomaria tanto tempo se eu tivesse uma aula de 
dança por semana, não seria nenhum fim de mundo. E dormir, queria dormir mais.” 

 

Esse conflito interno revela algo apontado anteriormente: que a organização dos 

tempos diante de uma jornada de trabalho flexível e invasiva depende de sua possibilidade de 

ser ativo e impor certos limites. A questão da capacidade de “gerenciar bem o tempo” também 

surge aqui como um dado elementar, apontando uma contradição entre a “demanda sufocante 

de trabalho” e a disponibilidade de tempo para realizar outras atividades. Nesse sentido, ao 

apontar que “mesmo tendo muitas demandas e uma vida ocupada, acaba perdendo tempo com 

besteira” é como se os próprios indivíduos buscassem a eliminação dos “tempos mortos” de 

suas vidas, enquadrando-se num pensamento industrial taylorista, que busca maximizar a sua 

produção – no entanto, esta refere-se à produção e reprodução da vida cotidiana. Deste modo, 

a racionalização do uso do tempo é um elemento fundamental para que seja viável a 

realização das tarefas do trabalho remunerado - mesmo que considere que é “impossível dar 

conta de tudo” – e de outras atividades que envolvem a experiência de vida de uma forma 

mais ampla. Nesse sentido afirma que a justificativa para não conseguir fazer “uma aula de 

dança uma vez por semana, que não seria nenhum fim do mundo” se refere mais à 

organização do que “a falta de tempo”. Quando questionada sobre seus “outros tempos”, 

como lazer, passeios com os amigos, ela responde: 

 

“Não fica, né! (risos). Exercícios eu não faço, quando eu estava [no exterior] eu ainda 
fiz por um tempo, mas não faz parte da minha rotina. Mas, aí também não atribuo só 
ao tempo não, não gosto mesmo. (...) O problema dos amigos é que eles também estão 
sem tempo e cada vez mais os meus amigos são pessoas do trabalho. Então, acaba que 
a gente tem este lado também de falar de coisas que não o trabalho, mas assim, do tipo 
sair daqui e tomar uma cerveja. (...) Dá para relaxar, não acho que porque estou com 
um colega de trabalho eu só consigo falar de trabalho, não, eu consigo falar um monte 
de abobrinhas também e relaxar legal. Mas, ainda assim é sinal de que está tudo muito 
vinculado, as redes e os ciclos de amizades estão muito vinculados ao meu trabalho.” 

 

A docente explica que não apenas os outros tempos “não ficam”, como os amigos e as 
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redes de sociabilidade estão muito vinculadas ao trabalho, sendo mais difícil distanciar-se de 

tal esfera. No entanto, ela conta que é possível “relaxar e falar abobrinhas”, mesmo estando 

com colegas de trabalho e afirma que os amigos, assim como ela, também “estão sem tempo”. 

A docente constata também, que cada vez mais sua circulação se encerra no âmbito do 

trabalho remunerado, sendo suas amizades e “encontros para relaxar” vinculados a este 

espaço. Apesar da correria e da “falta de tempo”, ela afirma que está num “momento do grupo 

doméstico” e que gosta de dedicar-se aos sobrinhos, valorizando esse tempo que é dedicado 

“para outra coisa que não o trabalho”: 

 
“Tem a família, com a família eu acabo passando um bom tempo. Estou em uma fase 
do grupo doméstico. Estou cheia de sobrinhos, não tenho filhos, mas tenho aquele 
monte de sobrinhos. Então final de semana vão todos para a casa da minha mãe. (...) 
Nós somos quatro e eu sou a caçula. É um momento que eu dedico à eles. Querendo 
ou não, às vezes eu falo: ‘ah, não posso, eu tinha que estar fazendo outras coisas. Vou 
só almoçar e me trancar no quarto depois para ler’. Mas acaba que eles tomam conta e, 
enfim, no fundo eu também valorizo isto. É um momento para outra coisa que não o 
trabalho.” 

 

Em sua narrativa fica claro que, mesmo não possuindo maiores demandas familiares, o 

tempo não dá para realizar tudo o que se deseja e há inúmeras atividades para as quais ela 

gostaria de se dedicar e não consegue – inclusive “dormir mais”. A organização de seus 

tempos não ocorre sem conflitos, gerando reflexões sobre suas possibilidades de controle e 

gerenciamento do mesmo. Em momentos de sociabilidade, como com os sobrinhos, o 

pensamento de que “não poderia estar brincando com eles”, mas sim “trancada no quarto, 

lendo”, surge, mesmo que eles acabem “tomando conta” e ela permita, pois no fundo, valoriza 

o momento. 

 

Há também, casos diferenciados, como o desta outra docente, jovem, casada e recém 

ingressa no sistema federal; membro de PPG do estrato mais baixo da classificação, mas 

tendo sua formação em programas de excelência e, portanto, acostumada com as exigências 

de produtividade, além de ter acumulado muito material de campo ao longo de sua trajetória 

com pesquisas no mesmo tema, desde a graduação. Ela informa que não se sente pressionada 

pelo tempo. Esta docente, que também não tem filhos, chama atenção pelo fato de que não 

possui funcionários e consegue dividir as responsabilidades pelos afazeres domésticos com o 

marido, sem maiores complicações. Em relação às suas vivências temporais cotidianas, ela 

afirma que: “Eu não tenho essa sensação de que o tempo está corrido, que os tempos estão 

fugindo ou qualquer uma dessas coisas”. Atribui à cultura a aos hábitos a maneira como lidar 
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com os afazeres domésticos, afirmando que é possível realizá-los: 

 
“[Fazemos faxina na casa] de quinze em quinze dias (...). Mas na verdade isso tem 
muito haver com cultura e tem relação também com hábitos. Quando eu morava 
sozinha eu sempre me virava tranquila e meu marido também. Além disso, aqui no 
Brasil a gente tem o costume de ter alguém que cuide da casa, de ter uma faxineira, 
uma empregada, mas esse não é hábito que se tem em outros lugares, [no país dele] 
ninguém tem. (...) Então, não é problema a gente se ocupar dessas coisas. (...) 
[Fazemos as tarefas domésticas] sem ter um dia definido. A gente não tem um 
calendário, a gente vê o momento, se tem muita roupa para lavar, vai lá e coloca, ele 
também me ajuda. Tem coisas que são diferenciadas, vai de acordo com o casal. Eu 
sou muito melhor cozinheira do que ele. Nesse sentido eu prefiro fazer a comida a 
deixar para ele cozinhar, mas por outro lado, ele é muito mais preocupado com a 
questão da roupa, ele coloca a roupa para lavar, então a gente acaba gerindo isso.” 

 

Ela e o marido, que conhecera no exterior, estavam casados e morando juntos no 

Brasil. Eles cozinham em casa, organizando-se para fazer uma quantidade maior de comida 

no fim de semana, congelando-a e deixando disponível para ser utilizada na medida de suas 

necessidades. Buscam cuidar das roupas também do modo que lhes parece mais simples, sem 

“criar trabalhos desnecessários”: 

 
“A gente não passa muito [roupa] não. Ou passa dependendo do lugar que a gente for. 
Uma calça jeans não precisa passar nunca, é só pendurar direito para não amassar; 
uma camisa que você vai para uma reunião de trabalho, a gente passa no dia antes de 
sair. A gente não faz uma pilha de roupa, a gente lava e guarda a roupa dobrada. Na 
hora de sair a gente vê o estado e dependendo do lugar, a gente passa ou não passa.” 

 

Eles mesmos gerem as atividades do lar, cada um com o tipo de atividade à qual se 

adequam mais (ela cozinha, ele cuida da roupa), eles se ajudam, não tem dia específico pra 

fazer as coisas e vão realizando as atividades quando precisam. Buscam realizar suas compras 

mensalmente, mas ela afirma que não são assim realizadas por conta do tempo, ainda que ele 

seja um elemento fundamental na delimitação da estrutura da atividade: 

 

“Então, a gente geralmente faz uma grande lista para não precisar voltar durante o mês 
lá [no grande supermercado], por conta do tamanho da fila. (...) Compramos uma 
grande quantidade, menos por conta do tempo, mais para evitar que falte uma 
pequena coisa e a gente tenha que voltar lá e perca muito tempo, ficar na fila muito 
tempo para comprar pouca coisa. (...) Somos só dois em casa, às vezes a gente não 
está em casa, a gente compra aquilo que conserva em supermercado uma vez por mês 
e vai comprando fruta, legumes essas coisas, na medida em que as coisas vão 
acabando, é mais tranquilo. Não é nem compra de mês e nem compra de todo dia. Isso 
depende do fato de como eu avalio o atendimento de cada um desses lugares.” 
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Conseguem realizar todas as atividades de forma tranquila, sem sentir que o “tempo 

está fugindo ou qualquer coisa assim”. Concorre para tal sensação o fato de não terem filhos e 

organizarem os afazeres domésticos de forma em que ele “ajuda”, pois assim como ela fazia 

quando morava sozinha, ele também “se virava” sem auxílio de funcionários. Este é um dos 

únicos casos em que os docentes afirmaram não contar com nenhum tipo de suporte externo 

para cuidar da casa, e em entrevista, não foram relatadas maiores responsabilidades para com 

outros membros da família de ambos. Vale destacar que, tendo acabado de ingressar como 

docente permanente, ela estava muito animada com as atividades do trabalho remunerado e 

tendo muito material de pesquisa acumulado, não sentia dificuldade em escrever e publicar, 

pois também já vinha construindo suas redes de pesquisa desde a graduação, tendo-a 

ampliado no estágio sanduíche e no pós-doutorado. Ela é uma das poucas que afirma possuir 

um tempo mais desobrigado, e a relativa espontaneidade com a qual se refere à organização 

do espaço doméstico revela uma redução dessas responsabilidades, tanto pela possibilidade de 

divisão com o companheiro, quanto pelo fato de não ter filhos ou outros dependentes. 

  

Entre os docentes que se sentem menos pressionados pelo tempo, pelo menos no que 

se refere ao âmbito doméstico, tal como o caso mencionado acima, estão aqueles que não têm 

filhos. A disponibilidade para o trabalho é percebida como uma relação decorrente da 

ausência de compromissos com a parentela, e as docentes que não tiveram filhos apontam que 

sua existência teria causado impacto na carreira. Entre aquelas que os desejam, a chegada 

desse momento – como ficou exposto no caso da docente que grávida, discutia a conciliação 

com seu esposo – é uma fonte de preocupação – conforme discutiremos adiante. Uma das 

docentes, pertencente à PPG e pesquisadora de excelência, com muitos anos de carreira, 

consagrada e reconhecida na área, conta que decidiu muito cedo que não queria ter filhos, 

prezando sua liberdade em gerir sua vida. Seu marido também não tinha esse desejo, então 

“combinou bem”. Ela acredita que não ter filhos, ou tê-los mais tarde, é um dos elementos que 

concorrem para o sucesso em nossa profissão:  

 
“Eu [decidi que não teria filhos] desde que tinha 13 anos. Disse ‘ah não, esse negócio 
é de animal, quero não’. Não sei o porquê. Eu decidi muito cedo que eu não queria 
passar por isso. Não queria ter um ser agarrado a mim, que eu não poderia [viajar e 
fazer campo], por exemplo. E com quem eu casei, também não queria filhos, então 
combinou bem. E isso foi uma decisão [que tomei]  muito cedo. Queria ser uma 
pessoa sem dependência de nada e já pensando em vida intelectual. (...) Eu não sei 
quais são os elementos que se juntam pra alguém ter uma profissão. Um deles é esse: 
não querer ter filhos. Ou vai ter mais tarde, ou adota, sei lá.” 

 

user
Realce
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Deste modo, o não ter filhos surge como uma escolha, “já pensando na vida 

intelectual” e a possibilidade de ter alguém “agarrado à ela” apareceria como um impeditivo 

indesejado e sobre o qual se tinha controle e opção alternativa. Ela conta que para a realização 

da sua tese, despendeu 27 meses de trabalho de campo na Amazônia, ficando “isolada da 

civilização” por 18 meses ininterruptos – neste sentido, vale o questionamento de se teria sido 

possível realizar tal feito, se tivesse que arcar com as responsabilidades do cuidado com filhos 

ou quais arranjos seriam necessários para permiti-lo. Sendo também, “geração pós-pílula” – 

como afirma outra docente – opta por não ter filhos e não encontra problemas em estabelecer 

este acordo com o companheiro, que também não tinha esse desejo.  

 

De fato, a possibilidade de escolha em relação à maternidade ganha contornos de 

liberdade ou libertação de sua condição feminina, como sugerem autoras como Simone de 

Beauvoir e os enfoques dos movimentos feministas, encampando defesas pela legalização do 

aborto, por exemplo. A docente, mesmo optando por não ter filhos, se viu diante da 

responsabilidade de cuidar da irmã mais velha, que passou a requerer cuidados e mudou-se de 

cidade, indo morar com ela, durante dez anos. Nesse período, inicialmente ela cuidava, mas 

na medida em que os cuidados requeridos foram intensificados, contratou um acompanhante 

direto, inclusive para dormir. Após o falecimento de sua irmã, houve uma diluição dessa 

necessidade, mas ainda assim contava com o suporte de uma empregada, três vezes na 

semana, que a acompanhava há mais de 30 anos e que como já estava “bem velhinha”, não 

aguentava mais fazer a faxina pesada; portanto, contratava também uma faxineira uma vez 

por semana. 

 

Outra docente de carreira prestigiosa, atuante em entidades nacionais e internacionais, 

casada e que não possui filhos, apesar da escolha não ter se dado devido à carreira, acredita 

que a maternidade geraria um conflito com a profissão, e que o fato de não ter sido mãe, 

exerceu influência positiva: 

 
“[Você acha que não ter tido filhos teve um impacto na sua carreira acadêmica?] 
Acho. Foi uma decisão que não tinha a haver com isso não. Eu também não queria, 
mas acho que seria diferente. Apesar de morar sozinha desde os meus quatorze anos, 
tenho vínculos afetivos muito fortes com minha mãe, irmãs e meu pai. Mas se eu 
tivesse filho, acho que eu seria muito super mãe e certamente que isso seria um 
conflito. [Eu decidi] desde sempre. Foi difícil meu marido aceitar, porque ele queria, 
mas eu nunca tive vontade de ter. Sei que se tivesse acontecido, por acaso, eu teria 
adorado, tudo bem. Mas assim, racionalmente, podendo escolher, sendo geração pós-
pílula, eu decidi que não.” 
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Ela aponta que, uma vez que lhe foi aberta a possibilidade de dizer não à maternidade, 

sendo geração “pós-pílula”, “racionalmente” optou por não ter filhos e convenceu o marido 

disso. Ela afirma, em seu depoimento, que não há muita distinção entre o tempo de trabalho e 

os outros tempos em seu cotidiano, pois é como se fosse um “estilo de vida”. Sobre as 

relações familiares, esta docente afirmou que sua família se ressente de sua pouca convivência 

e apoio, apesar de morarem em outra cidade; aponta que foi importante também, como a 

família do marido é grande e gosta de encontros, negociar ao longo dos anos os limites 

colocados à eles: 

 

“[Como é a negociação com a família?]  
Na minha família, eu acho que eles se ressentem. Minha mãe não, ela tem orgulho. 
Tem orgulho do que eu faço, acha que é importante, conta para os outros (risos). 
Agora, minhas irmãs se ressentem, porque elas gostariam que eu dividisse mais. Como 
eu sou a que moro mais longe, nas emergências eu estou menos presente. Com a 
família do meu marido, eu também tento limitar bastante, porque a família é enorme, 
eles gostam muito de vida familiar (...). Eu tento restringir. Foi uma coisa negociada 
ao longo dos anos, no começo era até conflitivo, mas eu dizia, ‘não saio para almoçar 
porque eu perco o resto do dia, se quiser a gente janta domingo de noite, uma coisa 
assim que é mais tranquilo”. Mas eu coloquei limites.” 

 

Sua família, especificamente as irmãs, se ressente e gostaria que ela dividisse mais, 

pois está pouco presente nas emergências . De fato, mesmo optando por não ter filhos, não há 

como se desobrigar completamente das responsabilidades familiares, pois os parentes 

envelhecem e passam a requerer cuidados. Deste modo, mesmo priorizando o campo do 

trabalho remunerado, a família é um elemento que não está sob completo controle dos 

indivíduos, pois, mesmo aqueles que não “criam” novas demandas e tentam limitá-las, 

acabam precisando lidar com aquelas que aparecem como um dado natural do curso da vida,  

como o envelhecimento, por exemplo. Neste caso, como as irmãs estão mais próximas e 

disponíveis, elas podem assumir tais responsabilidades. Ao perguntá-la sobre o “tempo para 

fazer outras coisas”, ela responde: 

 

“Que outras coisas? Que não seja trabalho? Não deixo muito não (risos). Eu acho 
que é um pouco de estilo de vida. Nós aqui em casa somos um casal sem filhos, os dois 
tem atividades parecidas, então a gente não tem muito limite entre o que é lazer e o 
que é trabalho. Nenhum de nós deixa o computador desligado no fim de semana; nem 
sempre a gente trabalha ou trabalha em tempo integral, está misturado lazer e 
trabalho. E se tem uma coisa que eu sou muito disciplinada é com atividade física. Eu 
corro todos os dias, então para isso, realmente, mesmo quando eu estou escrevendo um 
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artigo e está atrasado, raramente eu não corro. Para isso aí, eu separo um tempo. 
Quando eu acordo eu penso, vai tomar tempo, mas isso faz parte do básico, eu não 
posso deixar de fazer isso e corro. Mantenho esse tempo separado.” 

 

Ela afirma que não há muito limite ou diferenciação entre lazer e trabalho, e que como 

os dois possuem profissões similares foi possível, mesmo sendo conflituoso inicialmente, 

convencê-lo a estabelecer limites à família. Não há muito tempo para outras coisas que não o 

trabalho, mas há um que é sempre reservado, pois “faz parte do básico”, que é o “tempo da 

corrida”. Vale destacar que, além de não lidar com a demanda de tempo da parentela, também 

não tem uma vida social muito intensa, tendendo à participar dos encontros mais quando estão 

ligados ao trabalho remunerado. A docente também conta com o suporte de funcionários e diz 

que a casa não gera muita demanda, pois são “só dois”: 

 
“Eu sou muito eficiente para coisas domésticas, mas acho que eu deveria me envolver 
menos. Um dos problemas de ficar em casa, é que você acaba limpando mais. Tem 
gente que vem aqui em casa duas vezes; tem uma faxineira uma vez por semana e tem 
uma pessoa que vem lavar – lavar não, passar, lavar eu mesma lavo - passar e 
cozinhar. Ela deixa umas comidas aí que a gente vai ‘quebrando o galho’. Misturo 
entre comer o que ela deixa e comer fora, mas dois dias da semana tem gente. A gente 
faz uma divisão assim: eu sou muito mais atenta que o meu marido, então ele paga as 
contas que são debito automático e eu pago as duas diaristas. Tem dinheiro para as 
compras da casa, porque elas que fazem, então eu deixo dinheiro para elas irem ao 
mercado. Só eu dirijo aqui em casa, então eu vou na lavanderia que não é muito perto 
daqui; tem um montante de tarefa doméstica que eu faço, lavo prato todo dia, por 
exemplo. E depois, uma vida a dois só, não tem muita atividade em casa.” 

 

Ela afirma assumir algumas tarefas, como lavar as roupas, que é feito com o auxílio da 

tinturaria. As refeições são dividas entre comer o que foi feito pela cozinheira e acessar os 

serviços de restaurantes, e em sua dimensão do “montante de tarefas executado” está o “lavar 

pratos todo dia”. De alguma forma, há a redução do tempo dedicado às tarefas domésticas ao 

mínimo necessário e, mesmo sendo uma “vida a dois” e contando com suportes, acredita que 

“deveria se envolver menos”. 

 

Outra docente, membro de PPG e pesquisadora de excelência, prestigiosa na área e 

com mais de trina anos de carreira, com filhos “adotados” do marido (que já os tinha quando 

se casaram), cujo arranjo é “cada um mora na sua casa”, conta que também consegue impor 

limites à família; nunca morou com as crianças, mas sua casa sempre foi um ponto de 

encontro, sobretudo nos fins de semana. Aponta a importância da autodisciplina no trabalho 

acadêmico e afirma que respeita seu horário de trabalho: 



 240 

 
“De vez em quando liga o filho e diz ‘pode pegar o neto na natação’? Eu digo ‘não’. 
Ou seja, durante o dia [não dá]. Eu acho que isso foi algo que [eu decidi]. O trabalho 
intelectual é um trabalho que depende muito de autodisciplina, porque tirando o 
horário de aula, você não tem ninguém que diga que tem que trabalhar de oito às dez, 
das nove às seis, etc. Então, eu acho que isso sempre foi muito claro pra mim e sempre 
estabeleci com muita clareza. Antes das seis e meia, sete horas, eu não faço outra 
coisa. [Existe] essa fantasia de que a gente vai ao cinema às duas horas da tarde 
(risos). Mas não é assim.” 

 

O funcionamento de seu domicílio não requer muitos cuidados já que é só ela e a 

delimitação do horário dedicado ao trabalho é clara. Mesmo que os filhos “adotados” 

solicitem suporte como avó, este deve ser feito dentro de suas possibilidades de dedicação à 

profissão. Estes docentes buscam reduzir o tempo dedicado às atividades domésticas e 

familiares, nem por isso deixam de mencionar a pressão temporal oriunda do trabalho; em 

geral, não possuem muito tempo de lazer ou afirmam que “não precisam de muito 

entretenimento”, vivendo um “estilo de vida” que permite maior dedicação à profissão. Nesse 

contexto, apontamos que o fato de não ter filhos e/ou de impor limites à família – e não o 

contrário – reflete uma autonomia em relação ao tempo que as mulheres que possuem maiores 

responsabilidades familiares, em especial, se não contarem com suporte e/ou participação 

mais igualitária de seus companheiros, tendem a não possuir. Deste modo, para elas, antes de 

ser possível dedicar um tempo para si e/ou coisas consideradas “básicas” para seu cotidiano 

particular e de trabalho, há que se resolver questões que envolvem o cuidado com a casa e 

outros membros da família.  

 

Em suma, influenciam nas experiências temporais em relação à conciliação trabalho-

família elementos como a presença ou não de filhos e a idade dos mesmos, o engajamento do 

casal no trabalho remunerado e não remunerado, a flexibilidade de horários e o suporte 

disponível. Se aqueles que não possuem filhos tendem a ter maior controle sobre a alocação 

do tempo e os têm precisam lidar com uma grande demanda, outro caso crítico é o dos que 

necessitam cuidar de membros familiares idosos ou com questões de saúde – como o de uma 

docente, pertencente à PPG de estrato mais baixo da classificação que precisou lidar com uma 

série de questões familiares desde 1995 até que o seu marido também adoeceu, de forma a 

requerer cuidados permanentes. Ela reflete sobre sua organização temporal e a relação com o 

acúmulo de atividades e questionada sobre como conseguiu dar conta das tarefas, responde: 

 
“Uma loucura, não sei como, às vezes eu não sei, mas começa na minha vida 
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particular, que não é tão particular assim, porque a gente sabe que o pessoal é 
político. Um belo slogan esse. Mas eu começo cuidando da minha mãe com uma 
doença terminal num ano, daí ela falece, depois o meu pai, com um derrame que 
deixava ele impossibilitado de se comunicar, mas ele fazia balbucios e o meu marido 
na sequência. Então, de lá para cá foi assim, eu não sei como. Às vezes, eu falo ‘meu 
Deus do céu! ’. Quando eu me autocritico, por ser desorganizada, eu penso, não sou 
desorganizada, sou hiper organizada! Dou conta de tudo isso, dando aula, estudando, 
fazendo, terminando pesquisa, ingressando em outras, orientando, tudo isso. E 
fazendo doutorado [em outra cidade], então ia e vinha toda semana. Daí eu tenho que 
dispor da ajuda profissional de outras pessoas. Como a doença dele foi progressiva, no 
começo só precisava ficar com alguém que dormisse lá em casa nos dias que eu 
tivesse [na outra cidade], para seminários e algumas coisas. Depois ele vai ficando 
pior e dependendo de alguém 24 horas, não podendo mais ficar sozinho, por vários 
motivos. E começo a descobrir uma rede de profissionais, que são as tais cuidadoras, é 
sempre mulher, não é? Teve um rapaz que trabalhou lá em casa. (...) Era bem jovem, 
estava fazendo curso de auxiliar de enfermagem, queria aprender, ficou um tempo lá 
comigo. Eu acho que dei conta sim, eu não sei bem. (...) Acho que é uma coisa que 
mulher, não é bom falar isso, parece que a gente essencializa, mas mulher parece que 
aprende a cuidar de coisas e dar conta da casa, do cachorro, do filho, do marido, do 
amante, da amante, seja lá o que for... Parece que, quando você vê, você fez.”	  

	  

Considera que “deu conta” e acha que essa habilidade “é coisa de mulher” que aprende 

desde cedo a fazer muitas atividades simultaneamente, apesar de não querer “essencializar” a 

discussão: 

 
“Você tem que sobreviver, tem que trabalhar. Mas eu acho que já me habituei, 
puxando o gancho das mulheres, elas vêm fazendo isso há séculos. Vêm se dividindo, 
se subdividindo, a gente assume o trabalho e não pára com as outras coisas todas. (...) 
Eu acho que a gente é meio ensinada a isso desde a mais tenra idade, porque a avó fez, 
você viu a avó fazendo... Me lembro da minha avó que cuidava do quintal, a gente 
morava numa região florestal, tinha criação de galinha, de porco, ela fazia linguiça, 
não sei o quê... Costurava, cozinhava e cuidava do meu avô, de seis filhos, tios, com a 
minha mãe ajudando. Então eu acho que as meninas aprendem.” 

 

É, nesse sentido, que ela acredita que pode ter “aprendido” a atuar em várias frentes 

simultâneas. Afirma que os suportes foram essenciais, em especial, para o engajamento na 

carreira e formação; no entanto, não vê seu caso como único: “simplesmente não teria [sido 

viável], com essa vida toda tumultuada. Mas eu aprendi que toda vez que você está fazendo 

mestrado ou doutorado, a sua vida particular parece que [dá um nó]. Não conheço uma pessoa 

que passe ileso por isso. Você descasa, tem filho, briga, tem doenças e a vida é um corre-

corre”. A entrevista ocorreu no mês de outubro e seu marido havia falecido no fevereiro 

anterior. Ela afirmou que isso representou uma mudança temporal enorme em relação ao 

“corre-corre” e que, apenas quando chegaram as férias, alguns meses depois – e houve tempo 
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disponível - é que viveu o seu momento de luto. Foi somente após esse período que começou 

a perceber o “outro lado dessa história” e que estava “perdida diante de tanto tempo livre”: 

 
“Eu entro de férias e fiquei, acho que umas duas semanas sentada, olhando para o teto 
literalmente, tentando pôr a minha cabeça em ordem, aí fiquei deprimida, é o luto. Fui 
viver o luto depois, então foi meio complicado. Agora eu tenho curtido o outro lado 
disso tudo que é o tempo livre maior, estou perdida nele, não sei o que fazer. Sempre a 
gente desenvolve hábitos, então eu, por exemplo, tinha que comprar coisas no 
supermercado para uma casa que tinha entre cinco e seis pessoas diariamente 
comendo... Porque era eu, meu marido, a menina que cuida da limpeza da casa, uma 
cuidadora e ou a fisioterapeuta, ou a fonoaudióloga. [Todos] comendo ou passando por 
lá e tinha que agenciar os remédios dele, não sei o quê... Às vezes eu me pego, indo 
pro supermercado até hoje, achando que está faltando alguma coisa e não está. Por 
exemplo, comprar coisas para uma pessoa é muito mais fácil e muito menos 
[trabalhoso]. Estou aprendendo a lidar com isso.” 

 

Em seu alterado cotidiano, sente-se “perdida no meio do tempo” disponível. 

Impressiona-se com o quanto, nessas configurações, sua casa é “muito mais fácil” de ser 

gerida e ainda estava se acostumando com o desaceleramento e a retomada de seu lugar como 

“dona de seu próprio tempo”. Manteve uma “ajuda” uma vez por semana para dar contas dos 

afazeres domésticos pois, mesmo sendo uma demanda bem menor do que anteriormente, “às 

vezes precisa, não dá”. 

 

Entre os que sentem uma pressão temporal mais intensa, a influência da constituição 

familiar e do domicílio são dados fundamentais. Outra docente, integrante de PPG e 

pesquisadora de excelência, consagrada, tendo ocupado posições de alto status nas entidades e 

instituições científicas da área aponta que “sua casa é um hotel com lotação esgotada”, onde 

habitam além dela e do marido, um filho mais velho com os dois netos (um de 17 e outro de 

11 anos), a mãe idosa e o filho mais novo com questões de saúde, ambos requerendo 

cuidados, totalizando sete pessoas. Conta que é possível trabalhar em casa, apesar de ser 

difícil com tanta gente. A solução encontrada foi construir um escritório com paredes à prova 

de som e, quando entra para trabalhar, deixa combinado com todos e os empregados, que só 

deve ser interrompida em último caso. Quando pergunto sobre os funcionários domésticos, 

responde:	  

	  
“Tem uma empregada lá direto. (...) Na verdade eram sete porque elas se revezavam. 
Teve um momento que eram cinco: no começo, como [minha mãe] ficou muito 
fragilizada, eram duas pessoas para tudo. Num primeiro momento, eu fiz essa segunda 
pessoa e acabou coincidindo com o período que eu era presidente de uma banca de 
concurso no departamento, com 11 ou 12 candidatos, sei lá! Aí eu disse: ‘meu Deus’ e 
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os meus filhos, imediatamente: ‘desiste do concurso, diz que você não pode’. Eu falei: 
‘gente, um concurso não é assim’. Eu era presidente, os outros eram de fora e disse 
‘vou dar um jeito’. Eu tinha essa pessoa e a gente começou a procurar. Ela também 
fazia um revezamento; eu organizei de um jeito que começou a ter duas pessoas direto, 
de manhã até às 19 horas; para dormir não, era uma só. E ficou de uma forma tal que 
duas pessoas ficaram direto porque o que eu fazia, que era ajudar a dar banho, trocar, 
virar, aí com isso eu me liberei. Minha mãe não depende de mim para nada, só assim: 
ela quer me ver, saber se eu estou em casa, porque quando eu não estou, sente falta. 
Mas ela não depende mais. Primeiro que uma só da conta. Ela se recuperou bem para 
idade, tem mais de noventa anos (...) ela se recuperou muito bem, mas não pode ficar 
sozinha nem um minuto, então essas meninas ajudam muito. Fora isso o staff tem que 
existir, porque com essa quantidade de gente, tem uma moça que vai para passar 
roupa, tem um rapaz que vai para cuidar da parte externa e tal.” 

 

Ela aponta que morando numa casa grande e com uma demanda de cuidados 

considerável, tanto pela quantidade de pessoas quanto pela composição, é preciso ter um 

“staff” de funcionários domésticos. Foi no momento em que houve conflito com uma 

demanda do trabalho remunerado, situação na qual “os filhos imediatamente disseram, 

desiste”, que ela “resolveu dar um jeito” a fim de poder assumir tal responsabilidade. 

Profissional engajada na carreira e preocupada com a construção dos projetos institucionais, 

para ela “um concurso não é assim” e sentindo que deveria cumprir com os compromissos do 

trabalho remunerado, essa docente fez um esforço e pôde arcar com tais custos, de modo a 

construir a possibilidade de conciliação entre as duas esferas. Para conseguir se organizar, ela 

não apenas conta com uma empregada, mas com um “staff” e com instalações apropriadas 

para trabalhar em casa – o que é comum entre os acadêmicos para os quais, muitas vezes não 

é possível estabelecer limites claros entre tempos e espaços do trabalho, lazer e família. O fato 

de ter uma família extensa faz com que haja necessidade de mais negociação para coordenar 

todos os tempos: 

 

“Existem as complicações porque muitas vezes o pai está com a namorada, sábado e 
domingo se transfere e os filhos ficam para nós. A gente está começando a ficar mais 
bravinhos e dizer: ‘fim de semana que os meninos estiverem com a mãe, você pode se 
mudar, fim de semana que eles estiverem conosco, você vai ficar mais em casa’. Esse 
sábado mesmo, a gente queria sair à noite, coisa raríssima que não fazemos nunca. 
Dissemos: ‘este fim de semana você vai vir para casa, ficar com seus filhos porque nós 
vamos sair’. Então, eu acho que a casa é mais agitada, mais barulhenta, tem mais 
coisa para resolver, a negociação é maior. Esse negócio de estão saindo, um quer 
fazer uma coisa, outra e eu ainda não acho que eles [os netos] tenham idade para ficar 
sozinhos em casa, eu não gosto que eles fiquem sozinhos. Domingo, fui passar o dia 
na casa do meu filho e disse ‘vocês, ou podem vir conosco ou ficar com seu pai, mas 
sozinhos em casa não’. É uma negociação mais complicada eu acho.”	  
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Além do suporte, o estabelecimento dos limites requer um tempo de negociação que se 

torna mais complicado, a fim de compatibilizar tantos interesses diferenciados. Quando 

perguntada sobre os fins de semana, ela responde que está tentando colocar em prática a ideia 

de não trabalhar mais:	  

	  
“Fim de semana está sendo... Faz agora uns quatro meses que eu estou tentando me 
colocar muito claramente a ideia que eu devo parar de trabalhar nos fins de semana. 
Eu estou tentando colocar essa ideia em prática, tem muito pouco tempo e tem a ver 
com um fato muito claro. Eu digo para mim mesma que eu estou ficando velha, não 
posso deixar minha vida passar de uma tal forma porque eu gosto desta vida 
acadêmica e não penso que exista outra. Então, estou tentando. É claro que às vezes 
não dá muito certo porque você tem uma tese que tem que ser lida, trabalhos que tem 
data marcada para entregar, mas estou fazendo isso. Estou tentando me dizer que está 
na hora de ser um pouco mais equilibrada.”  

 

Ela acredita que o fato de gostar da vida acadêmica não pode impedi-la de viver outras 

coisas e preocupa-se em perceber o tempo passando e a idade chegando. Afirma que, sobre 

sua dedicação ao trabalho, havia até uma brincadeira que os filhos faziam com ela: 

 

“Essa brincadeira para mim tinha dois sentidos. Uma era a gozação e no fundo eles me 
diziam: ‘mãe, fora Marx, Durkheim e Weber, você não entende de nada!’. Ou seja, sua 
vida  se resume a isso. E era a forma que eles tinham para me dizer ‘você não sabe 
trocar uma lâmpada’. O que não é verdade. Não vou dizer que adoro cozinhar porque 
não seria verdadeiro, mas eu adoro cuidar da casa no sentido de arrumar, deixar a casa 
bonita, decorar. Eu gosto muito, estou sempre olhando e faço questão que a casa seja 
bonita, arrumada, organizada, mas eu já tive mais tempo. Por exemplo, mesmo no 
início, quando os fins de semana eram todos dedicados ao trabalho, tinha época que eu 
me lembro que os meus sábados pela manhã, eu ficava no jardim. Eu tinha um rapaz, 
um jardineiro que ia e eu passava o sábado com ele dizendo, vamos plantar isso, tira 
daqui, bota ali e tal. Depois eu comecei a dizer, ‘faz, faz, faz’ mas eu não ia mais, 
como não fico mais. Estou tentando me dar de novo esse tempo e momento, mas ainda 
é muito incipiente, eu diria. Ou tentar juntar o útil ao agradável... Eu adoro sol. Eu 
digo ‘meu Deus’, se eu adoro sol e tenho vinte trabalhos para ler, porque vou ler 
enfiada no escritório, se posso ler tomando sol? Essas coisas que começam a pesar um 
pouco mais. Eu me dei conta que, morando numa casa com uma área externa enorme, 
estava com deficiência de vitamina D que é a do sol!  Não é possível, alguma coisa 
está errada (risos). E nessa questão específica, de novo eu digo que não é linear. 
Atualmente estou sentindo mais dificuldade em conciliar meu tempo para parar e fazer 
só artigos porque as demandas do dia a dia estão mais corridas. É o aluno que precisa, 
a tese que eu não acabei de ler, eu sinto que estou com menos [tempo], conseguindo 
organizar menos o meu tempo para dizer ‘bom, preciso produzir tantos artigos’. Tem 
altos e baixos.”	  

	  
	  

Ela relata a “correria para dar conta de tudo” e a “falta de tempo” para realizar coisas 
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que gostava e costumava realizar; mesmo contando com o suporte do staff, sente-se cada vez 

mais ausente, dizendo a si mesma que precisa ter uma relação mais equilibrada com o 

trabalho. Nesse sentido, tem buscado restabelecer possibilidades para si; tem a sensação de 

que tem épocas em que “o tempo fica mais corrido” - o que não é linear, mas tem “altos e 

baixos”. De todo modo, reconhece que a participação do marido sempre foi fundamental, 

permitindo que ela retomasse a carreira depois de alguns anos sem estudar. Aponta o 

casamento e o nascimento dos filhos como marcos em sua trajetória; interrompe os estudos 

quando do nascimento do primeiro filho e decide retornar quando o caçula, até então, já tinha 

idade entre quatro ou cinco anos. No entanto, quando ingressa no mestrado, o marido tem 

uma oportunidade para realizar o doutorado no exterior e, portanto, busca uma bolsa de 

estudos nas agências do país. É nessa ocasião que mesmo sem ser especialista em gênero, 

aponta que tem sua primeira experiência de discriminação: 

 

“Eu brinco que sem ser especialista em gênero, posso dizer que tive uma experiência 
de discriminação de gênero que foi muito evidente. Eu fui [às agências] para tentar 
uma bolsa, não consegui em nenhum dos órgãos e em uma delas avançaram um pouco 
mais as justificativas que eram da seguinte natureza: primeiro disseram, ‘tem mestrado 
na [universidade]’. Repliquei que ‘tem mestrado e estou fazendo, só que não se separa 
uma família de seis pessoas, são três anos o doutorado’. Eles responderam ‘não 
podemos fazer nada’. E nessa agência, além disso ainda me disseram ‘dizer que seu 
marido está saindo não ajuda em nada, porque 90% das mulheres que vem pedir bolsa 
estão acompanhando marido. E destas, 99% fazem sociologia’. Eu queria saber de 
onde eles tiraram essa estatística.”	  

	  
Quando menciona a participação do marido, afirma que ele “ajuda muito mesmo”: 

 

“faz muito, muito mesmo até um ponto que ele brincou uma vez quando voltou para a 
universidade depois de aposentado, para ser coordenador: ‘estou voltando porque 
estou cansado de comprar alface!’. Porque faz as compras, vai ao mercado, paga conta 
no banco, essas coisas todas. E não só isso, é o responsável por toda a vida financeira 
da minha mãe, eu não boto a mão em nada. Ele é responsável por ir ao banco, tirar o 
dinheiro, pagar. Faz as compras na farmácia popular, uma hora esperando atendimento 
porque é super demorado, então isso ficou por conta dele. Ele é o procurador.” 

 

Ressalta que conseguiu alcançar uma posição profissional porque sempre pode contar 

com seu marido de “forma substancial”. Em entrevista, ela aponta a importância dessa 

participação masculina no trabalho não remunerado, mesmo tendo um “staff” para dar conta 

dos afazeres domésticos, em especial, devido ao número de filhos e integrantes da casa. O 

marido “sempre ajudou” e esteve “muito presente” mesmo quando estava na “ativa”; não 

sabendo “nem esquentar água”, foi desenvolvendo suas habilidades e quando moravam no 

user
Realce



 246 

exterior, os filhos também seguiam “uma listinha de tarefas”. Nesse sentido, cita que faz 

questão que seja usado seu nome completo, incluindo seu sobrenome e o dele, e brinca 

dizendo que é preciso usar ambos, pois foi somente assim que conseguiu chegar onde chegou: 

 

 
“Eu acho que eu seria profundamente injusta se não dissesse que muito do que eu 
consegui, de uma forma substancial tive meu marido que foi uma pessoa que sempre, 
sempre ajudou. Ele às vezes até brincava comigo dizendo ‘não tem mérito nenhum, 
faço isso porque gosto’. Porque sempre foi uma coisa dividida lá no [exterior]. Ele não 
sabia nem esquentar água mas aprendeu a cozinhar, fazer um mexido, uma sopa. E 
essa coisa de dividir as tarefas, eu nunca assumi sozinha. (...) Ele sempre, realmente 
sempre foi algo dividido e embora ele estivesse na época na ativa como eu, nós 
dividimos muito as coisas. (…) Era assim e sempre foi muito presente.”	  

	  
	  

Ela fala sobre os planos para aposentadoria, acreditando que este será o momento em 

que poderá colocar em seu cotidiano “um pouco mais de calma”, pois acha que é “muito 

estressada, muito agitada”. Uma das coisas que gostaria de fazer com mais frequência é viajar, 

o que não é “simples”, pois precisa que “conciliar uma série de coisas” – não à toa, esse foi 

um dos motivos pelos quais ela indica que não ter ocupado o cargo da presidência de entidade 

científica por mais de um mandato, quando “raciocinou em termos de gênero e pensou que 

não estava sozinha”. Conta que essas negociações não se dão sem conflito com o marido, 

ainda que haja compreensão e participação por parte dele. Um pouco mais velho e já 

aposentado, ele reclama de seu ritmo de trabalho: 

 
“Ele está só com umas orientações, pesquisa e pronto! E aí me disse: ‘eu sempre 
imaginei que nós íamos envelhecer juntos, calmos e tranquilos, e estou vendo que não 
é assim, porque você não pára’. Eu acho que eu vou ter que relaxar um pouco com 
esse ritmo. Por enquanto não; eu não posso fazer isso agora porque tenho as 
obrigações de uma professora que está na ativa, mas a impressão que eu tenho e estou 
me programando para isso, é que ao me aposentar, vou diminuir o ritmo.” 

 

Observando sua trajetória, percebe-se que num primeiro momento, ela se dedica mais 

à família – quando do casamento e nascimento dos filhos – mas depois, resolve retomar a sua 

carreira e há uma participação intensa do companheiro, tornando possível a conciliação entre 

ambas as esferas. Com a aposentaria dele e a consagração dela na carreira, há um 

descompasso de ritmos, pois enquanto ele está apenas com umas “orientações e pesquisa e 

pronto”, ela ainda tem muita demanda por estar na “ativa”. A negociação então, se dá no 

sentido de ampliar sua capacidade de dizer “não” às demandas do trabalho remunerado, 

permitindo que haja tempo disponível para vivenciar outras coisas – “diminuindo” o ritmo de 
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trabalho na aposentadoria. 

  

Entre todos os entrevistados, em especial, os casados e com filhos, é a família ou a 

vida afetiva que impõe certos limites, como se a esfera familiar funcionasse como uma 

espécie de “proteção” à invasão do tempo de trabalho sobre os outros tempos. Para aqueles 

cujos companheiros exercem trabalhos de natureza diferenciada, possuem outra relação e não 

compreendem tamanha “invasão”, com filhos pequenos, a possibilidade de alargamento do 

tempo de trabalho é menor e as negociações, mais tensas. Esse é o caso de uma das docentes, 

recém-ingressa em PPG de excelência, jovem e mãe de um filho de três anos, que está 

cotidianamente na universidade e busca resolver todas as suas demandas num horário 

“bancário” de 8h às 18h. Suas demandas também não são poucas, devido ao fato de ter 

assumido posições administrativo-burocráticas -, e reclama das interrupções que ocorrem no 

espaço. Ela se sente fazendo “dez milhares de coisas” e precisa gerenciar seu tempo de 

trabalho na universidade de forma cuidadosa, pois é “muito precioso” e “fora ele, não há 

outro”: 

 
“Nesse momento eu estou assim, dez milhares de coisas burocráticas que realmente é 
o lado que menos me encanta na vida acadêmica. Eu sou muito objetiva e muito 
prática, e exatamente ter que lidar com essa [esfera é difícil]. Porque é a burocracia e 
também a relação pessoal com uma série de pessoas que não são objetivas. E aí toma 
tempo. Uma conversa de celular que eu acho que poderia fazer em um minuto, quando 
eu vejo eu gastei quinze minutos. Mas acho que o limite entre o mundo do trabalho e 
pessoal aqui é muito tênue e você tem muito a coisa da cordialidade, que é muito 
valorizada. (...) Então acho que isso deixa o tempo [mais apertado]. As pessoas 
acham muito ofensivo você virar para elas e falar: ‘olha só, não posso conversar agora 
porque tenho que terminar um artigo’, ou então você passa pelo corredor e as pessoas 
tem uma certa regra de cordialidade que você tem que parar e conversar, por mais que 
sua cabeça esteja pensando, ‘não, tenho que terminar isso’. E nisso aí junta com a vida 
de mãe, de ter uma casa, uma vida pessoal e meu horário de trabalho é fundamental... 
Eu chego [na universidade] 8h, 8h30, tenho que sair 18h, 18h30 no máximo, então o 
horário que eu tenho de trabalho é esse. Aí já são os acordos de tempo também com 
meu marido. Tudo bem, se eu já passei todas essas horas na rua, não vou ficar vendo 
email, resolvendo essas coisas em casa. Meu tempo aqui acaba sendo muito precioso, 
porque eu sei que é o tempo de trabalho que eu tenho, fora esse não tem.” 

 
Quando pergunto sobre sua relação com os emails, ela traz à tona a questão da 

negociação dos limites com a família, afirmando que é: 

 

“Obcecada e completamente viciada! Para você ter uma ideia, existe uma piada que 
tenho em casa, porque eu queria comprar um iphone, meu marido fala que se eu 
comprar a gente se separa, porque acabou. Assim, é meio esse nível, já é uma piada, só 
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que é uma coisa! Porque estou cozinhando aí de repente, penso: ‘ah, tem aqui cinco 
minutinhos, deixa eu dar uma olhada no meu email pra ver se chegou alguma coisa’. E 
sei que isso não é nada saudável, é péssimo, às vezes chega uma coisa de trabalho, 
ainda mais porque tem pessoas em [outros países] trabalhando e as coisas chegam em 
horários completamente loucos. Então, antes de dormir vou dar aquela última checada 
no email e chega negócio de trabalho, abro e quando vi já fiquei até três horas da 
manhã trabalhando, tenho que acordar às sete no dia seguinte. Eu tento separar, no 
fundo eu paro de trabalhar de 18h às 21h, que é o horário que eu chego em casa, tem 
todo processo familiar, dar comida para o meu filho, banho, brincar, etc. Depois que 
ele vai dormir aí, ou eu consigo ver um filme com meu marido, numa de ‘vamos 
desligar dessa vida’ ou quando eu vejo, acabo trabalhando, porque aí vou ler jornal, 
mas dou uma olhada no email. Então, minha relação com a internet é péssima.” 

 

Conforme já discutido no capítulo III, a internet permite que se esteja “sempre 

potencialmente trabalhando” e, portanto, conseguir “organizar o tempo” e estabelecer esses 

limites não é fácil. Nesse sentido, a docente, afirma que “a jornada de trabalho se torna 

infindável” e acredita que “ter um filho ajuda muito”, “pois não entende que você tem que 

ficar ali em frente ao computador, não tem essa, é não negociável mesmo”. Para colocar tais 

limites, a estratégia utilizada “é muito tentar sair de casa, se eu fico em casa eu não consigo, 

então cada vez mais o esforço é nesse sentido, isso é um tema em casa, uma questão muito 

discutida, que além de tudo o meu marido tem outra relação [com o trabalho]”. Nos fins de 

semana, em geral, seu companheiro sai para trabalhar à noite, mas durante o dia conseguem 

despender tempo juntos; o fato de não estar com ele às vezes, é algo positivo, pois “aproveito 

pra encontrar amigos e receber alguém em casa”. Como havia ingressado no sistema federal 

há pouco tempo, pergunto se a negociação temporal com o marido é recente e responde: 

 

“Já vinha de antes e acho que se acirrou. Quando eu estava escrevendo a tese, era uma 
coisa, escrever a tese como você sabe, é uma coisa que toma o seu tempo inteiro, você 
está sempre com isso no fundo da sua cabeça. Então, está sempre nesse processo e ele 
era muito compreensivo com isso, porque sabia que eu tinha que terminar. E ele falou 
muito isso, logo depois da tese, foi o concurso que também não permitia isso, porque 
na época tinha que estar trabalhando e estudando o tempo inteiro. Tive que ler muito, 
retomar conteúdos, preparar esses dez pontos [da prova]. Terminou o concurso, eu 
entrei e aí acho que a tensão aumentou um pouco, porque aí a cobrança começou a ser, 
‘poxa mas, eu achei que uma vez que você entrasse na [universidade], ia melhorar e 
não estou vendo isso acontecer’. Mas acho que sou muito eu, também. Pelo que eu 
vejo com as pessoas ao meu redor, acho que acabo tendo uma cobrança em termos de 
hora de trabalho que a maioria dos meus colegas não tem. E porque eu me envolvi em 
coisas demais e aí também é um processo meu, de começar aprender a dizer ‘não’. 
Realmente, na transição do doutorado para o ingresso na [universidade], assumi coisas 
demais sem saber como ia ser minha vida e agora, comecei novas coisas sem fechar as 
antigas. Então está um momento conturbado mesmo.” 
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A docente, experimentando momentos de transição no campo do trabalho remunerado 

desde o fim do doutorado, percebe que após o ingresso na universidade suas demandas não 

diminuíram, gerando “protestos” de seu companheiro. Saindo de uma corrida para outra – 

terminar a tese, estudar para o concurso e iniciar o trabalho como docente permanente, com 

todas as pressões de início de carreira –tenta compatibilizar as demandas da vida no trabalho 

remunerado e não remunerado, reservando tempo para estar com o filho e o marido. Acredita 

que “esse é um processo muito seu”, mas a recorrência de tais questões demonstra que é uma 

condição coletiva, compartilhada pelos cientistas sociais na academia e acirrada pelas 

condições feminina e familiares. 

  

Outro docente, homem, afirma que “somos workaholics” e que é preciso cuidado para 

não trabalhar demais e continuar insatisfeito, correndo riscos de “desenvolver complexo de 

culpa e ficar com stress ferrado”. Portanto, é necessário “se proteger” e os “protestos das 

famílias” cumprem esse papel: 

 

“A gente tem que de certo modo, se proteger. Porque é uma profissão muito invasiva, 
você faz o que gosta, então é muito fácil se entregar totalmente aquilo que você gosta. 
Você gosta de escrever, pensar, falar, influenciar as coisas e se você não tomar 
cuidado, é totalmente possuído por isso. A gente acaba sendo. Eu acho que as famílias, 
em geral, protestam muito: ‘você só pensa em trabalho, só pensa em trabalho’.”  

 

Ele ressalta que a profissão de professor-pesquisador é muito competitiva, “mesmo 

que se faça de conta que não é”, que tenha essa “mística” e isso é mais forte para aqueles que 

estão “na ponta” – o que está diretamente relacionado às demandas de trabalho e 

produtividade. Segundo ele, nessa carreira, a questão não é apenas atingir a excelência, pois 

“o problema não é somente chegar, é nela ficar. É claro que todo mundo quer ser excelência e 

quem quer ser, quer continuar sendo”. Atuando em PPG desse estrato e em cargos de 

entidades científicas, conta que uma das primeiras coisas que faz no dia após acordar e às 

vezes ainda na cama, é checar os emails e organizar as demandas do trabalho, mas afirma que 

sua mulher “não gosta muito disso não”: “parece que as mulheres em geral estão 

desenvolvendo alguma coisa 'anti-celular', digo porque vejo que os celulares estão se 

transformando num foco de brigas na união”. Talvez não sejam as mulheres ou homens, 

especificamente, que estejam desenvolvendo “alguma coisa anti-celular”, mas os 

companheiros estejam desenvolvendo “alguma coisa anti-trabalho”, no sentido de servir como 

um alerta de que este está tomando conta de todas as brechas disponíveis. 
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As negociações com a família também exercem papel em relação aos cursos de 

formação, considerando viagens para o exterior para realizar doutorado e/ou pós-doutorado, e 

à organização do cotidiano de trabalho, buscando coordenar o mesmo com os horários em que 

as crianças estão na escola ou a disponibilidade dos companheiros. Ao recontarem suas 

trajetórias, os docentes em geral mencionam as negociações feitas com seus cônjuges ao 

decidirem realizar parte dessa formação no exterior, considerando o “levar a família” junto. 

Isto envolve tanto a decisão quanto aos destinos, considerando as atividades dos parceiros, 

como o tempo de duração. Uma das docentes, pertencente à PPG e pesquisadora de 

excelência, com mais de trinta anos de carreira, sem filhos, conta que retornou ao país após o 

doutorado no exterior mesmo tendo conseguido emprego, pois o companheiro disse “você 

fica e eu vou”, configurando uma escolha entre “vida acadêmica ou familiar”. A segunda 

prevaleceu, ainda que gerando um pouco de infelicidade num primeiro momento, por ter 

abandonado a oportunidade de desenvolver uma carreira num local no qual já estava 

integrada. Até hoje, diz que continua tentando conciliar a dimensão familiar com as decisões 

pessoais e que quando recebe convites para ministrar cursos no exterior, não aceita mais do 

que seis meses, de modo a não passar muito tempo longe da família.  

 

Os impactos no cotidiano de trabalho são sentidos em maior medida por aqueles que 

possuem filhos e cujos cônjuges estão engajados no mercado de trabalho. A necessidade de 

“reservar” tempo para o cuidado com a família é também um motivo que leva ao aceite ou 

negação de determinadas demandas. Uma das docentes, recém-ingressa no sistema e membro 

de PPG de excelência, mãe de uma criança de dois anos, afirma que se é convidada para uma 

banca de concurso de seis dias, não aceita, pois considera muito tempo para ficar fora. Seu 

companheiro também tem um ritmo de viagens a trabalho, com duração de cinco a seis dias e 

ela que divide “ombro a ombro” com o marido, diz que sabe “muito bem que um ficar 

sozinho com ele é super puxado, então tento não ficar fora de casa por muitos dias, três, 

quatro dias no máximo”. Além disso, é o “ritmo do filho”, seu cotidiano na creche e o prazer 

em viver a maternidade que a faz estabelecer alguns parâmetros e decisões: 

 
“Eu geralmente marco minhas aulas para a parte da tarde, porque é quando [meu filho] 
está na escola. Estes últimos semestres, neste último ano e meio com [meu filho] e 
trabalhando já, tem sido um pouco assim, concentro uns dias lá [na universidade]. 
Porque ela é uma criança e elas geralmente são assim nesta idade, tem doze horas mais 
ou menos, acordada. São quatro, cinco na escola, e se eu passo a manhã inteira 
trabalhando e ele a tarde toda na escola, eu não vejo. Eu vejo quando a busco na 
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escola, mas ele já vai dormir, então é uma hora que passamos juntos. Eu acho isso 
ruim, eu sinto saudades [do meu filho]. Agora, eu tenho mais horas de trabalho do que 
o meu marido. Para passar as manhãs com meu filho, por exemplo, eu tenho que criar 
o terceiro turno da noite e isto é uma coisa muito nova para mim desde que ele nasceu. 
(...) E para trabalhar à noite é toda uma nova disciplina que eu tive que criar. Por 
exemplo, final de semana eu não trabalho mais. Eu não quero mais trabalhar porque 
quero estar com ele! E às vezes eu trabalho, por exemplo, tinha esta defesa, eu 
precisava terminar de ler a tese. Sábado à noite eu li o finalzinho e ontem [domingo] à 
noite, eu comecei a escrever a arguição. Então, eventualmente eu trabalho sábado e 
domingo à noite, mas tento me disciplinar. O engraçado é que a gente começa a se 
disciplinar para ter lazer, senão o trabalho entra em todas as brechas que você tiver.” 

 

Ela, assim como outros, possuindo flexibilidade na jornada de trabalho, coordena e 

estrutura seu cotidiano buscando compatibilizá-la com os tempos da família. A necessidade de 

“se disciplinar para ter lazer” também não é uma característica apenas dessa docente, 

conforme comprovam outros depoimentos.  

 

Em sua maioria, os cientistas sociais acabam trabalhando muito nos fins de semana, 

tendendo a ocupar as manhãs de sábado e/ou as noites de domingo, “reservando o restante pra 

família”; são raros os casos em que se diz que o fim de semana é “sagrado” e poucos 

conseguem efetivamente “se disciplinar” para tal. Em geral, é nesse quesito que a capacidade 

de dizer “não” e se desligar, destaca-se. O conflito é mais intenso entre os pais e mães de 

filhos pequenos, cujo fim de semana “deve” ser dedicado à família e é um exercício, pois para 

muitos, “não é algo natural”. Os professores afirmam que “é difícil se desligar do trabalho” e 

outros chegam a dizer que “é impossível não trabalhar nos fins de semana”, que se você tem 

algum prazo próximo – o que quase sempre ocorre – busca-se algum horário à noite, em casa 

para “trabalhar mais um pouquinho” e os dias que supostamente não seriam dedicados à estas 

tarefas, também o são. Muitos, conforme depoimentos anteriores, dizem que não há “outras 

coisas na vida além do trabalho”, ou que o “tempo de lazer é uma dívida que eu tenho 

comigo, com meu filho e minha esposa” e a categoria trabalho aparece mesmo ao serem 

questionados sobre o que fazem em seu tempo livre: 

 
“Eu acho que deito na cama e vejo televisão. Estou começando a fazer uma coisa que 
antes achava um absurdo, que é ver novela. Meu Deus! Tanto que eu critiquei a minha 
mulher... (...) E estou vendo que tem vários professores também vêem novela. 
‘Cientista social não é crítico? E está vendo novela?’. Mas é para dar uma relaxada e 
você começa a se amarrar na coisa. (...) Futebol eu também acompanho muito, não sou 
nenhum fanático não, mas acompanho muito. [Literatura?] Não, isso eu não tenho 
tempo. (...) É aquela coisa assim, se é prioridade a gente arruma. Por exemplo, a 
questão do filho, eu não cobro isso da minha mulher. Se fosse prioridade [para mim] 
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eu arrumava tempo e ela tem razão. Mas quando estou livre, ao invés de ver algum 
desenho com [o filho] na televisão, um dvd, eu posso ir responder o meu e-mail da 
Capes que é urgente e posso ver o dvd depois. E acaba que você vai responder uma 
coisa que é urgente e surge outra também urgente. Essa questão de prioridade é 
complicada, porque você acaba de fato não priorizando o seu filho para responder ao 
e-mail da Capes.” 

 

Este docente – que tem uma estrutura familiar na qual afirma que “participa”, mas a 

maior parte da responsabilidade é da mulher -, em seu tempo livre, descansa, vendo televisão 

e acompanhando a novela, “coisa que antes achava um absurdo”. E descobre que não é o 

único: outros parecem buscar “relaxar a cabeça” com esse tipo de entretenimento. No entanto, 

nesse tempo, também acaba “cedendo ao trabalho” e checando o email, e quando aparecem 

demandas urgentes, - que sempre aparecem - a jornada acaba continuando e o mesmo se 

coloca (ou é colocado) como prioridade. As respostas de que o fim de semana também é um 

tempo de trabalho é recorrente, em especial, entre os docentes cuja demanda de cuidados e 

com a família são menores, como se quanto mais “tempo disponível”, mais trabalho.  

 

Como algumas entrevistas foram realizadas no período da greve docente de 2012, 

alguns apontaram que estavam se sentindo com o tempo mais liberado, por não ter “reunião 

de departamento burocrático-administrativa, em princípio suspensas e as aulas também, só 

tocando as pesquisas e os projetos”. Essa docente, recém-ingressa no sistema e membro de PP 

da base, deixa claro que estava vivendo uma situação diferenciada pelo contexto da greve – 

ainda que trabalhando em projetos e pesquisa – mas que, 

 
“em tempos de trabalhos mesmo, eu não consigo dissociar o que é trabalho aqui e o 
que é meu trabalho em casa. Primeiro que a gente leva trabalho para casa, não dá para 
não levar. Não dá para dizer que vou fechar minha caixa de e-mail no final de semana 
e não vou responder. Porque os alunos às vezes mandam trabalhos para você ler no 
final de semana, assim no laço. Uau! Mistura tudo. E não tenho essa capacidade de 
dissociar, eu confesso. E confesso que às vezes me angustio, me angustio bastante. Eu 
tenho sério problemas de insônia nesses períodos, acordo cinco, duas, três da manhã. 
O que vou fazer? Acordo e não consigo mais dormir. Sei que tem um volume grande 
de coisas para fazer, levanto e vou para o computador, corrigir coisas, fazer o que eu 
tenho que fazer, terminar relatório. Fico super desgastada, porque no dia seguinte 
tenho coisas a fazer. Acho que é um pouco o preço desse ritmo que a gente vive e se 
coloca também. Eu não tenho muito a medida da diferença.” 

 

Ela - que acabara de casar e não tinha filhos se vê num estado de angústia que lhe tira 

o sono; apesar de gostar, não consegue tempo para ler romances, quando pode “pega um 

Manuel Bandeira, um Fernando Pessoa, ou uma Cecília Meirelles, leio meia dúzia de poesias, 
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fico um tempinho, e penso: ‘ah! O mundo existe para além da vida acadêmica. E sigo 

adiante”. Conta que o tempo para leitura de poesias tem aparecido quando fica mais cansada, 

que é um “momento de fuga necessário, sem o qual ‘piraria’”: 

 

“Quando estou muito cansada, muito cheia de serviço, que aquela listinha está 
triplicada ali no computador, falo: ‘pára! Pára! Agora eu tenho que parar, porque 
senão, o cérebro não aguenta’. Começa a ficar meio quente, fica aquela coisa orgânica 
mesmo. E paro para relaxar, pegos uns dois três livros e vou ler umas poesias, ver 
outra coisa na internet, fazer uma coisa relacionada com arte, vou ao cinema. (...) À 
noite a gente vê mais filmes. No cinema eu e meu marido estamos tentando manter um 
ritmo agora nos últimos dois meses, porque isso estava um pouco abandonado. Não dá 
para você pensar em produzir sem viver o mundo, é isso que me angustia. Porque esse 
ritmo alucinado da universidade nos coloca na torre de marfim. Você vê e pensa ali 
dentro daquele muro. Ou vai para casa e não tem tempo de ver o mundo acontecer. (...)  
Porque se você só fica restrita a esse mundo acadêmico, de produção, seminários, você 
perde. Aí eu acho que você não está fazendo o seu papel de sociólogo, de cientista 
social, antropólogo que é ver também o mundo. E isso me angustia, porque nem 
sempre a gente tem esse tempo.” 

 

 

Há aqueles que dizem que “fim de semana existe mais ou menos, apenas muito 

raramente eu não trabalho”, ainda que diga que o “faz preguiçosamente”. Outros que “sempre 

trabalho nos fins de semana, só muda o número de horas, tem domingos que eu trabalho uma 

ou duas horas, são aqueles em que eu trabalhei quase nada”, ou chegam a dizer que “invejam 

as pessoas que trabalham de oito ao meio dia e de duas as seis, e o cara chega em casa e 

esquece do trabalho”. Um dos docentes entrevistados, membro de PPG e pesquisador de 

excelência, com mais de vinte anos de carreira, afirma “as pessoas produtivas tem um 

discurso parecido” e em sua percepção apenas aqueles que “não estão muito a fim de 

produção” é que podem “chegar em casa e ver uma televisão, descansar, ler um romance, 

ouvir música, namorar a mulher”. Em sua visão, esta entrega e envolvimento no trabalho - 

que tanto mais ocupa tempo, quanto mais este está disponível - estão completamente 

relacionados à ideia de carreira e de profissão. 

 

“Tem uma palavra chave, que estou sempre falando com os meus alunos, que é 
disciplina, porque não há ninguém mandando em você. Você pode ser, infelizmente, 
um grande picareta no mundo acadêmico. Quem que vai falar: ‘oh, se você não fizer 
isto vai ser demitido?’. (...) Isso tem a ver com a ideia de vocação, você gosta daquilo, 
quer fazer e incorpora o que talvez possa ser a disciplina que é mais forte. Porque 
senão, você não faz.” 
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Esse comprometimento com a carreira, a “vocação”, estão relacionados ao prazer 

oriundo do trabalho que faz com que as distinções entre este e lazer não façam sentido, pois 

existem atividades “que se gosta” e “que relaxam”. Os docentes afirmam que “adoram 

trabalhar” e, ao ser perguntado sobre o que faria se ganhasse um “tempo disponível extra”, o 

mesmo pesquisador acima responde que: 

 

“Eu ia para as Maldivas, num hotel onde tem pisos de vidro, que eu ficasse dois meses 
lá só comendo frutos do mar, tomando boas cervejas, bons vinhos e com meu laptop 
para escrever um bom livro (risos). Eu acho que seria isto, se você pensa qual é o seu 
paraíso? Eu adoro escrever! É aquilo que a gente já falou, o grande problema é quando 
você faz o que gosta. O trabalho não é sofrimento, pelo contrário, é prazeroso, você se 
realiza. Outro dia eu vi, acho que no facebook, uma espécie de racionalização do tipo 
de quando você gosta do seu trabalho, seu trabalho não é trabalho. E as outras pessoas 
não entendem isto. É a frase de alguém que está aí completamente imerso. Mas é 
verdade, eu não sinto como uma coisa que me esgote, que me esteja exaurindo, pelo 
contrário, eu sinto que me faz crescer, que me faz melhor. Então, eu não passo mal. 
Claro que aí você pode ficar pensando psicanaliticamente, que ego, que narciso. Pode 
ser, eu não tenho problemas com isto, sempre falo: ‘é melhor ter um narcisismo 
produtivo do que um narcisismo destrutivo’. Que no fundo é um narcisismo que 
implica em doação, porque no fundo o trabalho do professor é um trabalho de dádiva.” 

 
  

Nesse sentido, há docentes que afirmam que usam o período das férias para promover 

o escasso tempo do “mergulho intelectual”, quando “de repente, na caixa de mensagem não 

entra nada e você não tem solicitação de parte alguma, realmente tem uns dias que são de 

mais tempo e tranquilidade”. Outro, sequer se recorda das últimas “férias de verdade”, pois 

nesse período reduzido, costuma viajar para o exterior e aproveitar para realizar atividades 

acadêmicas desejadas, mesmo que “pegando leve e fazendo apenas duas conferências”. 

Quando questionado se o fato de não tirar férias o incomoda, responde que “não, nem um 

pouco. Gosto de trabalhar. O único pesadelo é que eu vou ter que aposentar em breve, aí vai 

se difícil”. Outra docente, recém-ingressa no sistema e membro de PPG da base, refletindo 

sobre seu tempo, afirma que, 

 

“Se eu pudesse o que queria na verdade era dilatar o meu tempo, porque não queria 
diminuir nada do que eu faço. Eu gosto de tudo que faço, então se pudesse, leria mais, 
escreveria mais, porque assim eu venho matutando... Por exemplo, esses dois artigos 
que escrevi agora desde o começo da greve, são mais ou menos sobre o mesmo tema, 
com um enfoque um pouquinho diferente. Mas é um tema que eu estou matutando ue 
já tem um ano. (...) Só que se eu tivesse tempo para ler e elaborar mais, eu ia poder 
escrever o artigo, não ia escrever vários artiguinhos que cada um tem uma coisinha 
aqui outro ali. Então eu não queria diminuir nada, queria somar mais coisas, só que 
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tem que ter mais tempo. Se eu pudesse dilatar esse tempo ou talvez se não tivesse uma 
exigência de produtividade tão grande, talvez desse tempo pra ler mais, elaborar mais 
e fazer com mais calma as coisas. (…) Então, adoraria que não tivesse essas pressões 
todas, para as coisas serem feitas com mais calma, mas gostaria de fazer mais do que 
eu faço.”	  

	  
 

Os cientistas sociais se sentem com o “tempo contado” e muitos sonham com o 

período no exterior, “longe de tudo”, não precisando “gastá-lo com a família” e outras 

obrigações, sendo o “tempo que se gostaria ter” e dedicado à “fazer o trabalho que se faz 

preferencialmente”. Nesse contexto, para além dos tempos de lazer e descanso, outro tempo 

apontado como facilmente penalizado é o dos exercícios físicos e da saúde. Mais uma vez, há 

aqueles que conseguem disciplinar-se para tal, e outros que acabam cedendo às demandas do 

trabalho: 

 
“Eu já fui mais ligada em exercício do que sou hoje, sempre gostei, quero manter a 
forma, gosto de correr, mas às vezes é mais vantajoso não sair, eu falo: ‘Puxa estou 
engrenada aqui’. Se você põe uma roupa de ginástica, até se arrumar, daí você chega e 
tem que tomar banho, aí vai cuidar da roupa que usou, pendura a toalha... Aquela hora 
que você gastou lá, mais uma hora e tanto até você se acalmar novamente. Às vezes 
também se você corre, pode dar um estado de relaxamento mental que você não 
consegue produzir mais depois.” 

 

São recorrentes também, os comentários de que esse tempo é penalizado e este 

costuma ser outra meta de organização temporal desses docentes. Uma das entrevistadas, mãe 

de um filho de três anos, recém-ingressa em PPG de excelência, diz que adora fazer exercícios 

e que essa é uma de suas maiores frustrações: 

 
“Exercícios, infelizmente foi uma das minhas grandes frustrações, é uma coisa que 
fora ajudar meu filho a andar de bicicleta, não existe na minha vida. Eu era muito de 
nadar, passei o doutorado todo fazendo yoga, nadando, fazendo tudo e realmente, se 
teve uma coisa na minha vida que caiu radicalmente foi isso... Esse [tempo] foi por 
água abaixo, mas tenho fé e esperança que esse ano, segundo semestre, eu vou 
conseguir (risos).” 

 
 

Vale destacar que os mais jovens relataram mais questões de saúde que os mais 

velhos, citando problemas de coluna, taxas desreguladas e sobrepeso, além de problemas de 

insônia ou tempo de sono reduzido. Muitos afirmam que tentam realizar exercícios e “no 

início o planejamento funciona”, mas vai perdendo regularidade com o desenrolar do 

semestre. Uma docente jovem, recém-ingressa em PPG da base disse que é uma preocupação, 
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mas que é preciso reorganizar-se temporalmente e não tinha conseguido fazer nada a respeito 

“nem no contexto da greve”: 

 

“E essa é uma preocupação, porque tenho estado cada vez mais sedentária após a 
entrada na universidade, o que eu gosto de fazer enquanto atividade física envolve 
tempo, eu não gosto de correr rápido, eu gosto de caminhar durante umas duas ou três 
horas, mas para isso tenho que organizar um bom período do dia. Nessas rotinas de 
aula eu acabei deixando isso um pouco de lado. Mas também sinto no meu corpo que 
preciso também mexer, fazer alguma coisa, é uma preocupação que eu tenho que 
resolver e ainda não resolvi mesmo estando na circunstância da greve.” 

 

Outra docente, também jovem, afirma que sua saúde “está muito ruim” e que é “uma 

séria candidata a ter problema sérios de coluna na velhice”, pois “fica toda torta, sento na 

cadeira toda errada e vivo cheia de dores”. Afirma que gostaria de ter disponibilidade para 

fazer exercícios físicos, mas que a organização do tempo no dia-a-dia é complicada e “essa 

profissão abre muito espaço para você se descontrolar totalmente, não ter uma rotina”. Um 

docente afirma que está com questões de saúde, precisando fazer dieta e caminhar, mas dizia 

que “não estava conseguindo nem caminhar, nem jogar futebol, eu durmo mal, por que eu 

durmo pouco e durmo tarde”. Outra, após adquirir uma doença nos ossos, obteve 

recomendação médica para fazer atividades físicas e, portanto, num tempo em que antes “ia 

para casa, ligava o computador e trabalhava ou ia para a universidade, agora não vou mais, eu 

vou para academia”. Vale lembrar que há aqueles para os quais o tempo do exercício é 

fundamental para a atividade intelectual produtiva e que deixam um tempo “reservado para 

isso, pois era o básico”. Outros citam que o cuidado com o corpo está relacionado à 

possibilidade de “trabalhar bem” e que a “profissão impacta o corpo”: 

 
“Eu acho que a gente tem duas paranóias: olhos e mãos. Porque a gente é super 
dependente dos olhos e das mãos, senão você não tecla. Eu já tive tendinite uma vez e 
ainda bem uma colega e amiga me falou para ir à acupuntura, que era cem por cento 
para tendinite e foi. (...). Mas esta é realmente uma coisa que você deve cuidar, deve 
cuidar de muita coisa na profissão porque ela impacta o corpo. Bom, eu procuro me 
exercitar, o pior que pode acontecer é quando, você está naquela correria em que tem 
tempo zero para andar ou fazer ginástica. Eu fazia ginástica. Normalmente é 
intermitente, caminhava e atualmente faço pilates que estou achando super legal. (...) 
Eu tomo conta e me preocupo com o meu bem-estar físico. Porque você tem que estar 
fisicamente bem.” 
 

Preocupar-se em cuidar do corpo, em especial os olhos e as mãos, temer a tendinite e 

estar fisicamente bem, coloca, em certa medida, o tempo do exercício como um tempo 

complementar ao trabalho, no sentido de que permite que as atividades do campo do 
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profissional se desenvolvam. O trabalho e o tempo à ele dedicado mostra seus impactos nos 

corpos dos acadêmicos, que passam muitas horas sentados, lendo ou escrevendo e muitas das 

vezes, sem muito tempo disponível para fazer exercícios ou descansar. É curioso notar que, 

dentre os entrevistados, aqueles que relataram maiores problemas de saúde foram os jovens, 

que pode ser compreendido como um indicativo de que esses iniciam sua carreira em 

condições diferenciadas que seus colegas de gerações anteriores, quando as demandas eram 

menores e o tempo menos corrido, vivendo de forma mais intensa as consequências do 

aceleramento e compressão temporais. 

 

Diante dos depoimentos, que comprovam a existência de um alargamento dos limites 

de trabalho gerando tensões de todo o tipo, resta-nos a questão: “existem outros tempos para 

além do trabalho e família entre esses acadêmicos”? 

 

 

5.2. Considerações sobre os tempos da família, trabalho, lazer e “outros tempos”. sob o 

olhar de gênero _____________________________________________________________ 

 

 

As observações e histórias narradas acima buscam uma abordagem nos termos de 

TSOL, estabelecendo relação entre trabalho remunerado, não-remumerado e “tempo livre” - 

utilizando “tempo livre” e não “lazer” porque esta categoria parece não se aplicar aos 

cientistas sociais, que dizem não conseguir distinguir seu tempo, por terem prazer ao realizá-

lo – ainda que não todos os tipos de demanda – e por fazê-lo em casa. Muitos possuem seus 

home offices e dizem preferir trabalhar em casa, até porque o tempo da escrita muitas vezes é 

imprevisível e “não acontece quando a gente quer”, além de possuírem melhor equipamento e 

instalações, usufruindo de mais silêncio e tranquilidade do que na universidade. O “tempo 

livre” - compreendido como um recurso finito que representa autonomia temporal e 

particularmente, a liberdade de proteger-se contra a insuficiência do tempo destinado às 

demandas obrigatórias - é entre os cientistas sociais, muitas vezes dedicado às demandas de 

trabalho e em especial, de escrita, sendo a possibilidade dele usufruir, o “céu na terra” para 

muitos. Se a disponibilidade de tempo livre está relacionada à sensação de pressão temporal, 

como os sentem aqueles que misturam os mesmos com demandas (muitas vezes obrigatórias) 

de trabalho? 
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Nesse sentido, todos os cientistas sociais parecem se sentir pressionados ainda que 

experimentem graus diferenciados de tensão. As demandas de trabalho são intensas para 

todos, tanto para os que estão em PPGs de excelência quanto os da base, tanto para os 

docentes em início de carreira, quanto para os consagrados. No entanto, a sensação de pressão 

tende a ser maior, tanto mais você esteja “conectado” ao trabalho e com dificuldade de impor 

limites temporais, e quanto maior for a demanda de cuidados e de âmbito familiar. Os que têm 

a responsabilidade de cuidar tendem a sentir-se mais pressionados pelo tempo, além de 

precisarem contar com um “staff” maior. Dentre eles, são as mulheres que tendem a sentir 

mais o impacto da maternidade, em especial aquelas cujos companheiros não “participam” ou 

“ajudam” nos afazeres domésticos, ainda que existam divisões mais igualitárias. Tais questões 

trazem à tona as discussões sobre o controle e autonomia sobre o tempo, tanto em relação ao 

ritmo e intensidade, quanto à flexibilidade em sua alocação e uso – considerações para as 

quais o gênero é fundamental. Muitos optaram por não ter filhos e dedicar-se mais ao 

trabalho, mas mesmo assim podem surgir demandas outras, como familiares idosos e/ou 

doentes que necessitam de cuidados. 

  

Através dos depoimentos foram expostas as dificuldades de integração da vida 

profissional com a doméstica e familiar entre os acadêmicos. Praticamente todos contam com 

suporte de funcionários domésticos, transformando o âmbito do trabalho não remunerado, 

num espaço de trabalho remunerado. Muitas vezes, diante de sua pouca disponibilidade, 

também das avós ou companheiros, a solução é contratar uma babá ou empregada, repassando 

à outras mulheres os encargos domésticos. A demanda cresce enormemente se é preciso 

cuidar de idosos ou doentes e mais uma vez a solução é privada, contratando funcionários e 

investindo grande quantidade de dinheiro nessa parte do orçamento doméstico. No contexto 

atual, vale questionarmos sobre o impacto que terá a PEC das empregadas domésticas, 

lançada recentemente, que eleva os encargos domésticos devido à extensão dos direitos 

trabalhistas à categoria. Poderão esses acadêmicos, arcar com essas despesas e continuar 

mantendo os atuais acordos de tempo e divisão das responsabilidades dos afazeres domésticos 

e de cuidados? 

 

A solução única encontrada, de ordem privada, é um flagrante da ausência de suporte 

no país, denunciando-a tanto em relação ao suporte público quanto ao privado, pautando-se 

numa tradição patriarcal que postula tais questões de conciliação trabalho-vida familiar e 

cuidados como de cunho particular e de responsabilidade primária feminina. As famílias de 
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classes médias e altas conseguem desobrigar-se temporalmente dessas tarefas ao contratar os 

funcionários, trazendo à tona as desigualdades de classe na sociedade brasileira. Estudos 

discutem que na medida em que as mulheres se desobrigam de tais afazeres e se engajam mais 

no mercado de trabalho, tendem a elevar suas rendas (SORJ, 2006), mas para tal, as mulheres 

de classes mais baixas precisam contar com o apoio das creches públicas, cuja cobertura é 

restrita e somente para crianças a partir dos três anos de idade. Ainda que reconhecendo a 

complexidade da administração do cotidiano dos acadêmicos, gostaríamos de destacar que ao 

contratarem tais serviços, os mesmos atuam como uma peça numa engrenagem de reprodução 

de desigualdades sociais, com as famílias contratando outras mulheres e desobrigando tempo 

dessas atividades, permitindo maior engajamento na carreira.  

 

Em relação à participação feminina na carreira científica, apontamos que mesmo 

reconhecendo que existem avanços recentes no país, como a criação da Secretaria Especial de 

Políticas para Mulheres e as determinações de extensão de bolsas de pós-graduação 

remunerada às alunas do curso de formação e de ampliação do prazo às bolsistas de 

produtividade parturientes no período, há muito por fazer. Ainda que as Ciências Sociais não 

apresentem marcas de gênero tão fortes quanto em outras áreas, estas se encontram nos 

estratos superiores da carreira. Ao observarmos a distribuição dos bolsistas de produtividade 

PQ-CNPq e também de participação nas entidades científicas, tais desigualdades despontam. 

  

Através dos dados qualitativos percebe-se que tais características possuem conexões 

com a esfera dos cuidados, da família, do trabalho não remunerado, reproduzindo relações 

desiguais de gênero. Devido à suas funções maternas, mesmo que não sendo responsáveis por 

todos os cuidados cotidianos, mas sem dúvida, pelos emocionais, muitas mulheres não se 

sentem com a possibilidade de assumir determinadas funções, em especial, as que demandam 

muitas viagens com tempo longo de duração. Seguindo esta tendência, os ciclos de vida, 

como matrimônio e parentela, tendem a ser mais marcantes entre elas do que entre eles. Nesse 

sentido, é como se os encargos femininos em casa e com a família as impelissem a dizer não a 

determinadas funções, não obstante a indicação das mesmas para assumi-las pelas entidades – 

ainda que o posto não seja mais do que hipótese. Observando a divisão das responsabilidades 

com os afazeres domésticos, podemos apontar que em muitos casos, apesar de postularem a 

necessidade de maior participação nessa esfera, os homens tendem a se envolver e despender 

menos tempo com essas atividades. Nesse sentido, a possibilidade de um maior número de 

mulheres atingir posições de destaque tende a ser menos resultado de indicações e mais de 
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uma mudança na forma como relações na esfera doméstica se desenvolvem. Esta afirmação 

aponta para a importância de se discutir uma forma de lidar com essas esferas que possa 

contar com redução do tempo dedicado ao trabalho, envolvendo não apenas a dimensão 

individual, mas questões mais amplas, como a formulação das políticas científicas no país.  

  

O tempo para esses acadêmicos da área é um recurso escasso que precisa ser 

mobilizado e gerenciado, gerando conflitos em relação à sua alocação e uso. Sua organização 

e estrutura parecem menos baseadas numa predominância do “tempo do relógio” e mais a 

partir de suas temporalidades específicas, envolvendo a constituição da tarefa e o desejo de 

realizá-la. Se Thompson aponta que as mulheres tem um tempo mais orientado por tarefas e 

portanto, menos sujeitas ao predomínio do tempo cronométrico, no caso dos cientistas sociais, 

são elas que mais buscam essa forma de ordenação, estabelecendo “horário bancário de 

trabalho” ou a “liberação dos fins de semana”, mesmo diante de tamanhas demandas e 

flexibilidade na jornada.  

 

Percebe-se, no entanto, que essa flexibilidade também é, por vezes, ilusória já que 

apenas vivida na medida do sacrifício de determinadas metas ou “tempos”, pois na prática o 

“tempo não dá”. A ideia de “tempo de lazer” parece não fazer muito sentido também para os 

acadêmicos, não se afinando com uma percepção de tempo apontada como predominante 

entre os trabalhadores, que estabelece uma distinção clara entre o tempo mercantilizado e de 

trabalho, e o tempo livre. Ao sentirem prazer, terem envolvimento e identificarem-se através 

do trabalho, este parece ser predominante, sendo o tempo disponível e os arranjos para os 

tornarem possíveis, variados, considerando a parentalidade e a constituição familiar. Nesse 

sentido, buscamos apontar que, menos do que um tempo único, as vivências temporais dos e 

das cientistas sociais relacionam-se às suas organizações familiares, de trabalho e “tempo 

disponível”, sendo o último alocado de inúmeras formas, muitas das vezes, se inter-

relacionando com a esfera do trabalho remunerado.  
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Considerações Finais 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Esta tese teve como objetivo principal a discussão sobre as percepções temporais dos 

cientistas sociais membros de Programas de Pós-Graduação, através da vivência de seus 

processos de trabalho, suas diferentes temporalidades e a relação e impacto em outros tempos 

de vida. Os depoimentos colhidos demonstram como as condições de trabalho afetam as 

vivências temporais relacionando questões como gênero, composição familiar, geração e nível 

na carreira. Mostramos também que a introdução das ICTs interferiu decisivamente nos 

processos de trabalho e no modus operandi dos cientistas sociais em seu fazer científico. A 

hipótese de que diante das ferramentas tecnológicas haveria um aumento geral nos níveis de 

pressão em relação ao tempo, devido à velocidade da troca de informações, bem como a 

intensificação do ritmo de trabalho e de outras esferas da vida, ao final se confirma.  

 

Do mesmo modo, os dados revelados ao longo do trabalho apontam para o fato de que 

a sensação de aceleramento do tempo tende a ser tanto mais intensa quanto mais conectada e 

dependente de tais tecnologias está este profissional da educação. O estar conectado à internet 

no celular, o “ser viciado no email” e ter como orientação a “pronta resposta às demandas”, 

conforme aparece nos depoimentos dos entrevistados, acaba gerando entre os profissionais a 

percepção do aceleramento do tempo e o acesso diário à lista de pendências os faz viver o 

hoje, pensando no amanhã. Em vários relatos manifesta-se a ansiedade desmedida com a qual 

precisam lidar, suas estratégias para “não pirar”, além das fundamentais aprendizagens sobre 

a distinção entre o “urgente” e o “importante”, e sobre a pertinência de se desenvolver a arte 

de trabalhar sobre pressão, convivendo e admitindo que “é impossível dar conta de tudo”. 

 

Discutimos na pesquisa, as relações e características do clock time e network time, e 

seus impactos na vivências temporais dos indivíduos. Enquanto o primeiro seria 

mecanicamente mensurado, calculado a priori, independente dos fatos reais e artificialmente 

construído - marca da produção taylorista-fordista - o segundo teria como características a 

fragmentação, instantaneidade, não-sequencialidade e não-mensurabilidade, marcado pela 

flexibilidade das ICTs (HASSAN, 2003, 2004; HASSAN & PURSER, 2007). Na sociedade 

contemporânea e em especial entre aqueles que dependem de tais ferramentas flexíveis para o 

exercício de seus processos de trabalho, o network time geraria uma sensação de aceleramento 
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temporal, relacionada ao ritmo e intensidade da conexão do ator com a Web, o que também se 

confirmou através da pesquisa. Vale destacar aqui, a discussão sobre as relações entre 

precarização e flexibilidade, na medida em que os instrumentos e tempo de trabalho flexíveis 

poderiam proporcionar maior autonomia dos indivíduos e controle sobre o tempo, ou uma 

intensificação dos mesmos. Acreditamos que, de forma geral, a introdução das ICTS nos 

processos de trabalho dos cientistas sociais proporciona uma intensificação dos ritmos e 

incremento das demandas, e a vivência do network time gera uma sensação de descontrole 

sobre o tempo, em geral acompanhada de ansiedade. Deste modo, ao invés de proporcionar 

maior controle e autonomia de seus tempos, percebemos o oposto. 

 

O network time faz emergir uma nova ordem temporal, com ênfase na policronia e na 

multifunção, impondo a realização de inúmeras tarefas simultaneamente, o que muitas vezes 

impede a concentração e a “tranquilidade” necessárias à elaboração do conhecimento 

científico. Os cientistas sociais, em meio à um crescente fluxo de demandas a partir da 

introdução das ICTs nos processos de trabalho e um controle cada vez maior sobre suas 

atividades por parte das agências de fomento tendo como foco a produtividade, reclamam da 

falta desse tempo disponível para o desenvolvimento do pensamento. A tese demonstra, 

portanto, uma incompatibilidade entre o tempo das agências, focado na produtividade e o 

tempo da ciência social que constituída de caráter artesanal sui generis, mostra-se de difícil 

adaptação ao tempo cronométrico - apontando para a existência de múltiplas temporalidades e 

por vezes conflitantes na organização temporal da experiência cotidiana, conforme destacado 

por autores como Hochschild (1997) e Davies (1994). Nesse sentido, colocamos em discussão 

os critérios de avaliação da área, por não estarem afinados às características específicas do 

trabalho acadêmico do cientista social, e por reproduzirem os ditames de enquadramento 

extraídos do modus operandi de outras áreas do conhecimento científico, como a área das 

ciências exatas ou das ciências biológicas. Os dados mostram a expressividade da Grande 

Área de Humanas no quadro geral da pós-graduação e das Ciências Sociais internamente à 

primeira, de modo a reafirmar a possibilidade dos cientistas sociais darem um “freio de mão 

no frenesi de publicações” e interferir nos processos de avaliação, tornando os parâmetros 

mais adequados ao timing da disciplina. Advogamos, portanto, a importância de uma 

participação mais incisiva desses acadêmicos na discussão e formulação das Políticas de 

Ciência e Tecnologia no país, de modo que Ciência Social seja contemplada em seu fazer 

científico e em suas temporalidades, reafirmando seu lugar nos processos de desenvolvimento 

da ciência brasileira. 
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Ainda que os profissionais da educação em geral concordem com a existência de um 

sistema de avaliação, são muitas as críticas ao seu formato atual. Os dados quantitativos 

indicam uma intensa competitividade na área, intensificando a pressão no trabalho, trazendo à 

tona a percepção de que o sistema tem efeitos perversos. No relato dos docentes há 

referências à própria qualidade das produções científicas, tanto em relação às teses e 

dissertações, devido à redução dos tempos de formação de mestres e doutores, quanto aos 

seus próprios artigos, muitas vezes publicados muito “crus” ou apenas como repetições de 

outros trabalhos já realizados. Argumenta-se que a orientação geral da pós-graduação recai no 

chamado “publish or perish”, fazendo com que - sob a lógica de taylorização do 

conhecimento e na corrida pela quantidade de publicações - muitas vezes se prescinda da 

qualidade na construção do conhecimento. A reduzida proporção de revistas acadêmicas nos 

estratos mais bem avaliados no sistema Qualis Capes (A1, A2 e B1), a dinâmica do prestígio 

na área e as redes de colaboração instituídas, bem como o pouco tempo disponível para 

investir em pesquisa, acabam também a gerar um caráter endógeno na construção de 

conhecimento – dificultando a inserção dos mais jovens e, portanto, de novas perspectivas 

temáticas e teóricas. Argumenta-se que há pouco espaço disponível para o novo, na medida 

em que a tendência é que os pesquisadores optem por direcionamentos que estejam em 

consonância com as orientações dos periódicos de estratos superiores do Qualis, objetivando 

mais a pontuação no Lattes do que a construção de um efetivo debate. 

 

A introdução das ICTs impõem as marcas da flexibilidade na organização temporal e 

impactam na autonomia da gestão e do controle do tempo. Tais elementos colaboram para a 

configuração de uma flexibilidade do ou para o trabalhador, e remetem à discussão sobre a 

precarização do trabalho no mundo contemporâneo. Se por um lado tais ferramentas podem 

representar um incremento na margem de autonomia dos trabalhadores em relação ao labor, 

por outro, acabam gerando a subordinação dos outros tempos ao do trabalho, já que se está 

“always on call”. Sendo a rede imprevisível, volátil e caótica, há entre os profissionais uma 

sensação compartilhada de dificuldade para organização e gestão do tempo, em especial das 

agendas e rotinas de trabalho, diante de tantas demandas urgentes e diárias. Deste modo, os 

indivíduos precisam encontrar meios para responder às solicitações de trabalho enviadas 

“sempre para ontem” ou mesmo nos fins de semana, atendendo ao paradigma da flexibilidade, 

porém não em seu sentido positivo, já que não voltadas para a autonomia do trabalhador, mas 

sim à manutenção do fluxo contínuo e acelerado do ritmo de trabalho. Ressaltamos ainda que 
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a própria maneira como os profissionais lidam com as ferramentas impulsionam tal 

velocidade, na medida em que o atendimento à uma demanda não faz cessar o fluxo, mas o 

intensifica. Ao responder rápido às solicitações visando quitar as demandas, os docentes 

acabam permitindo que o fluxo continue, gerando novas tarefas e fazendo com que os 

mesmos se sintam ainda menos “senhores do próprio tempo”. A força coercitiva do tempo, 

apontada por Elias (1998), ganha destaque ao observarmos os verbos e expressões associados 

à este e às agendas: as pessoas são “apertadas”, “comidas”, “esmagadas” pelo tempo; as 

agendas “explodem”, configuram-se “on demand” e em geral, atua-se com a “espada do 

tempo enfiada na cabeça” ou “como bombeiro apagando fogo”. Tais expressões marcam a 

reificação do tempo e a percepção generalizada de ausência de controle sobre o mesmo, ainda 

que entre os cientistas sociais - categoria profissional com a possibilidade de “definir a sua 

agenda” - fazendo com que alguns indiquem que essa flexibilidade é uma “falácia”. Desta 

forma, configura-se um paradoxo na medida em que a organização da agenda de trabalho – 

concebida em termos lineares através das horas, dias, semanas - deve atender à demandas não 

flexíveis, contínuas, urgentes, não-lineares e aleatórias que não cabem na jornada, sendo a 

flexibilidade requerida, a do tempo de vida do próprio trabalhador. 

  

As narrativas, repletas de embates em relação aos usos e alocação do tempo, o 

reafirmam como um recurso escasso e de grande valor, distribuído desigualmente entre as 

categorias de indivíduos. Foi possível perceber, portanto, as desigualdades entre a distribuição 

e alocação do tempo entre os professores-pesquisadores de programas do topo e da base da 

classificação da Capes, relacionadas também ao apoio de secretaria disponível, a experiência 

e “rotinas” construídas, à densidade do corpo docente e possibilidade de distribuição de 

cargos e funções burocrático-administrativas. No entanto, ainda que os dados indiquem uma 

margem maior de autonomia entre os docentes de programas de excelência - por usufruírem 

de maiores possibilidades em relação aos elementos supracitados, além das diferenças nas 

condições de financiamento e de composição de equipes de trabalho - todos os docentes 

afirmaram as dificuldades na conquista de tempo disponível para as atividades de pesquisa, 

escrita e elaboração de pensamento. Nesse sentido, é o “tempo do mergulho intelectual” ou do 

trabalho de campo que acaba se sobrepondo aos outros tempos de vida como o da família, das 

férias ou o “tempo livre”. Na busca por tais tempos raros e escassos, muitos atores optam por 

estratégias que poderiam ser compreendidas como a busca da eliminação dos “tempos 

mortos” da vida, aproveitando os minutos de transporte ao trabalho para “ir adiantando e 

checando os emails”, por exemplo. Desta forma, é como se os trabalhadores fossem impelidos 
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a operar através de uma racionalização taylorista do tempo, buscando extrair o máximo de 

produtividade de si em seu cotidiano. É, portanto, que afirmamos outra hipótese desta 

pesquisa, a de que no contexto do network time, a habilidade individual em estabelecer limites 

às demandas e ao tempo de trabalho são fundamentais, requerendo do indivíduo a capacidade 

de ser ativo ao controlar e estabelecer fronteiras e limites aos seus tempos. 

 

Gostaríamos de destacar que, em certa medida, a noção de “tempo de trabalho” 

assume características específicas entre os cientistas sociais entrevistados. Este é composto de 

inúmeras atividades e temporalidades diferenciadas, sendo o tempo de trabalho mais desejado, 

o das preocupações acadêmico-intelectuais dos atores e o mais desprezado, o das tarefas 

burocráticas. O segundo é pivô de disputas internas aos programas pelos períodos de licença, 

ou entre técnicos, professores e secretaria em relação às obrigações burocráticas de cada um; e 

o primeiro acaba ocupando o tempo da família ou “para si”, tanto devido à falta de tempo 

disponível para exercer tais atividades no curso do semestre, quanto devido ao envolvimento 

dos atores com o labor. Em geral, todos apontam que “adoram o que fazem”, “vivem para o 

trabalho” e a possibilidade de não mais atuar nesta esfera em idade produtiva, aparece como 

um “pesadelo, pois o trabalho não é trabalho” para aqueles docentes que se aproximam do 

período da aposentaria. O tempo da produção intelectual não carrega a imagem do tripallium 

para os cientistas sociais e estes muitas vezes, executam tais atividades em momentos 

supostamente destinados à outras, como de lazer ou descanso. Por vezes, o maior conflito para 

esses pesquisadores em assim proceder não é interno, mas com o meio em que vive, como 

companheiros e familiares, e neste ponto as questões de gênero, familiares e da divisão sexual 

do trabalho despontam como fundamentais. 

 

Estabelecemos como hipótese que as vivências temporais devem ser analisadas 

considerando as questões de gênero ou “relações sociais de sexo” e as inter-relações entre as 

esferas do trabalho remunerado e não-remunerado, e foi possível perceber as desigualdades 

entre homens e mulheres na alocação e uso do tempo. Em muitos casos, a responsabilidade 

primária pelos cuidados com a casa e com os filhos era feminina, configurando um cenário de 

maiores conflitos entre as mulheres casadas e com filhos em relação ao tempo da família e do 

trabalho do que entre as solteiras e/ou que não os têm. Enquanto muitos homens afirmam que 

“sempre foram muito focados no trabalho” e que “não se recordam de interrupções 

familiares”, ainda que casados e com filhos, muitas mulheres relatam suas dificuldades em 

compatibilizar as duas esferas – ressaltando que em alguns casos, elas mencionam a 
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colaboração efetiva masculina, fundamental para suas carreiras. O verbo que predomina como 

definição da atuação dos companheiros é a “ajuda” e as cientistas mães necessitam contar 

com o suporte de outros familiares, creches e empregados domésticos para dar conta de seus 

papéis de mães, esposas e profissionais. Há pesquisas que demonstram que o aumento no 

número de anos de escolaridade não necessariamente acompanha uma maior participação dos 

homens nos afazeres domésticos ou em termos de tempo despendido em horas, distinguindo a 

instrução de uma perspectiva mais igualitária de gênero no plano prático. Entre os cientistas 

sociais há um discurso de reconhecimento de tais percepções, porém, nem sempre 

acompanhadas de uma atuação mais substantiva no trabalho não-remunerado. Portanto, 

argumentamos que por mais que as mulheres sejam indicadas para assumir cargos de 

presidência em entidades científicas, a possibilidade de darem continuidade a tais 

oportunidades de carreira não é autônoma em relação aos seus acordos no âmbito doméstico. 

Ainda que haja uma forte presença feminina nas ciências sociais e que a área não possua um 

viés de gênero tão marcado quanto em outras, as desigualdades se fazem presentes e 

persistem, ainda que localizadas em pontos específicos. Através dos dados percebemos que a 

participação feminina nos cargos das entidades científicas não é equânime, sendo baixa a 

percentagem de mulheres na presidência e indicamos que a maternidade e/ou cuidado com 

outros familiares são elementos fundamentais nessa dinâmica, compondo as desigualdades 

entre homens e mulheres em relação ao investimento na carreira, por sua vez, relacionadas à 

dimensão do “tempo disponível”. 

 

 Tomando como foco as relações entre tempo e mulheres, é importante destacar alguns 

elementos. Foi possível perceber entre elas, as marcas dos chamados ciclos de vida, sendo o 

casamento e a maternidade, fatores muito mais citados como marco na trajetória entre as 

mulheres do que entre os homens. Por outro lado e considerando que nesta pesquisa a maioria 

dos entrevistados sem filhos eram mulheres, muitas optam por não procriar, visando maior 

autonomia sobre seu tempo e disponibilidade para a carreira. As dificuldades para conciliação 

entre as duas esferas citadas pelas cientistas-mães e os receios que rondam aquelas que 

desejam a maternidade, comprovam a existência de uma maior atribuição das 

responsabilidades pelos cuidados domésticos e participação no trabalho não-remunerado. Os 

impactos destas relações no trabalho remunerado, pensadas em termos de TSOL 

(GLUCKSMANN, 2000) ou das “relações sociais de sexo” (KERGOAT, 2009), permitiram 

perceber a dinâmica existente entre as duas esferas, considerando tanto o engajamento 

feminino no trabalho remunerado, quanto os encargos e acordos no âmbito doméstico, 
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englobando a composição familiar e a divisão das tarefas domésticas entre os casais. 

Reafirma-se deste modo, a importância de uma perspectiva analítica que permita trazer à tona 

os acordos múltiplos e as variadas relações estabelecidas entre os campos do trabalho 

remunerado e não-remunerado de forma mais dinâmica, buscando uma percepção alternativa 

aos modelos de pensamento lineares e dicotômicos. 

 

Problematizamos também as associações indicadas por Thompson (2008) entre o 

tempo das mulheres enquanto cuidadoras e a predominância do “tempo orientado para 

tarefas”, na medida em que os casos apontam para uma complexificação desta relação. Foram 

as cientistas-mães aquelas que descreveram seus cotidianos como pautados a partir da métrica 

do clock time, buscando por exemplo, o estabelecimento de “horário bancário de trabalho” a 

fim de “reservar” o tempo da família. Outras delimitavam claramente o período dedicado 

exclusivamente à carreira, estabelecendo fronteiras para a interrupção por demandas da esfera 

do trabalho não-remunerado às tarefas do remunerado. Em contrapartida, muitos homens, por 

não se ocuparem tanto de tais atividades, pareciam possuir uma relação de “tempo orientado 

pelas tarefas”, dispondo de maior autonomia e menor necessidade de delimitação das 

fronteiras entre trabalho e outros tempos, a partir da métrica do clock time. Deste modo, 

reafirmamos a importância de abordagens que permitam uma apreensão do fenômeno em sua 

dinâmica e complexidade, para além do estabelecimento de afirmações generalistas, tais como 

a do autor supracitado. 

 

Os conflitos entre os tempos da família e do trabalho tendem a ser ainda maiores 

diante das ICTs, uma vez que as fronteiras entre tais tempos e espaços tendem a ser cada vez 

mais obscurecidas. A opção por trabalhar nos home offices, também devido à falta de 

estrutura nos espaços de trabalho, como computadores adequados e conexão de qualidade 

com a internet, é outro elemento que concorre para o estabelecimento desses conflitos. Além 

disso, a possibilidade de olhar o email no celular e esta ser “a primeira coisa que se faz ao 

acordar”, exige com que muitos casais despendam um outro tempo, dedicado à discussão e 

estabelecimento dos acordos de tempo na esfera doméstica e familiar. Os conflitos tendem a 

ser mais acirrados considerando o gênero e a composição da família, sendo maiores entre as 

mulheres do que os homens, e sendo tanto mais extensos quanto maior o número de 

integrantes e de pessoas que requeiram cuidados como doentes, idosos e crianças. A 

percepção das dificuldades em compatibilizar carreira e maternidade fizeram com que muitas 

mulheres optassem por não ter filhos e são estas que tendem a possuir mais autonomia na 
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gestão de seu próprio tempo. Tal percepção também conforma conflitos e temores entre 

aquelas que desejam a carreira e a maternidade, e algumas mulheres afirmaram acreditar que 

tal fato “desestabilizaria completamente a rotina de trabalho” e que, portanto, “é melhor não 

pensar muito, caso contrário desisto”. Nesse sentido, é importante destacar a atuação da 

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, no sentido de promover a discussão sobre 

mulheres na ciência, permitindo a introdução de políticas como a licença-maternidade entre as 

bolsistas de pós-graduação e de Produtividade PQ-CNPq. No entanto, parece ser necessário 

ampliar esta discussão e incluir a instituição federal de ensino, de modo a se repensar a 

condição feminina diante das exigências do estágio-probatório. Tais políticas indicam um 

caminho para uma percepção da procriação como um elemento coletivo e não de ordem 

exclusivamente individual, em geral, a ser resolvido pelas mulheres. Reafirmamos portanto, a 

importância das questões de gênero também na configuração das Políticas de Ciência e 

Tecnologia no país, atentando para a participação feminina na ciência e possibilidades de 

engajamento na carreira entre as cientistas-mães. 
 

Através deste trabalho, discutimos a existência de uma pluralidade de tempos, 

tomando como base as experiências temporais dos cientistas sociais. Destacamos portanto, as 

percepções de Adam (1995) sobre as múltiplas temporalidades da vida humana, afirmando 

que mesmo havendo um predomínio ou hegemonia do tempo cronométrico, este não aniquila 

a existência de outras formas de percepção e experiências temporais – discussão que emerge a 

partir da forma como os cientistas sociais percebem seu próprio tempo de trabalho. 

Apontamos que para além do estabelecimento da dualidade entre “tempo de trabalho” e “de 

não-trabalho”, o primeiro carrega consigo inúmeras temporalidades relacionadas às atividades 

performadas e ao prazer em a elas se dedicar. É deste modo que o “tempo do mergulho 

intelectual” configura-se ora como tempo de lazer, ora como “tempo para si”, mesmo diante 

das reclamações quanto à sua alocação nas férias e feriados. É, portanto, que ao serem 

questionados sobre o que fariam caso tivessem mais tempo disponível, muitos afirmaram que 

se dedicariam às suas pesquisas, não sendo possível operar a partir de uma distinção clara 

entre tais tempos. Ressaltamos que a existência e predomínio do tempo cronométrico, marca 

do clock time, não aniquila outros tempos e temporalidades que, por sua vez, nem sempre são 

compatíveis com a mensuração em horas e minutos. Argumentamos nesse sentido pela 

reafirmação de uma temporalidade própria da ciência social, ainda a se fazer valer no campo 

das Políticas de Ciência e Tecnologia no país. O aceleramento do network time e o fluxo 

contínuo e crescente de demandas impõem novos ritmos aos atores, que precisam ter a 
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habilidade em organizar suas agendas de acordo com o clock time, tendo como desafio a 

resposta à tarefas que chegam na velocidade, ritmo e aleatoriedade do network time. Nesse 

contexto, os agentes buscam relembrar que o trabalho é um “valor” na sociedade capitalista, 

mas apenas um deles, sendo necessário “reservar” tempo para as experiência e relações 

sociais.  
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Anexo I - Roteiro de Entrevista 2012 

___________________________________________________________________________ 

 

  

•  Trajetória Educacional/Profissional 

◦  Motivação para escolha da area; 

◦  Motivações ou Fatores para escolha das Instituições (estudo e trabalho) 

◦  Trabalhou ou não durante o curso de graduação; ritmo de trabalho no período;  

 

•  Processos de trabalho (Work tasks) 

◦  Descrição das atividades; 

▪  Atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração; 

▪  Níveis de importância e preferência das atividades 

▪  Multitasking 

◦  Organização das atividades; 

▪  Descrição do planejamento (escala temporal; instrumentos; flexibilidade; apoio 

técnico); 

▪  Estímulos e resultados emotivos em relação ao planejamento 

▪  Descrição da semana de trabalho (week schedule) 

▪  Impacto de Fatores exógenos ao trabalho na semana; 

▪  Local de trabalho: casa ou universidade/escritório, motivações 

▪  Cálculo do volume de trabalho semanal (qual é a unidade de medida?) 

▪  Percepção sobre a execução de tarefas simultâneas (Multitasking) 

▪  Incorporação de tarefas pop-up no planejamento de trabalho (schedule 

disruptions) 

 

◦  Instrumentos de Trabalho 

▪  Descrição dos instrumentos e da importância relativa (estrutura x ação 

individual) 

▪  Relação entre o desempenho de tarefas e uso do papel (escrita à mão, caderno 
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de notas, livros) 

▪  Relação entre o desempenho de tarefas e uso do computador (ferramenta 

necessária/auxiliar, descrição/comentários) 

▪  Multitools: desempenho e uso de múltiplas ferramentas 

▪  Diferenças entre período em que utilizava outras ferramentas tecnológicas  

▪  Relação com o email (contas; checagem; fluxo de mensagens) 

▪  Lembra-se da última vez que ficou mais do que três dias sem acesso à 

internet/checar emails? 

▪  Variedade e uso dos instrumentos de conexão com a internet (celular, tablet, 

palmtop, netbook; email, notícias, entretenimento) 

▪  Descrição da relação com Ferramentas online de comunicação (redes sociais, 

skype, etc.) 

▪  Ferramentas online de comunicação: relação entre outras esferas sociais e 

trabalho 

▪  Percepção da relação entre a internet/computador e a simultaneidade das 

tarefas 

▪  Atividades mais ou menos propensas à utilização de internet 

  

• Sistema Qualis-Capes  

▪  Sistema Qualis-Capes e sistemas de desempenho internos à UF 

▪  Impactos dos sistemas nos processos de trabalho e na pesquisa (fazer 

científico) 

▪  Avaliação do controle sobre o desempenho no trabalho 

 

• Engajamento na carreira (What drives you?) 

•  Pesquisa 

◦  Condicionamento dos temas e desenvolvimento de pesquisa 

◦  Canais de financiamento institucionais (detalhamento das fontes) 

◦  Redes de pesquisa e colaboração (número e extensão) 

▪  Bancas 

▪  Orientações  

•  Publicação  
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◦  O que o impulsiona a publicar? 

◦  Avaliação dos tipos de publicação e estratégias  

◦  Avaliação quantitativa (real e ideal) das publicações (anuais ou 

trienais?) 

•  Projeções e Estratégias de Carreira 

 

•  Tempos Indistintos? (distribuição atividades/tempo) 

▪  Volume de trabalho e estratégias espaço-temporais (casa x fim de semana) 

▪  Processo de desenvolvimento do volume de trabalho (trabalha demais?) 

▪  Avaliação da burocratização do trabalho acadêmico (invasão da burocracia nos 

processos de pensamento) 

•  adequação do corpo de funcionários 

•  estratégias de terceirização do trabalho burocrático 

▪  Avaliação da pressão oriunda do trabalho 

 

◦  Vivências Temporais Múltiplas 

▪  Avaliação (real e ideal) da distribuição de tempo nas diferentes esferas da vida 

▪  Descrição (real e ideal) de um fim de semana 

▪  Descrição e organização do tempo fora do trabalho (família, amigos, tempo 

para si, outros tempos) 

▪  Sobreposição dos diferentes tempos da vida e sua vivência 

▪  Avaliação da relação entre ICTs e diversas vivências temporais 

▪  Expectativas das vivências fora do trabalho (atividades que gostaria de 

realizar) 

▪  Planos para aposentadoria 

▪  Descrição (real e ideal) das férias 

 

◦  Organização das atividades domésticas (Household chores) 

▪  Condições estruturais de vida doméstica (espaço, composição familiar, 

moradores e apoio) 

▪  Descrição das tarefas e de organização para execução 

▪  Divisão de responsabilidades sobre tarefas de cuidados 
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▪  Avaliação do tempo dedicado a família (quantidade e qualidade) 

▪  Invasão do trabalho no tempo dedicado à família (quantidade e qualidade) 

▪  Invasão do trabalho nos outros tempos de vida (quantidade e qualidade) 

▪  Condicionantes do trabalho nos tempos de vida (re-centralidade) 

▪  Avaliação da relação das ICTs com as interações familiares e atividades 

domésticas 

▪  Avaliação da relação entre trabalho e qualidade de vida 

▪  Avaliação da relação entre ICTs e qualidade de vida 

 

 

◦  Chronoscopic time, Ação social na information ecology  

▪  criação de um ambiente virtual (não físico) de relações sociais  

▪  sobreposição deste ambiente nos espaços físicos (materializados) de relações  

▪  tempo de surgimento (cronoscópico) das idéias via circulação de informações 

x tempo de concretização dos projetos (cronológico) 
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Anexo II – Tabela de Agrupamentos Regionais 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Região Países e Territórios 

Países 
Desenvolvidos 

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, e Coreia do Sul, 
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, 
Cingapura, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos da 
América. 

Europa 
Oriental e 
Commonwealth 
of Independent 
States (CIS) 

Albânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, 
Bulgária, Grécia, República Tcheca, Estônia, Geórgia, Hungria, 
Cazaquistão, Quirguistão, Letónia, Lituânia, República da Moldávia, 
Polónia, Roménia, Rússia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Tajiquistão, a 
forma de República Jugoslava da Macedônia, Turquia, Turquemenistão, 
Ucrânia, Uzbequistão. 

Ásia e Pacífico Afeganistão, Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Fiji, Hong Kong 
(China), Índia, Indonésia, Irã, República Democrática da Coreia, República 
Democrática Popular do Laos, Macau (China), Malásia, Maldivas, 
Mongólia, Mianmar, Nepal, Paquistão, Papua Nova Guiné, Filipinas, Ilhas 
Salomão, Sri Lanka, Tailândia, Timor-Leste, Viet Nam. 

América Latina 
e Caribe 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Estado Plurinacional da Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Equador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Martinica, México, Antilhas Holandesas, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, Porto Rico, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, 
República Bolivariana da Venezuela. 

África Argélia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo 
Verde, República Centro Africano, Chade, Comores, Congo, República 
Democrática do Congo, Côte d'Ivoire, Egito, Guiné Equatorial, Eritreia, 
Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia, Lesoto, 
Libéria, Líbia, Madagascar, Malavi, Mali, Mauritânia, Maurício, Marrocos, 
Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Reunião, Ruanda, Senegal, Serra 
Leoa, Somália, África do Sul, Sudão, Suazilândia, República Unida da 
Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbabwe. 

Oriente Médio Bahrain, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Territórios Palestinos Ocupados, 
Oman, Qatar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos, Iêmen. 

 (Fonte: OIT, 2013:109) 
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