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1. RESUMO  

O trabalho constitui o ser. Por meio dele, são definidos modos de existir e de 

ser. Ao mesmo tempo em que é afetado pela subjetividade, o trabalho é um fator que 

a constitui. Neste estudo são discutidas algumas questões sobre o trabalho do 

professor universitário e sua subjetividade. 

Com caráter exploratório-descritiva e de abordagem qualitativa, a pesquisa 

compreendeu o levantamento bibliográfico e também pesquisa empírica. Pelo 

levantamento bibliográfico foram recuperados 30 artigos científicos sobre trabalho 

docente universitário, subjetividade e cultura digital. A pesquisa de campo foi realizada 

com uma amostra selecionada aleatoriamente, composta por seis professores 

universitários de uma universidade privada de Uberaba-MG. O instrumento de coleta 

de dados foi a entrevista semiestruturada realizada na instituição de trabalho dos 

professores. Para o tratamento dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo, 

segundo a autora Bardin (1977). 

Dentre os resultados, constata-se que a maioria dos entrevistados iniciou seu 

trabalho docente em atividades realizadas no ensino básico, devido a fatores como o 

acaso ou a oportunidade do momento. Porém, a transição para a docência 

universitária foi desejada, seja pelo contato com os alunos ou pela experiência da 

produção pela pesquisa científica. Os professores atribuem importância ao 

aprendizado que envolve a formação do aluno, não só como profissional também 

como cidadão.  

Conclui-se que o trabalho docente é afetado por diversos fatores e conjunturas, 

que se articulam na subjetividade do professor no contexto cultura digital e do 

capitalismo flexível, e se manifestam no seu cotidiano universitário. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Ao se pensar no sujeito que é trabalhador, devemos considerar em quais 

condições que ele se insere no trabalho, e no trabalho como constituinte da sua 

subjetividade. É importante conhecer como o trabalhador se relaciona ao trabalho, 

como isso se manifesta na construção da sua subjetividade, e como a subjetividade 

pode atravessar o trabalho.  

Em Lukács (apud Antunes, 1999), os vínculos entre subjetividade e trabalho 

são indissolúveis. Assim, tanto na gênese do ser social quanto no seu 

desenvolvimento e no próprio processo emancipatório, o trabalho, como momento 



fundante da própria subjetividade humana, por meio contínua realização das 

necessidades humanas, da busca da produção e reprodução da sua vida societal, da 

gênese da própria consciência do ser social, mostra-se como elemento 

ontologicamente essencial e fundante (ANTUNES, 1999, p. 161) 

 “O trabalho não se configura apenas como aspecto necessário à manutenção 

da vida, da sobrevivência e da criação de bens, por ser aspecto intrinsecamente 

humano, o trabalho visa a constituição subjetiva do indivíduo” (SOUZA; OLIVEIRA; 

2013, p. 598). Segundo Seabra e Dutra (2015, p. 212) “a literatura aponta que o 

trabalho possui uma função essencial no desenvolvimento psíquico por ser um dos 

grandes alicerces da constituição do sujeito e da sua rede de significados”. Podemos 

também considerar a rede de significados como parte constituinte da subjetividade do 

sujeito. 

Também nesse sentido, Antunes (1999, p. 145), baseado no pensamento de 

Lukács postula que “pelo trabalho, o ser social produz-se a si mesmo como gênero 

humano; pelo processo de auto-atividade e autocontrole, o ser social salta da sua 

origem natural baseada nos instintos para uma produção e reprodução de si como 

gênero humano (...)”. A centralidade do trabalho é apresentada como a constituição 

do ser humano, desenvolvendo além da base biológica o nível social, e também como 

constituição da subjetividade. 

Pelo trabalho, produz-se o sujeito e a sua subjetividade. A subjetividade 

representa uma dimensão constitutiva do sujeito. Nela, os aspectos exteriores 

integram-se aos interiores. A subjetividade para o autor González Rey (2003) é 

apresentada como um sistema complexo que está em permanente mutação, 

constituída em dois espaços, o individual e o social.  

A subjetividade individual “se produz em espaços sociais constituídos 

historicamente, portanto, na gênese de toda subjetividade individual estão os espaços 

constituídos de uma determinada subjetividade social, que antecedem a organização 

do sujeito psicológico concreto [...]” (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 205). A subjetividade 

social é compreendida como um sistema complexo, produzido de forma simultânea 

no nível social e individual. Nesse processo, o sujeito é constituinte e simultaneamente 

constituído. 

 A vida social é permeada pela subjetividade social, em que os sentidos 

subjetivos e de cada pessoa e as significações culturais formam o conjunto da 

subjetividade social. Esse sistema não é estável, pois cada indivíduo, conforme atua 



nos cenários sociais, se transforma e se constitui; e assim também transforma os 

meios sociais.  

O espaço social do trabalho é constituinte da subjetividade social e da 

subjetividade individual. É também e ao mesmo tempo afetado pela subjetividade de 

cada pessoa que se insere no espaço laboral. 

Isso posto, e admitida a importância do trabalho na constituição da 

subjetividade, é necessário esclarecer o período ao qual se relaciona o trabalho 

docente universitário, objeto dessa pesquisa, e que atualmente apresenta-se definido 

à reestruturação produtiva do capitalismo global, que foi inaugurada a partir da década 

de 1970. Este período segundo Giovanni Alves (2011) se baseia na acumulação 

flexível, como um novo padrão de acumulação capitalista em escala planetária. Esta 

acumulação flexível se refere aos modos de produção capitalista. Este mesmo autor 

também trata da “captura” da subjetividade do trabalho, quando os trabalhadores 

utilizam, além de suas habilidades profissionais, as suas motivações afeto-cognitivas. 

Conforme a literatura, o trabalho docente é englobado, e também é acometido 

pela realidade do processo de reestruturação produtiva do Captialismo Global, 

Segundo Seabra e Dutra (2015, p. 212) “(...) o docente não fica ileso as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho, pois a precarização das condições 

de trabalho e intensificação afetam a saúde e a manutenção de hábito saudáveis 

desses trabalhadores”. 

O fazer do professor universitário passa por diversas e intensas transformações 

no cotidiano, principalmente com as demandas vindas das novas tecnologias, 

mudanças no sistema educacional, formas de organização do trabalho ainda dispondo 

de menos tempo para o lazer e convívio social (TEIXEIRA; RODRIGUES; SILVA; 

SILVEIRA; 2015). Considerando a importância tanto do trabalho para a constituição 

psíquica e subjetiva, como a subjetividade como importante na realização do trabalho, 

que se manifesta ao se relacionar nas formas de produção de trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

Compreender a natureza das relações entre trabalho e subjetividade de 

professores universitários e analisar os conteúdos mais evidentes da subjetividade na 

forma de trabalho docente e nas configurações do significado predominante de ser 

professor. 

 



4. METODOLOGIA  

Aspectos teóricos: Esta é uma pesquisa é um recorte de um trabalho maior de 

iniciação cientifica realizado em uma instituição do Triângulo Mineiro, MG. Foi utilizada 

uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratório-descritivo, que, Marconi e 

Lakatos (2003) define como investigação de pesquisa empírica com caráter de 

descrever um fenômeno ou a problemática, com a tripla finalidade de desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e 

clarificar conceitos. Esta pesquisa se caracterizou por duas etapas: pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. Est 

Aspectos operacionais ou procedimentos: Primeiramente, foi realizada a 

pesquisa bibliográfica, nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e no 

Portal Periódicos Capes, com os seguintes termos descritores, utilizados de forma 

isolada e combinada: subjetividade, teoria, trabalho docente, e recorte temporal de 

2012-2016, com a finalidade de localizar as produções acadêmicas sobre o tema.  

Na tabela 1 verificam-se a quantidade de artigos encontrados nas bases de 

dados científicos, os filtros de busca, recorte temporal e a quantidade de artigos de 

acordo com os termos descritores de busca. 

 

Tabela 1 – Artigos encontrados nas bases de dados 

Filtros de busca Termos 

descritores de 

busca 

Quantidade de 

artigos encontrados 

na Biblioteca Virtual 

de Saúde 

Quantidade de artigos 

encontrados no Portal 

Periódicos Capes 

Tipo de material: 

Artigo 

Subjetividade e 

trabalho docente 

05 08 

Idioma: 

Português 

Subjetividade e 

pesquisa qualitativa 

36 23 

Recorte 

temporal: 2012-

2016 

Subjetividade e 

teoria 

41 14 

 Trabalho docente 168 99 

Fonte: Biblioteca Virtual de Saúde e Portal de Periódicos CAPES. 

(Dados organizados pela autora) 



 A seleção dos artigos foi feita por meio da leitura do título, palavras chaves, 

resumo, e exclusão de artigos repetidos, verificando a relação entre os artigos 

selecionados e a problemática da pesquisa. Foram selecionados 30 artigos para 

leitura na íntegra. 

 A segunda etapa da pesquisa compreendeu pesquisa de campo e foi realizada 

em uma Universidade privada de Uberaba. A seleção dos participantes da pesquisa 

se deu com base em critérios de tempo docência no ensino superior. Assim, os 

docentes foram divididos em: grupo 1 - com professores com menos de cinco anos de 

docência no ensino superior e grupo 2 – com docentes com mais de vinte anos de 

docência no ensino superior.  Foram selecionados três professores com menos de 

cinco ano na docência universitária e três professores com mais de vinte anos na 

docência universitária. 

 A amostra foi selecionada aleatoriamente, por meio de sorteio eletrônico de 

uma numeração, e uma lista enumerada fornecida pela universidade com todos os 

nomes de professores. Os respectivos números aleatórios foram a referência de 

escolha dos professores a serem convidados a contribuírem com a pesquisa por meio 

desta lista. 

 A técnica de pesquisa adotada foi entrevista individuais e semiestruturadas, 

com roteiro de perguntas abertas. A coleta de dados se realizou entre dezembro/2015 

a junho/2016. As entrevistas tiveram duração média de 30 minutos. 

 O procedimento para a coleta de dados foram os seguintes: os professores 

selecionados por meio da lista fornecida pela instituição, foram contatados 

pessoalmente, em seus respectivos horários de aula na instituição, e convidados para 

contribuir com a pesquisa. Houve um agendamento prévio para a realização da 

entrevista, que aconteceu em sala reservada, após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo comitê de ética. As entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas. 

 Foi utilizado como procedimentos para tratamento e análise de dados a Análise 

de Conteúdo segundo a autora Bardin (1977, p. 42) que a define como “um conjunto 

ele técnicas de análise das comunicações visando obter) por procedimentos) 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens) 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens”. 



A Análise de Conteúdo é orientada pela pré-analise, exploração do material e 

o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação segundo Bardin (1977). A 

pré-análise é o momento de organização do material, de sistematização das ideias 

iniciais, da leitura flutuante. A exploração do material caracteriza pela análise 

propriamente dita do material, por método sistematizado e elaborado na pró-análise.  

No momento da codificação do tratamento dos dados utilizou-se o recorte, 

como escolha das unidades de registro e unidades de contexto; a enumeração, como 

a escolha das regras de contagem; a classificação e a agregação, como a escolha 

das categorias.  

Segundo Bardin (1977, p. 113) A escolha das regras de enumeração dos 

dados, como as unidades de registro e unidade de contexto, se baseia numa hipótese 

entre a correspondência da presença, a frequência, a intensidade, a distribuição da 

manifestação da linguagem e da associação de variáveis inferidas não linguísticas, 

procurando-se a correspondência mais pertinente. Neste trabalho, foram escolhidas 

as regras de presença e frequência como norteadoras no processo de análise de 

dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Foi identificado por meio da análise da entrevistas as categorias: Ingresso na 

docência universitária; relação aluno-professor; configurações do significado de ser 

professor;. Na apresentação dos dados, para garantir o sigilo, os professores com 

menos de 5 anos de docência são identificados com a letra A e o grupo de docentes 

com mais de 20 anos de docência são identificados com a letra B. Conforme a 

necessidade e para melhor clareza foram citadas algumas falas pontuais para ilustrar 

o pensamento. 

Ingresso na docência 

 Conforme os resultados das entrevistas foram possíveis reconhecer que o 

ingresso na docência universitária, muitas vezes ocorre pelo acaso ou sem 

planejamento prévio, como um processo que foi se dando, muitas vezes por meio da 

prática da monitoria ou iniciação científica durante a graduação. Como é possível 

perceber pelas falas citadas abaixo. 

A1: “quando consegui entrar no curso (da graduação) e realmente fazer o curso, eu 

nunca imaginava que iria chegar no ponto da docência”; “não foi uma escolha, foi um 



processo que foi se dando e que eu me identifiquei. Então hoje eu tenho certeza que 

é nesse espaço (da docência universitária) que eu quero estar”; 

B1: “Na realidade foi até por acaso, enquanto eu fazia engenharia, no primeiro período 

eu fui convidado no colégio que eu fiz o ensino médio a ser professor, aí fui professor 

por dois anos no ensino médio, nos dois primeiros anos de engenharia”; 

B2: “Na verdade, eu não tive muita escolha, eu entrei na docência por falta de opção”; 

Relação aluno-professor 

 Os meios de se relacionar com o aluno, de percebê-lo, foram bastante 

diversificados na amostra, dos quais realçam a importância do processo de troca com 

o aluno, a falta de vontade do aluno em corresponder aos desafios do pensamento e 

resolução de atividades, a dedicação dos alunos e a dedicação do próprio professor, 

e até mesmo resistência ao professor que estimula o pensamento, a construção da 

crítica. 

 O sujeito A1 apresentou por meio da entrevista estabelecer uma boa relação 

com os alunos, mas que esse relacionamento não acontece da mesma forma com 

todos alunos, como menciona na fala “cada semestre eu melhoro, porque eu aprendo 

muito com eles (alunos). Claro são turmas e turmas, alunos e alunos, e eu venho 

aprendendo isso a cada semestre mais, que eu não vou atingir todos os alunos de 

uma mesma forma, e eles também não vão me atingir da mesma forma”; 

O participante da pesquisa A2 demonstra dificuldade com os alunos por eles 

não apresentarem vontade em resolver desafios, “os alunos não concentram, eu vejo 

minha pratica em sala de aula, as vezes eu explico determinado conteúdo os alunos 

estão debatendo interagem e tal, agora faz determinado exercício, determinada tarefa, 

ai os alunos falam ah mas é pra hoje?, pode entregar amanha? Já se sentem tipo 

assim, não tem aquele desafio”; 

O sujeito B1 ressalta da importância da dedicação, que sente que os alunos 

tem com o ensino, e que o próprio dedica aos alunos, “acho que esse contato com o 

aluno é muito bom, a gente aprende, a gente não ensina somente, a gente aprende 

muito”; “eu acho que os alunos dedicam, sempre tem um ou outro, talvez não, mas a 

grande maioria eles dedicam, eu acho que a dedicação é proporcional ao que você 

dedica também neles né”; 

O sujeito B2 menciona que cada vez mais recebe alunos com dificuldades para 

o ensino, a formação do senso crítico e lembra que sua função mais do que o ensino 

é prepara-lo para a vida, “eu não vejo dificuldade de lidar com os alunos da graduação, 



eu acho assim, cada vez mais eu recebo alunos semianalfabetos, mas o meu papel 

enquanto professora do ensino superior é lapidar esse aluno, eu não posso ta 

pensando que eu estou preparando ele para o Enade, eu to preparando ele para a 

vida dele (...)”; 

O participante da pesquisa B3 foi o que apresentou uma relação aluno-

professor como uma problemática, como cita na fala “eu sou muito exigente, gostaria 

que eles (os alunos) lessem, que discutissem comigo, então normalmente há uma 

resistência ao professor que obriga a pensar, a fazer as coisas, já sofri muito 

desrespeito (...)” 

Configurações do significado de ser professor 

 As entrevistas apresentam um material muito rico, do qual é possível extrair as 

significações do ser docente, da finalidade da profissão, percebemos comentários que 

realçam a importância da concretização do processo de aprendizagem, do aluno ser 

importante também na construção do professor, mesmo como um desafio, o professor 

universitário como responsável por levar o aluno ao senso crítico, e como o professor 

responsável pelo processo de construção do conhecimento científico. 

 Foi possível identificar o significado de ser professor no sujeito da pesquisa A1 

como um facilitador no processo de aprendizagem. Outro significado percebido é pelo 

professor A2 é de ser um professor que se compromete com o processo de 

aprendizagem do qual ele explicita na fala “(...) nós temos que ter muita dedicação no 

trabalho”; “eu acho que nós temos que ter bastante perseverança pra pegar estes 

alunos que tem muita dificuldade e no final ele sair um bom profissional ne!?” 

 É perceptível também o professor como um pesquisador e um formador de 

senso crítico dos alunos do qual a professora B2 explicita: “Para mim (o trabalho) é 

satisfação (...) eu sinto que tenho que me reinventar todos os dias, e senso crítico, 

trabalho para mim é muito isso”; “(...) dentro do planejamento a busca pelo 

conhecimento, o professor não pode ficar parado, ele tem que pesquisar sobre aquilo 

que ele tem que ministrar o tempo todo, que o conhecimento ele é hoje volátil, toda 

hora você está tendo conhecimento produzido.” 

 Outra configuração do significado de ser professor é como um trabalho em que 

se é valorizado o conhecimento científico, como produção, como sistematização para 

utilizar-se nos diversos espaços do trabalho docente, em que o sujeito B3 menciona 

“(O trabalho docente envolve) pesquisa, aula e produção científica”; “eu acho que o 

professor universitário ele se desdobra de duas dimensões principais, que é o ensino 



e a pesquisa, na verdade a extensão é uma derivação de tudo isso, e são duas caras 

de uma mesma moeda, ou seja, enquanto me preparo para ensinar estou 

pesquisando e quando estou pesquisando estou me preparando para ensinar”; e 

ainda considera “eu acho que o ser humano é um só, e eu não posso sentar aqui 

como professor, e logo lá naquela cadeira como pesquisador”. 

 

6. RESULTADOS 

 Conhecer a história de formação e escolha profissional contribui para 

compreensão do professor em sua singularidade e trajeto durante a profissão docente. 

Nos casos apresentados neste estudo, muitos participantes entraram na docência por 

acaso, mas que ao longo do tempo desenvolveram prazer e paixão na profissão. 

 O critério de tempo de docência não foi determinante nem relacionamento entre 

os alunos e professores, não sendo uma condição para favorecer esse bom 

relacionamento ou não. Pode-se perceber uma relação entre a configuração do 

significado do ser professor e o relacionamento estabelecido entre os alunos. 

 O planejamento foi a etapa do trabalho docente mais ressaltada, indicando 

como os professores se dedicam ao trabalho docente. A pesquisa também foi 

realçada, tanto a pesquisa como produção científica, como a pesquisa para a 

preparação de aulas. 

 Podemos identificar como aponta Segundo Souza e Oliveira (2013, p. 591) “a 

experiência da docência comporta a dimensão reflexiva e prática, atravessadas por 

elementos de ordem subjetiva, como afetividade, os valores, a ética e as crenças”. Em 

que a subjetividade do docente atravessa o seu fazer, que demonstra diferentes 

formas de se relacionar com o aluno, com o conhecimento, a relação de ensino-

aprendizagem. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Percebemos o trabalho do professor universitário como central na vida e 

constituição do sujeito, neste sentido as alterações que ocorrem no âmbito das 

organização e condições deste trabalho também afetam diretamente na subjetividade 

do docente. Neste sentido observou-se que para se constituir enquanto profissional 

este trabalhador precisou desenvolver e doar muito mais do que somente os 

conhecimentos técnicos, ou seja, o saber e o fazer.  



Esta relação de atributos subjetivos permeados na realização do seu trabalho 

é fundante para a realização do mesmo, pois além de todas as atividades técnicas 

que o implica existe ainda a relação interpessoal com os alunos, que está a cada dia 

mais atrelada as suas relações pessoais, principalmente pelos usos das tecnologias 

digitais em especifico pelas redes sociais, por intermédio das tecnologias da 

informação e comunicação. 

Por estar a cada dia mais reduzida esta interação e relação entre professor/ 

aluno e contexto particular e de trabalho, docente passa a estar cada vez mais 

envolvido com questões relacionadas ao seu trabalho fora do contexto institucional. 

Neste sentido o significado de ser professor ganha uma nova dimensão tanto 

profissional quanto social.  
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