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Apresentação
Nunca estivemos tão adoecidos no mundo inteiro, tanto pelo COVID19 quanto pela
fragilidade dos laços humanos, em nossas relações pessoais e profissionais. A visibilidade do
adoecimento mundial passou a ser uma preocupação mais constante nos textos acadêmicos e
psicanalíticos dos últimos meses.
Nesse contexto macropolítico institucional da esfera pública que se articula à
micropolítica da nossa vida privada em home office, e para mantermos nossa saúde psíquica e
física é preciso estabelecer redes colaborativas, pois estar juntos em um trabalho institucional
nos coloca interligados em uma lógica do compartilhamento e da solidariedade, caso contrário
a rotina e atravessamento do público no privado acaba nos fragilizando e impedido nossa
criatividade produtiva, afetiva e laboral.
Portanto, a política da partilha é o ingrediente mais importante das relações humanas, a
política na perspectiva de Jacques Rancière (2009) e a arte têm uma origem comum, desenvolve
uma teoria em torno do conceito de "partilha do sensível" que descreve a formação da
comunidade política baseada no encontro discordante de percepções individuais.
Neste sentido, usando as palavras de Boff aponta que a única saída possível para esse
momento que é o existir humano na sociedade contemporânea, seria o cuidado, ou seja, a cura.
Sentia assim o cuidado1 em sua forma mais antiga, expressava atitude de cuidado, de desvelo,
de preocupação e de inquietação pela pessoa amada ou por um objeto de estimação. (BOFF,
1999, p.90-91). E o cuidado nesse contexto relaciona-se com a formação de uma rede
colaborativa, em que nós professores, docentes e terceirizados compartilhamos, nos apoiamos,
nos solidarizamos com as angústias cotidiana da relação público-privado, mas nos
reinventamos no cotidiano diariamente.
Zygmunt Bauman (2004) aponta a fragilidade dos laços humanos, em que tudo se torna
descartável, e o amor ao próximo é um ato desafiador, em um tempo que somos dominados
pela tela da televisão, nós encontramos então em um limite da humanidade, sobre a nossas
escolhas, é preciso escolher a vida, o próximo e a solidariedade. E por isso estamos tecendo
redes colaborativas de trabalho na Unilab, para sabermos que tem alguém que nos apoia, nos

1

Cura em latim se escrevia coera e era usada num contexto de relações de amor e de amizade. (BOFF, 1999, p.
90)
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escuta, que acredita em nossas potencialidades, mas respeitar nossos limites e buscar estratégias
para fortalecer nossa atividade laboral, sem perder de vista a vida privada familiar.
O motivo de termos dedicado uma semana com uma programação extensiva relacionase pelo fato de estamos realizado esse evento com apoio de outros atores sociais, que são
interlocutores da formação na Unilab, desta feita, citamos a Rede de Formadores do projeto de
extensão projeto de extensão intitulado: Laboratório Virtual de Formação de Professores
(LABOVIR) que é coordenador pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação,
Diversidade e Formação de Educadores Brasil/África (GEDIFE/UNILAB) e que tem a
contribuição direta de uma rede de Formadores das Universidade Brasileiras, entre elas: UFPA,
UFG, UFT, UFU, UFBA, UNILAB (ICEN e ICS), que colaboram ativamente para a formação
de redes colaborativas institucionais.
Também em virtude de muitas atividades e evento online sendo realizadas no Brasil e
no Ceará, compreendemos assim que uma semana, com uma programação partilhada, itinerante
poderia ser melhor aproveitada por todos nós (técnicos, docentes e terceirizados), as atividades
serão desenvolvidas por colaboradores externos e por pessoas que fazem parte da Unilab, nas
categorias que já citamos anteriormente.
E para finalizar trazemos Paulo Freire (1996; p.36) para fundamentar o tecimento dessa
rede entre nós profissionais que fazemos a Unilab de fato existir como instituição de educação
superior: “O diálogo cria base para colaboração.”, que nossa vida seja melhor compartilhando,
estando junto, tecendo diálogos e redes colaborativas uns com os outros.

Comissão Organizadora da III Semana de Servidor da Unilab (Edição 2020)
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PREFÁCIO
Roque do Nascimento Albuquerque2

A gratidão é o sentimento de apreciação por algo recebido, seja um presente, seja uma
demonstração de carinho e cuidado ou mesmo algum ato generoso. Felicidade é o resultado
gerado por algo recebido, alcançado ou desejado. Esperança é o desejo por um futuro valioso.
Gratidão, felicidade e esperança são distinguidas umas das outras por causa das diferentes
estruturas temporais que as orientam: gratidão se relaciona mais com o passado (uma apreciação
por um presente e por seu doador), felicidade parece mais orientada para o aqui e o agora (se
alegrar com um serviço, favor ou presente) e esperança dirige-se mais para o futuro (anseio por
um resultado positivo no futuro).
Na celebração de dez anos da nossa universidade e particularmente na celebração da
semana do serviço provoquei a comunidade para expressar publicamente o sentimento de
gratidão. O que me chamou atenção é que nenhum dos servidores da UNILAB agradeceram
por coisas que receberam, mas pelas pessoas que fizeram algo para elas. O foco em pessoas é
um marco da dignidade humana. A gratidão é considerada pelos profissionais de saúde mental
como a ferramenta mais poderosa que você pode usar para se tornar mais positiva. É uma
maneira simples, mas eficiente de mudar sua perspectiva na vida. O cultivo da gratidão serve
como acelerador da felicidade enquanto amplia nossa esperança por uma instituição melhor.
Nesse espírito de gratidão por cada pessoa engajada para celebrarmos nossa semana do
servidor, feliz por termos alcançado e superado nossos objetivos, anseio por um futuro
promissor a cada um que participou da composição desse opúsculo. A simplicidade dele, não
se confunde com a riqueza literária e fotográfica que ele traz. Nos detalhes de cada linha ou na
comunicação profunda das mais variadas situações que descrevem a realidade do dia a dia de
nossos servidores em tempos de pandemia pode ser captada. Tenho certeza de que nossos
leitores se enxergarão em algum ponto, pois esse e-book é um retrato de todos nós. Somos
UNILAB!

2

Doutor em estudos da linguagem pelo Central Seminary de Minneapolis (convalidado pela UFRN) e pósdoutorado em estudos da tradução por Hamline University of Saint Paul, Minnesota. Reitor pro tempore da
Universidade da Integração da Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).
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INTRODUÇÃO
Antonio Adriano Semião Nascimento3

No Dia do Servidor Público é importante sempre destacar a relevância que as servidoras
e servidores têm para a democracia e para o desenvolvimento da nação brasileira.
Na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, quando a
instituição atingia oito anos de existência, a unidade de Gestão de Pessoas alcançou novos
avanços institucionais ao desvincular-se de uma Pró-reitora e passar a ter vínculo direto à
Reitoria (Unilab, 2018).
A partir desse momento foi possível a Unilab caminhar a passos largos na elaboração,
organização e execução das políticas de Gestão de Pessoas em prol dos servidores e servidoras
docentes, técnicos-administrativos e do desenvolvimento institucional.
Desde então, o foco na identificação das necessidades das categorias e no compromisso com o
alinhamento às boas práticas de gestão e ao aperfeiçoamento de políticas já existentes, bem
como para facilitar a viabilização de novas políticas de Gestão de Pessoas, têm sido o grande
objetivo nesses últimos dois anos e seis meses de criação da Superintendência de Gestão de
Pessoas.
É nessa perspectiva que a necessidade de integração entre os servidores e a instituição palavra “integração” grifada por fazer parte do nome da Universidade – tornou-se um dos
desejos a serem alcançados pelo simples e extremamente relevante motivo de fomentação da
sinergia funcional da Unilab e do fortalecimento enquanto equipe única, com toda sua
pluralidade de pensamentos e comportamentos, composta pelos técnicos e técnicas
administrativos e professores e professoras.
É nesse contexto e escopo que este ano de 2020 a instituição promove a terceira edição
da Semana do Servidor da Unilab, onde o nome integração passou a ganhar mais importância
ainda, quando o mundo está passando por um dos momentos mais difíceis de sua história ao
estar enfrentando uma pandemia decorrente do novo coronavírus.
Por esse motivo, este ano teve seu início bastante impactante em nossas vidas, tanto no campo
profissional quanto em nossas famílias e na sociedade. A pandemia exigiu e está exigindo de

3

Superintendente de Gestão de Pessoas (SGP) da Universidade da Integração da Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (UNILAB).
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todos nós superação diária para o exercício de nossas atividades e muitas vezes adequando com
a rotina familiar, que torna, portanto, extremamente desafiador.
Foi nesse contexto que apesar de todos os desafios impostos, toda a equipe da SGP tem
concentrado esforços para prestar o suporte necessário às servidoras e servidores da Unilab,
com ações voltadas para atenção à saúde e continuidade das atividades administrativas.
Foram mais de 20 ações sob o aspecto da saúde e qualidade de vida no trabalho, envolvendo a
psicologia do trabalho (individual e coletivamente), os cuidados ergonômicos com o trabalho
remoto e as orientações para lidar com a adequação das atividades laborais e domésticas,
buscando auxiliar a importância de respeitar os limites individuais e preservar o tempo
necessário para descanso e para dedicação à família.
Mesmo com todas as dificuldades, a criatividade, o amor e o compromisso com o serviço
público têm sido elementos basilares para que a III Semana do Servidor pudesse acontecer e
encontrar espaços para integrar e valorizar as servidoras e servidores da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que tanto se dedicam para
institucionalizar e desenvolver a Universidade, mesmo que o isolamento social seja uma
realidade.
Que todos os servidores e servidoras, a unidade de Gestão de Pessoas, bem como todos
os colaboradores e colaboradoras da Unilab, sejam cada vez mais reconhecidos e valorizados,
pois quem ganha com isso é a comunidade acadêmica, o serviço público e a sociedade
brasileira.
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InterAção: tecendo reflexões sobre a saúde mental na contemporaneidade e sua relação
com a universidade
Camila Guimarães de Paula Pessôa4

O discurso da psicanálise é a divisão do sujeito, não se busca a felicidade ou satisfação
plena. Não tem um condicionamento do sujeito. Discurso esse que surge para se contrapor ao
discurso predominante da sociedade contemporânea, o discurso capitalista do bio-poder.
Foucault (1980) afirma que a subjetivação é inibida e produzida pela historicidade.
Atualmente o sintoma da contemporaneidade é a depressão de acordo com Birman
(1999). Onde se coloca em pauta hoje a diferença dos discursos da psiquiatria com a medicação
ao da psicanálise que visa a história de vida do sujeito e suas construções subjetivas na formação
do sintoma.
Na contemporaneidade o discurso vigente é o biomédico, o sujeito é da racionalidade.
Essa busca causas racionais para explicar cientificamente o sofrimento humano, contudo esse
discurso não dar conta do sofrimento, uma vez que existe o saber inconsciente. O que ocasiona
um mal-estar inerente a nossa sociedade que não aceita a falha, mas ela retorna.
Desconsiderando a singularidade do sujeito (FINK, 1998).
Com a modernidade se produziu um discurso da ordem e controle: o sujeito pleno de
razão consciente. Esse discurso deu as bases para o bio-poder. Assim, a medicina hoje não se
detém a dimensão social do homem na qual se inscreve. A medicina biologizou a subjetividade
humana através dos psicofármacos, pensando a depressão como algo orgânico, silenciando o
saber dos corpos.
Birman (1999) fala em sua obra que na atualidade temos novas formas de subjetivações,
que inscreve um novo campo no mal-estar. Pensar no mal-estar na sociedade é busca os destinos
do desejo, formatando-se na crise entre a pulsão singular e o processo civilizador geral. A
sociedade tem em si mesmo uma condição trágica em sua formação. Nessa crise necessária para
a fundação da sociedade, que é a repressão de pulsões. O discurso da ciência vem no lugar da

4

Doutoranda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Atualmente é membro da Associação de Psicanálise
CLIO e colaboradora da CiPI. Ex professora da UECE e da UAB de psicologia. Psicanalista que atua com
atendimento clínicos de criança e adultos na clínica de Psicanálise em Fortaleza (Ceará).
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fala dos deuses, ou seja, hoje temos uma supremacia da racionalidade e esvaziamento dos
deuses. É o mal-estar que nos divide e constitui enquanto sujeitos desejantes.
Atualmente se vive em uma sociedade do espetáculo e do narcisismo, comandado pelas
drogas e suas indústrias. Além de ser uma sociedade exibicionista e autocontrolada. Onde não
há espaço para ajudar ou sustentar o outro, cada um cuida de si mesmo. Não se percebe a
diferença do outro e não se reconhece, pois aceitar a diferença do outro é aceitar sua falta. Todos
hoje têm de ser igual, até na diferença se forma grupos. O outro é colocado como objeto de
consumo, manipulado pelo gozo. Hoje observamos uma foraclusão dos sujeitos. Cada vez mais
as pessoas se apassivam e se colocam como objetos, se posicionando como a-sujeitos,
sujeitados a esse discurso capitalista.
Hoje segundo Birman (1999) existe uma homogeneidade subjetiva, algo oposto ao
movimento psicanalítico que produz singularidade. Sendo o desamparo a marca da
subjetividade atual, buscando uma complementaridade no outro para sanar o desamparo. Em
busca o ideal de felicidade por alcança o gozo perdido na fundição com seus objetos. Contudo
essa fundição é da ordem do impossível, como já disse Lacan a relação sexual não existe. Existe
um real que não se inscreve, existe uma falha uma castração que não possibilita obter o objeto
perdido, esse mais-de-gozar. Assim, hoje nos deparamos com sujeitos dos excessos da
sociedade do tudo se pode. Em buscas fálicas que tampona a falta, gerando um horror a
feminilidade. De acordo com Birman (1999) temos uma sociedade de masoquistas que buscam
no outro a resposta de tudo na servidão visão tamponar o vazio, e de perversos que ocupam o
lugar daqueles que vendem o saber o dizer para o outros. Em que tudo acontece no campo do
imaginário das imagens, se você não é visto você não acontece. Assim vem o grande
crescimento das redes sociais que fragiliza o laço social, o virtualizando em números.
Com a pós-modernidade observamos uma crise das instituições totais e de confinamento
(escola, prisão, hospital, escola, fábrica, família). Os interiores estão ruindo, surgindo assim um
movimento de reforma e atualização desses espaços com novas configurações. Estamos
vivendo um momento de transição entre a sociedade disciplinar para a de controle. Controle
esse que atravessa muros e está em toda parte ao ar livre, não se restringe ao universo fechado,
não precisasse de espaços internos para ter o controle.
Deleuze (2004) não atribuí juízos de valores sobre qual é o mais forte ou mais brando
sistema o disciplinar ou de controle. Ele pondera que ambos existem sujeições. Hoje temos os
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hospitais dia e o atendimento domiciliar, isso proporcionar novas liberdades, mas paga o preço
de uma nova forma de controle que a sujeita os indivíduos em novas formas de confinamentos.
De acordo com Deleuze (2004), o novo sistema agora é matemático trabalha com os
números dos controlados. Nessa nova teia os controlados são modulações em contínua variação
em uma malha. Agora não temos mais a fábrica, mas a empresa, que sua dinâmica é existe uma
modulação dos salários e não um padrão.
desenvolvimentos.

Existindo concursos internos, promoções e

Ao contrário da fábrica que produzia uma só massa o corpo de

trabalhadores. A empresa trabalha com a rivalidade, usando-a como motivação que coloca os
indivíduos cindidos, usando os salários por mérito. E se substitui a formação escolar pela
formação permanente e contínua tendo agora o controle contínuo em vez do exame.
Nossa sociedade atual, não é de fechar ciclo sai de um ambiente e recomeça em outro,
como era na disciplina, hoje no controle não se termina nada, sempre se permanece na ideia de
contínuo. Deleuze (2004) nos fala da moratória ilimitada das sociedades de controle. Traz a
ideia dos presos que ficam em suas casas com pulseiras eletrônicas em vez de enviá-los ao
confinamento das prisões. Na sociedade disciplinar o poder é tanto massificante como
individual, na médica em que cada indivíduo é portador um número de matrícula que se situa
dentro de uma distribuição na massa, apontando um lugar dentro da mesma. Já na sociedade de
controle o que vale não é mais a matrícula (assinatura e número), mas a cifra de cada indivíduo,
ou seja, a senha, que demarca a acessibilidade às informações e dados. Agora o que interessa
são apenas indivíduos e suas divisões, onde a massa é reduzida a uma amostra, virando um
banco de dados. E a palavra se enfraquece que era tão forte antes no poder disciplinar.
A psicanálise possibilita ao homem uma outra forma de lidar com o mal-estar sem
precisar manifestações urgentes compensatórias - fanatismos religiosos, racismos e guerras,
com fins de tornar mais suportável o viver contemporâneo, conscientes da grande força motriz
- pulsão/desejo - como agentes capazes de modificar a realidade.
Algumas inferências que podemos tomar a partir dessas reflexões sobre as novas
subjetivações é falar sobre o corpo. Hoje há uma tendência em falar de uma libertação do corpo,
sem grilhões interiores, capazes de contê-lo em sua forma e limitação, destituindo a moral de
preservação para instituir o poder de transformar os corpos, trazendo ao cotidiano o hábito de
manipular o corpo - mudar sua estética através de diversas técnicas que buscam fabricar
imagens: cirurgias plásticas, implantes, mutilações, adornos e tatuagens (DANZIATO, 2010).
Mas será que é liberdade ou mais uma artimanha da sociedade de consumo que, através da
11

mídia, instala uma ideia de permissividade para manter o exercício da repressão? Será que
realmente as pessoas possuem o controle de seus corpos ou será que cada vez mais esses são
colocados como uma construção social, a serviço da manutenção dos mecanismos de produção,
que ancoram o capitalismo?
Caminhamos para uma sociedade de voyeurs, onde a sexualização é parte não apenas
do corpo mas é colocada de forma generalizada, de modo a incitar a libido através de tecidos,
perfumes, sedas, uma infinidade de produtos que visam através de uma nova estética fazer com
que todos se sintam sedutores, prontos para serem admirados por olhos que observam como se
vivessem em um grande palco, cujos holofotes os fazem brilhar, mas não permitem discernir
de onde vêm os aplausos. Tornam-se sedutores que ao mesmo tempo são seduzidos pelas
imagens refletidas nos outdoors e vitrines, assim como Narciso diante de seu reflexo, colocamse para a contemplação do outro, que reflete a sua própria imagem, pois a beleza possui uma
forma única, a qual é construída por signos, acessíveis a todos, e estar visível, fazer parte do
grupo, seduzir, é antes de tudo, como diz Fink (1998) mostrar sua imagem para o outro. O que
traduz uma satisfação que se coloca além do sexual, além do prazer carnal, mas que responde
a um prazer onde a sexualização esteja a serviço do mercado.
O corpo deixou de ser aquilo que é, para transformar-se naquilo que aparenta ser,
passando assim a ocupar o lugar de objeto de consumo, valor de mercado. Esse novo corpo,
subjetivado pelo outro, cada vez mais é capturado pela indústria, que fabrica uma rede de
produtos: cosméticos, adornos, tecidos, perfumes, medicamentos e aparelhos de alta tecnologia
para imprimir no corpo valores de mercado, visíveis através de uma nova linguagem de
adjetivos - malhado, sarado, vitaminado, bombado, repaginado - que estampam a estratificação
social e a quantidade de poder que cada um exerce sobre os demais. Essa sociedade que ao
mesmo tempo divulga a liberdade de transformar o corpo, impõe responsabilidades individuais
ao afirmar que depende de cada corpo, e não mais da família, do destino ou mesmo do divino
a conquista de um aspecto que o insira em um grupo social, cabendo unicamente a si a culpa de
seu insucesso.
O homem contemporâneo, induzido a acreditar ter poder ilimitado e cujos interesses se
dão na satisfação própria, distante dos princípios coletivos, busca fama e poder a todo custo,
num narcisismo constante. Utiliza-se do corpo para afirmar-se diante do outro, transformandoo, cada vez mais, em instrumento de satisfação própria, cujo reflexo é o enfraquecimento do
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ego, que passa a ser consumido pelo corpo-objeto, descolando-se do ideal do eu para afirmarse como eu ideal.
Tal processo busca a dissolução do particular dentro do universal, criando
subjetividades que destituídas de sua capacidade crítica, constroem-se de modo abstrato,
modificando-se de acordo com os valores externos que são incutidos através dos meios de
comunicação, que apesar de afirmarem como verdade a pacificação entre sujeito e objeto, o
mecanismo se dá no imediato, distanciado da racionalidade crítica, na medida em que os desejos
são manipulados de acordo com as necessidades da sociedade. Dentro dessa esfera que
impulsiona o crescimento da globalização, percebe-se um acelerado crescimento dos objetos
integrados entre os mercados produtores e consumidores, cuja identidade se dá na marca, no
signo que o distingue, sem importar a origem, a funcionalidade, ou o valor que agrega à cultura.
É fácil esse entendimento a partir do mundo da moda, onde todos usam as mesmas coisas,
seguindo uma ordem social que, através de mecanismos publicitários, são interiorizados de
modo a responder às necessidades da renovação constante dos signos, que movimentam o
mercado. “O homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado.” (DELEUZE,
2004. p. 224)
Por tais questões é fundamental uma reflexão por um outro paradigma sobre atualidade
atravessado pelo sujeito do desejo da psicanálise. Uma vez essa adentrando os âmbitos da
universidade apresenta um outro modo de lidar com os dispositivos de controle e sobretudo
com a verdade e o saber.
A porta da verdade estava aberta,
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só trazia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos.
Era dividida em metades
diferentes uma da outra.
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Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela.
E carecia optar. Cada um optou conforme
seu capricho, sua ilusão, sua miopia. (ANDRADE,2012)
A verdade do sujeito da psicanálise é exatamente essa não toda, já que essa verdade
nunca pode ser capturada inteira, apenas em metades. Uma vez que a nesga que se abre só passa
meia pessoa, posto que o sujeito não é todo e inteiro, mas dividido. As verdades assim são
sempre parciais, meias verdades, que partem de uma escolha de um sujeito frente ao tesouro de
significantes do Outro. Mas a Ciência em sua sede de verdades absolutas derruba a porta e
adentra o mundo, porém mesmo assim não consegue capturar o real todo, apenas metades. E a
decisão de qual metade é mais verdadeira vem da miopia de cada sujeito, ou seja, do desejo de
cada sujeito frente às suas cores e assaltos. Eis a verdade, um pedaço de uma tentativa de captura
do real, nunca o real todo.
Ratificamos que a entrada na psicanálise na universidade é uma possibilidade de
oposição ao discurso da ciência, um contraponto a universalidade e a verdade absoluta. A
psicanálise é opera como a resistência do sujeito desejante (Poli, 2008). Desse modo, a
construção do objeto de estudo da psicanálise é completamente diferente dos paradigmas da
ciência. A psicanálise com a descoberta das formações do inconsciente trabalha justamente com
a associação livre, com o não saber. “A pesquisa de Freud lhe mostrava os limites do seu saber:
o cotidiano da clínica e o horror ao ato analítico. Resiste-se ao saber inconsciente.” (PINTO,
2008. p.25) A pesquisa em psicanálise não visa uma restauração da função simbólica, mas de
construir uma borda que permita uma inscrição de um ponto do real.

Interlocução da contemporaneidade com a Universidade

É preciso pensar a Universidade em diálogo com a Cidade. Têm de dialogar com as
questões da cidade, do social. Ser docente é uma função de constante aprendizagem. É uma
formação continuada. Nunca se saber de tudo. O saber não é verdade absoluta. Conhecimento
é produção contínua. Não é um lugar estático, é plasticidade, reapropriação e reconstrução.
Não basta ter domínio na área para trabalhar. Precisa entender que docência acontece
por meio de conhecimento de outras áreas. Entra em uma sala de aula não é simples ou fácil.
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De acordo com Trindade (1998) a universidade é um dinossauro pousando em um
aeroporto. Isso quer indicar que existe uma esquizofrenia da universidade de não acompanhar
a realidade. Hoje se precisa reconstruir essa instituição pensando qualidade e pertinência.
No nosso dia de sala aula precisa usar algo da nossa experiência como aluno. Tem uma
reflexão dos lugares aluno- professor. Nossa identidade e memória compõem a sala de aula. A
docência é um mosaico de identidades como pesquisador, aluno e docente.
Hoje que no dia a dia tem vida pulsando muito no facebook e instagram, o aluno prefere
esse espaço, pois não entende ou se identifica com a sala de aula. Não dialoga de fato com as
pessoas. As redes sociais são mais interessantes, por ter um conhecimento mastigado. Porém,
falta muitas vezes ética e responsabilidade nos conteúdos.
Pensar uma universidade que seja atual, que não seja um dinossauro. O aluno se
pergunta o que estou fazendo aqui? O que o professor fala qual é a relação comigo, com minha
prática e com o mundo? Se questiona. Se pergunta qual o nosso papel como pesquisador,
professor, psicólogo com a sociedade?
Termina que o currículo não dialoga com a sociedade, vive num mundo isolado que só
funciona na universidade. Não fala da realidade.
A universidade brasileira muitas vezes vive essencialmente do ensino, ensino
dinossauro, que não dialoga com a produção de conhecimento. Pesquisador não deve ter de ir
para fora do Brasil, para produzir novos conhecimento. A sala de aula não pode viver só com
o que já foi produzido, tem de dialogar com os novos conhecimentos, tem de possibilitar aos
alunos viajar, construir novas dimensões.
A matéria tem infinitas dimensões. As pesquisas mostram tantas dimensões que não tem
um número preciso dela, sempre se descobre uma nova dimensão. Mas a sala de aula diz que é
bidimensional ou mono. É preciso criar e reinventar o conhecimento. Sair dessa coisa certa e
se abrir. O mundo é complexo, a sala de aula tem de ser ampla.
Nossa universidade tem de sustentar a pesquisa e a extensão. Não pode ser só ensino.
Tem de ser ensino, pesquisa e extensão.
Onde a pesquisa é ativa, professor é orientador, está pesquisando junto com os alunos
em sala de aula. Sala de aula é um espaço de desejo, só tem desejo se tem ausência. Como
professor tem de encarar essa ausência esse não saber. Não tem de saber tudo, até o professor
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não tem resposta para tudo. Por que tem de ter resposta para tudo? Para que a pesquisa se já
sabe tudo. A pesquisa só existe pela falta, buscar os novos conhecimentos. Tudo conhecido é
acervo cultural, não se pode abrir mão são representações importantes. Só não pode ficar só
nisso, não pode só falar do que foi produzido, precisa levar a construir um novo. Tem de usar
as duas coisas. O aluno também produz, mas sem descartar as referências como base para
produzir.
Pensar universidade é lançar os alunos no campo da pesquisa, como docente investir em
pesquisa com os alunos, como condição. Docência é lugar de resistência de mudar o contexto.
Pois os professores não estão qualificados para esse novo modelo, como os alunos não estão
preparados.
Segundo trindade (1998) a universidade no mundo nasce como lugar de doutrinamento
do saber, estruturado pela igreja. Depois outro contexto ela universidade sai dessa função
teocêntrica no iluminismo, em novas nuanças. Se abre para se perguntar e criar. Com o
mercantilismo a universidade começa com a pesquisa de criações para as navegações e
comércio, na primeira onda de globalização, Só no século XX tem pesquisa científica. A nossa
memória de universidade é muito no lugar de professor fala e aluno escuta. Pensa sala de aula
como espaço de doutrinamento. Esse modelo que se tem, registro afetivo que se tem, tenta
desligar essa chave e ligar outra vem a resistência.
Para ser professor precisa ter a mente e olhar do pesquisador de criar novos
conhecimentos. Para ser docente tem de buscar nossa identidade. Entendam o que a identidade
hoje traz como possibilidade de ser e sentir. Ser docente cada um de nós vai ter uma forma
diferente de lidar com o conhecimento e desenvolver esse trabalho.
Segundo Fink (1998) o desejo é sempre desejo do Outro...Logo, o desejo de ensinar é o
desejo que esse outro deseje o saber. O eu sou professor é um semblante naquele momento de
sala de aula, ocupa uma função, não um status que lhe define. Não se colocando como mestre
que repassa informação para alunos copiarem. Acreditamos no ato, de cada aluno construir seu
próprio saber que o liberta. O professor apresenta caminhos para o saber, se coloca como uma
causa de desejo de saber. O professor coloca sua paixão, pulsão de vida para mobilizar meus
alunos e não a força e a autoridade.
Porém, professor não pode viver isolado em livros, é preciso buscar as vivências, as
dinâmicas, que para mim enquanto docente e pesquisadora veio através da arte, dos poetas, dos
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filmes, das pinturas etc. Além do ponto ético de responsabilidade de mudar o mundo e os
sujeitos através do saber-poder. Poder esse que liberta os alunos de serem asujeitos da sociedade
capitalista alienados no discurso do capital. Temos de aceitar a falta e a castração, que nunca
vou ser o melhor professor, que tenho muitas falhas, mas não posso parar de tentar ser melhor,
por isso a formação continuada é fundamental.
Quem é a Camila Professora? É a que busca um entrelaçar entre a professora e
psicanalista por isso acredita no ato de ensino. Ou seja, Ato no paradigma da clínica
psicanalítica, é o nome dado às intervenções do analista no processo de análise junto ao
analisando. Quando fazemos esse elo entre psicanálise e educação, propomos buscar no ensino
um ato, isso é fazer com que o sujeito (aluno) possa formular seu próprio saber, libertando-o do
saber do Outro. A função do professor nessa abordagem não é apenas de repasse de
informações, mas de construir um ato de ensino, com o qual possibilita aos seus alunos produzir
um saber transformador e ético com seus desejos.
Ao inserir os conceitos psicanalíticos na educação acerca do inconsciente, coloca-se o
pressuposto, no campo educativo, da existência de um saber que o Eu nada sabe do mesmo, ou
seja, um saber que não pode ser controlado. Ou melhor, afirma-se que existe um saber que não
se saber, mas se sabe. Nessa perspectiva o professor deve transmitir e não informar o saber.
Entre informar e transmitir existe uma grande diferença. Lopes (1998) coloca que ao
contrário de informar, a transmissão não se prende a um saber consciente, assim transmissão
não pode ser entendida como um diálogo que se realiza plenamente entre o educador e
educando. Desse modo, na transmissão as palavras não só são a expressão do que desejamos
passar para o outro, como também a impossibilidade do aluno se compreender em suas
totalidades. O Eu não conhecer outra realidade que não sua realidade interna, formulada
dentro de seu campo relacional.
Logo o ensino assim parte da premissa da relação da imagem ideal do professor para
com a limitação do homem real. Ser professor é uma função. Camila na sala de aula ocupa o
lugar de suposto saber, mas ela sabe ser semblante que ele tem a limitação do real da Camila,
que não sabe tudo.
Para uma boa aprendizagem dos alunos é preciso antes de tudo uma boa formação do
professor. E que esse saiba o porquê de ali está ocupando aquele lugar. Por isso essa atividade
é tão interessante, ele faz refletir, e para mim pensar minha trajetória.
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Antes de iniciar nossa vida como docente, deve se indagar quais os motivos de ir ocupar
esse lugar? A mim foi minha sede de saber e dividir esse saber com o outro que me maravilha
e lembrava minhas tardes com meu avô, minha enciclopédia humana que me dizia sobre
mecânica, Frank Sinatra, filmes da década de 60, a ciência.
Um professor depende de muitos fatores: conteúdo científico, pedagogia, vivência e
personalidade, Segundo Oliveira (2008). “Um professor vale antes de tudo e sobretudo pelo
coração e espírito, pela influência que irradia da sua própria pessoa e sem a qual métodos mais
perfeitos ficaram insuficientes”. (OLIVEIRA, 2008, p.21)
Os motivos de se professor são muitos: profissão de família, gosta de criança, não teve
infância ou teve muito boa, admiração a um professor, gosta de livros, narcisismo de fazer do
outro o que não é, ou usar seu ego como espelho e muitos outros motivos inconscientes.
Não se pode esquecer a dimensão política do ser professor nos jogos de poder saber, em
sua posição de desvalorização social, ou seu lugar de mestre e mobilizador de massa.
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Trabalho home office e a vida privada: Relações entre o público e o privado na
Sociedade Brasileira
Mara Rita Duarte de Oliveira5
José Itamar Lima Nascimento6

1. Vida Privada e Home office em tempos de pandemia

Pensar sobre o adoecimento causado pelo trabalho e no trabalho exige mais do que olhar
a s estruturas das sociedades capitalistas, dos governos, a falta de valorização humana e baixa
remuneração dos trabalhadores no mundo, é preciso falar política na micropolítica e na
micropolítica, isto é, tanto no espaço público quanto no privado, no campo mais desconhecido
do nosso inconsciente. Talvez, para muitos a política não tenha nada a ver com a disciplina do
nosso corpo, e que adoecer em tempos de tanto consumo e utilitarismos humano, é sinal de
fraqueza e de transtorno mental. Porém, muito pelo contrário o adoecimento na modernidade
está associado a Biopolítica, que move nossa luta diária no espaço público.
Assim, na cena pública parece que o amor é uma forma de encadear o corpo a toda
uma estrutura de obediência à micropolítica estabelecida no poder central, isso, hoje, é
evidenciado pela chamada onda conservadora que acrescenta outro ingrediente ao controle do
corpo e da psique à moralidade social, onde o certo e o errado são imposições ideológicas
marcadas pelas correntes religiosas que se espalham pelo país por todo o país. E onde o afeto e
o cuidado entram nas relações mais amplas da vida política, porém sob o controle constante da
ideologia conservadora e dominante, que absorve na pulsão de vida transformando em pulsão
de morte, controlando nossa subjetividade e afastando de nós a capacidade de sentir.
O afeto e o Cuidado não é livre de jogos de poder e consumo, referimo-nos a lógica
conservadora e consumista que coloca os as pessoas, isso inclui a todos, indistintamente, em
todos os modelos de relações humanas, na condição de conquistadores e conquistados, o
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primeiro subjuga o segundo, já que na ordem de conquista sempre os conquistadores impõem
aos conquistados povos sua cultura, valores, religião e seus modos de vida (BOFF, 1999).
Nesse contexto macropolítico que se articula a macropolítica social, a política e a
liberdade estão interligadas em uma lógica de controle absoluto, restrição e disciplina do corpo
e da psique. Portanto, a política é o ingrediente mais importante das relações humanas, a política
na perspectiva da política de Jacques Rancière (1996) e a arte têm uma origem comum,
desenvolve uma teoria em torno do conceito de "partilha do sensível" que descreve a formação
da comunidade política baseada no encontro discordante de percepções individuais. A política,
para ele, é essencialmente estética, isto é, fundada no mundo sensível, bem como na expressão
artística, para ele a política é um mal-entendido.
Assim, no campo da macropolítica, a ética, a estética, a justiça e o bem comum
aparecem como elementos que estão além de determinadas individualidades, são coletivos.
Isso, remetido à realidade escolar aponta um esgotamento diário das nossas formas de ensinar
e aprender diante de um mundo de tecnologia do afeto e da fetichização do consumo como
modelo de inclusão na sociedade moderna. E o código da inclusão se assenta na exclusão de
muitos, que desagregados do mundo original, sentem que parte de si mesmos está incompleta
ou sentem-se fracassados, para serem incluídos no modelo meritocrático dessa sociedade e de
seguir seus códigos. Esses dilemas da modernidade capitalista leva a maioria das pessoas a um
campo psíquico de angústia e do desconforto constante, pois não se ajusta ao modelo midiático
de sucesso, prosperidade e felicidade amorosa.
Diante dessa angústia geradora de sofrimento, um sofrimento solitário e excludente, já
que não se pode confessar o sentimento de fracasso e impotência, o que acaba por ocasionar
que foi "fenômeno de desenraizamento da existência”, ou seja, um modo de viver em que as
pessoas não consegue se conectar fisicamente umas com as outras, com o mundo e lidar com
o seu desamparo existencial. Substituem o contato físico, a partilhar, o estar-juntos, pela
comunicação em rede e pelas mais diversas formas de interação no ciberespaço, mas não
deixam de sentir solitárias e abandonadas.
Neste sentido, Boff aponta que a única saída possível para esse "caos" que é o existir
humano na sociedade contemporânea, seria o cuidado, ou seja, a cura. Sentia assim o cuidado7
em sua forma mais antiga, expressava atitude de cuidado, de desvelo, de preocupação e de
inquietação pela pessoa amada ou por um objeto de estimação. (BOFF, 1999, p.90-91). Pois,
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90).
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“Não temos cuidado. Somos cuidado. Isso significa que o cuidado possui uma
dimensão ontológica que entra na constituição do ser humano. É um modo-de-ser
singular do homem e da mulher. Sem cuidado deixamos de ser humanos”. (BOFF,
1999, p.89).

Desse modo, pensar o cuidado e o adoecimento como pontas da composição do
humano, principalmente no contexto atual deve ser problematizada, na busca de compreender
o adoecimento como limite humano, ressignificar o cuidado e a afetividade entre o contato
humano, o encontro com o outro, o diálogo freiriano, ouvir e ser ouvido.
Mas, em tempo de pandemia manter-se distante significar sobrevivência, o contato
com o outro passou a ser um perigo a nossa frágil existência. Fomos tomados pela contradição,
estávamos em um frenético isolamento do contato humano e usando o distanciamento físico
substituto agora pelo contato midiático, e fomos surpreendidos pela repressão do contato
humano.
O que Zygmunt Bauman (2004) a fragilidade dos laços humanos, em que tudo se torna
descartáveis, e o amor ao próximo é um ato desafiador, em um tempo que somos dominados
pela tela da televisão, nós encontramos então em um limite da humanidade, sobre a nossas
escolhas, é preciso escolher a vida, o próximo e a solidariedade.
Para nós, servidores públicos nunca foi tão desafiador e angustiante equilibrar-se na
relação cotidiana entre o público e o privado. Nosso lar foi invadido pelo público, a relação de
distanciamento entre nossa vida privada e o mundo operacional do trabalho, tornou-se uma
linha tênue. E no final não sabemos onde começa e termina nossa privada.

2 O público e o privado no Brasil: a perda do espaço público e a privatização de direitos
e da cidadania

Ao longo do debate acerca da formação da esfera pública no Brasil, inúmeros autores
afirmam, entre eles Gilberto Freyre (1978), Sérgio Buarque de Holanda (1984) e Roberto Da
Matta (1997), que a constituição dessa esfera se deu a partir do engendramento entre o privado
e o público, ou seja, o privado torna-se a negação do público como um espaço constituído por
relações sociais de disputas e conflitos. Logo, o privado, ao assumir a hegemonia do espaço
social, passa a determinar as relações sociais dentro da esfera pública, assim como as relações
políticas e ideológicas.
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Encontramos nos argumentos de tais autores um “lugar comum” do discurso
intelectual que trata a esfera pública burguesa como totalitária e hegemônica, em detrimento da
esfera pública plural e participativa dos indivíduos comuns, onde o espaço público, lugar das
ações e do discurso coletivo, é inexistente, destituído de qualquer impessoalidade e impregnado
das amarras do colonialismo. Este espaço é condenado ao clientelismo e ao jogo de favores
denominado por Da Matta (1997) de “jeitinho” brasileiro ou “Você sabe com quem está
falando?”, em que aparecem as relações de compadrios, favorecimento e de hierarquia
traduzidos pela alteridade imposta pelas posições ou, invariavelmente, pelo status quo da
família ou do próprio indivíduo. De acordo com essas análises, a destituição do espaço público
se constitui como força motriz da sociedade brasileira, em favor da cristalização das relações
privadas e de privilégios de determinados grupos. Em todos os casos citados, encontramos um
discurso que condena a sociedade brasileira a uma eterna constituição do personalismo e
paternalismo na esfera pública, com incapacidade de construção de um espaço público voltado
para a cidadania.
Ainda, reafirmando o limite da construção do público entre nós, Sérgio Buarque de
Holanda (1984) apresenta a questão do “homem cordial”, em que a cordialidade pode ser
analisada como um dos principais elementos que dificulta entre nós a separação entre o público
e o privado, pois, como afirma o autor, na “cordialidade a impessoalidade não se faz presente,
nesse campo prevalecem as vontades particulares que encontram ambiente próprio em círculos
fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal” (1984, p. 106). Essa virtude de sermos
cordiais tem sido apresentada como caráter permanente e uma condição de identidade do povo
brasileiro. Holanda (1984) reafirma que a cordialidade impossibilita a separação entre o pessoal
e o impessoal, o público e o privado.
Se aceitarmos essa lógica, somos levados a considerar Freyre (1978) que defende a
tese de que a sociedade brasileira foi constituída a partir da Casa Grande, e que, com a abolição
da escravatura, os negros ficaram desprotegidos das leis que regiam o privado, a Casa Grande.
Assim, o negro necessitava da proteção que recebia no campo privado. A partir dessa análise,
a compreensão apresentada pelo autor é a de que o espaço público acabou por se constituir no
espaço de “ninguém”; lugar em que o indivíduo não está protegido e não há leis garantindo seus
direitos. Essa ênfase dada à relação do privado com o público permeia ainda profundamente as
relações atuais, no que se refere à constituição do espaço público e da garantia dos direitos
sociais, uma vez que se trivializou a ideia de que um direito básico, como, por exemplo, a
educação, seja entendido com um favor concedido pelos governantes à massa despossuída.
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Para Souza Martins (1994), sempre foi difícil estabelecer no Brasil a distinção entre o
público e o privado, nunca chegando a se constituir na consciência popular. “No Brasil dos
séculos XVI e XVII, o público era quase que inteiramente personificado pelo privado”
(MARTINS, 1994, p. 24). Isto implicava em uma fragilidade das relações no espaço público.
“O patrimonialismo político da época não se expressava no poder derivado de relações
contratuais de representação política, mas na concepção patriarcal de autoridade e na
sacralidade no exercício da função pública” (Idem, p. 25). Então, a base do Estado brasileiro
fundamentou-se em um modelo de Estado não igualitário e patrimonial, marcado por uma
categoria de povo bem distinta da do Estado moderno que divide o povo em grupos sociais
diferenciados com direitos desiguais.
É certamente difícil explicar os acontecimentos recentes sem o recurso à
história da relação do público e o privado na formação do estado brasileiro.
Basicamente, porque no Brasil a distinção entre o público e o privado nunca
chegou a se constituir, na consciência popular, como distinção de direitos
relativos à pessoa, ao cidadão. Ao contrário, foi distinção que permaneceu
circunscrita ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Portanto, uma
distinção relativa ao direito de propriedade e não relativa aos direitos da
pessoa (MARTINS, 1994, pp. 21-22).

Ao refletir sobre o processo histórico da constituição do espaço público no Brasil,
Martins aponta que o clientelismo e a corrupção assumem um estado de permanência e
aceitabilidade no espaço público, onde a política do favor é o fundamento do Estado brasileiro.
“O clientelismo político foi e é, antes de tudo, preferencialmente uma relação de troca de
favores políticos por benefícios econômicos, não importa em que escala. Portanto, é
essencialmente uma relação entre ricos e pobres” (MARTINS,1994, p. 29). Isso tudo impede
politicamente que se construa a democracia e a cidadania, pois se confunde o público e o
privado como esfera do clientelismo, onde não se preserva o princípio da sociedade. O autor
afirma que nesse comportamento social entende: “o público e o privado não como práticas
definidoras de condutas subjetivas, mas como concepções submetidas ao arbítrio de quem
personaliza o público e de quem personaliza o privado” (IDEM, 1994, p. 24).
Isso favorece ao que Martins denominou de cultura do favor e do débito político, por
não termos clareza da existência de uma linha que separa público do privado, e vice-versa.
Desse modo, a ação do e no espaço público dos políticos brasileiros se transforma em favor ao
invés de direito, e o cidadão passa a dever um favor, graças à ação de um político do povo. Tal
prática é feita pelas alianças dos grupos que desejam a governabilidade do Estado-Nação,
assumindo formas de populismo e assistencialismo governamental. Assim, os políticos e o
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governo vão “conservando as marcas da sociedade colonial escravista, ou da chamada ‘cultura
senhorial’, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o público
e, tendo o centro na hierarquia familiar” (CHAUÍ, 2001, p. 13).

Em nossa sociedade, a indistinção entre o público o privado não é uma falha
ou um atraso, mas é, antes, a forma mesma de realização da sociedade e da
política: não apenas os governantes e parlamentares praticam corrupção sobre
fundos públicos, mas não há percepção social de uma esfera pública das
opiniões, da sociabilidade coletiva, da rua como espaço comum (Idem, 2001,
p. 13).

Oliveira apresenta a “esfera pública como um espaço de sujeitos privados que assim
se demarcam em relação ao Estado” (1999, p. 56); ela é também o espaço de concorrência entre
capitais, e inclui a força de trabalho como parte integrante dessa esfera e de sua regulação.
Portanto, caberia ao Estado a regulação da força de trabalho e de sua reprodução para a
hegemonia do capital. Logo, ao apresentar tal análise, Oliveira contrapõe-se às visões anteriores
sobre a impossibilidade de uma demarcação do público e do privado na sociedade brasileira.
Santos afirma que: “a instituição do espaço público implica também a criação de uma geografia
pública e de outra privada, cada qual com normas próprias, com funções e finalidades
específicas” (2001, p. 164).
Os autores apontam que a demarcação de diferença entre o público o privado é
delimitado pelo Estado, ou pelo menos deveria ser, pois, este, enquanto aparato jurídico
burocrático, estabeleceria leis gerais em que todos os indivíduos seriam igualmente submetidos.
Entretanto, como afirma Chauí (2001), do ponto de vista dos direitos sociais no Brasil, sempre
houve um encolhimento do espaço público; já do ponto de vista dos interesses econômicos,
houve um alargamento do espaço privado.
Vale lembrar algumas reflexões apresentadas por Da Matta (1997) quando se refere à
operacionalização de tais leis e de que forma elas se concretizam no espaço público. Isso pode
ser compreendido em sua análise sobre o ritual do “Você sabe com quem está falando”? no qual
o autor aponta a dificuldade de se compreender com mais nitidez a distância social existente
entre o público e o privado. Assim, as classes historicamente dominantes acabam se
beneficiando no espaço público de relações que estavam restritas, ou deveriam estar, ao campo
privado.
Retomamos aqui a análise do modelo de economia centrado no mercado, sob o signo
do contrato mercantil. Nesse movimento ideológico coloca-se a retomada de um processo de
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acumulação de capital em que toda sociedade se encontra regulada por modelos instituídos pelo
Estado burguês, onde o autoritarismo social opera pela naturalização das desigualdades
econômicas e sociais (CHAUÍ, 2001, p. 15).
Nesse fenômeno de intensa subjetivação da acumulação do capital apresenta-se
intensamente a desnecessidade do público, sugerindo o campo privado como uma perfeição da
organização capitalista. Para o autor o que ocorre é que Estado keynesiano produziu certa
naturalização das conquistas e dos direitos, colocando o limite da organização dos trabalhadores
como ineficiente e superada. Neste caminho, a produção da ideia de consenso administrada pelo
Estado garante a privatização da esfera pública com aceite das classes trabalhadoras.
Também Oliveira (1999) se propõe a discutir a formação da sociedade brasileira, desde
a proibição da fala e da privatização da esfera pública, até a chamada política policial
implantada no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Reconhece em sua análise a luta
cotidiana das classes dominadas para criar e democratizar a esfera pública, para que se defenda
o espaço público e o direito de todos os cidadãos, e não permitir a erosão e o esvaziamento
desse espaço como espaço da política e das lutas sociais.
Ainda destaca que a constituição desse processo vem ocorrendo com um acentuado
teor de violência na negação do outro. Para ele, essa operação de silêncio ocorre no Brasil desde
sua colonização, e se acentuou nos regimes ditatoriais. Entretanto, ele reconhece as lutas das
classes trabalhadoras no intuito de retomar o espaço público, como lugar do conflito e da
possibilidade de destruição da política do silêncio historicamente implantada entre nós. Afirma
que a crise interna do Estado colocou na ordem do dia o debate em torno do público,
desqualificando-o e associando-o a algo obsoleto e desnecessário.
Não obstante, é importante lembrar que no processo de formação da sociedade
brasileira o investimento na construção da democracia e garantia da cidadania se deu pela força
das classes dominadas, e nunca pela simples vontade do Estado burguês, patrimonialista.
Apesar da naturalização dos direitos e conquistas da classe trabalhadora, está ainda apresenta
uma resistência radical ao consenso da política neoliberal e à marginalização da fala e da ação
coletiva e democrática da sociedade, mesmo quando essa resistência não se faz em uma ação
concreta de um novo projeto de sociedade.
Concordando com Oliveira, a esfera pública apresentada por diversos autores
circunscreve-se dentro de uma esfera burguesa, em que o sujeito individual e seus interesses
privados determinam as relações processadas nessa esfera denominada pública. Entretanto,
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tentamos apresentar a esfera pública não-burguesa, em que o interesse coletivo é administrado
de fora, em que o público se dirige ao interesse de todos.
Ainda segundo Oliveira, “todo o esforço de democratização, de criação de uma esfera
pública, enfim, no Brasil, decorreu, quase por inteiro, da ação das classes dominadas” (1994, p.
60), e nunca da ação das classes dominantes que sempre estiveram empenhadas em manter sob
vigilância e controle a esfera pública. Apesar da estratégia de garantir que o espaço público não
seja um espaço de inclusão e de mediação das relações entre os homens, as classes dominantes
desqualificaram o público como caminho para seu desaparecimento da sociedade.
A ação do Estado de indistinção e sustentação do caráter privado do poder público, o
não estabelecimento de fronteiras e as diferenças entre os interesses coletivos e particulares têm
como consequências a emergência da privatização do público e a inter-relação entre a esferas
pública e privada.
Neste sentido retoma-se aqui a análise do modelo de economia centrado no
mercado, sob signo do contrato mercantil, nesse movimento ideológico
coloca-se a retomada de um processo de acumulação de capital em que toda
sociedade encontra-se regulada por modelos instituídos pelo Estado burguês,
onde o autoritarismo social opera pela naturalização das desigualdades
econômicas e sociais (CHAUÍ, 2001, p. 15).

Devemos reconhecer que entre nós sempre foi difícil estabelecer fronteiras-limite entre
o público e o privado. Ao apresentar a esfera pública como lugar onde são construídas as
relações objetivas entre os homens, e ao reconhecer esses critérios apresentados por Telles, temse como objetivo compreender o limite entre a esfera pública e a privada, sem desqualificar a
esfera privada, mas com o objetivo de “estabelecer o seu lugar e definir as fronteiras entre duas
formas distintas de existência social, duas formas diferentes, poderíamos dizer, de se fazer a
experiência da sociedade” ( Idem, p. 47). Pois,
pensar o espaço público sob as mesmas do privado torna indesejável o
convívio com a diferença e com o conflito, visto que as normas da intimidade
proíbem e afastam o diferente, além de reduzir as relações sociais à repetição
do mesmo. Por isso se diz que quando o espaço público (espaço da política) é
tomado por relações privadas e despóticas acabou-se a política e o espaço
público foi corroído (SANTOS, 2001, p. 164).

Nesse processo de destruição da esfera pública, o discurso vigente, o dos “senhores de
negócios”8, é que o serviço público, além de onerar os cofres públicos e inoperantes, está

8

Expressão usada por Frigotto (1997) para designar os atuais capitalistas, entre os quais todos os que atuam no
mercado educacional.
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desatualizado e nele só cabe a corrupção e o descuido com a sociedade e com o dinheiro dos
contribuintes. O avanço e a visibilidade desse discurso promoveram sistematicamente uma
avalanche de privatização de instituições públicas, entre elas: água, energia elétrica,
siderúrgicas, bancos e telefonia. “O setor de serviços sociais foi transferido da esfera pública
para a esfera do mercado sendo, portanto, subordinado às regras mercantilistas” (Idem, 2006,
p. 73). Então a bandeira apresentada pelos governos se sustenta no princípio de que apenas
através da privatização do que era estatizado o país se desenvolverá e se tornará competitivo no
mercado internacional. Também apresentam a promessa da oferta de serviços e bens de
consumo com muita qualidade e baixos preços, já que sem a estatização, as relações de oferta
e procura se reverteriam em relações de livre mercado, e a população teria acesso a um serviço
de qualidade a baixo preço. Passado o momento de euforia das privatizações, restou o lamento
pelos valores cobrados nos setores privados e a baixa qualidade de tais serviços e bens.
A discussão sobre as categorias pública e privada num cenário de crise
neoliberal é extremamente complexa, dado o discurso hegemônico sobre uma
nova era de prosperidade por meio de políticas de “abrir, privatizar e
estabilizar” onde a identidade coletiva perdeu o sentido dando lugar ao
individualismo extremo que passou a ser o único caminho para a inclusão e o
sucesso. Disseminou-se na sociedade uma aversão à esfera pública associada
à degradação das instituições públicas. A esfera privada tornou-se o único
espaço possível de liberdade. Começou um intenso e acelerado movimento de
privatização do espaço público (JACOB, 2006, p. 71).

Deste modo, é importante reconhecer que se o governo FHC foi eficiente no conjunto
de ações privatistas, no reforço do modelo de Estado neoliberal e no ajustamento do país a
modelos de privatização da esfera pública, ele não conseguiu concluir o ciclo de reformas
impostas pelo FMI e BID, deixando essa agenda neoliberal para os seus sucessores. Desta
forma, com mais crise cíclica do capital foi preciso uma nova investida neoliberal no setor
público, desta vez na saúde e educação. No caso da educação o principal alvo dos governos
neoliberais tem sido a universidade pública.
Neste sentido, Oliveira (1994) faz sua crítica mais contundente à política “policial”
gerenciada por FHC em seus dois mandatos, ao silenciamento e desmonte do setor público e
dos sindicatos combativos pelo Estado burguês, e à racionalidade administrativa presente na
era FHC. Reconhecemos que no Brasil isso ocorre desde a era colonial e em muito foi reforçada
pelos intelectuais da burguesia que reforçam ideia de que não é possível estabelecer os limites
entre o público e o privado.
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A privatização do público é uma falsa consciência de desnecessidade do público entre
nós. Desqualifica-se a esfera pública como estratégia de dominação e silenciamento das massas.
“Essa falsa consciência de desnecessário do público decorre da aparência de dinheiro das
empresas ao estado, via título da dívida pública mobiliária interna” (OLIVEIRA, 1994, p. 68).
Essa visão da desnecessidade do público se difundiu na sociedade e se tornou comum entre nós,
incluindo aí o ataque direto ao servidor público e à ética neste setor, além de agravar o desmonte
das instituições públicas.
A privatização tornou-se algo extremamente danoso, “a perda do espaço público
significa a privação de um mundo comum de pertinência a partir do qual a existência de cada
um pode ser reconhecida como algo dotado de sentido e relevância para os demais” (TELLES,
1999, p. 39). Sendo que “a perda do espaço público significará a perda da relação objetiva entre
os homens e ao mesmo tempo a perda da noção de realidade” (Idem, p. 39). Essa perda, para
além dos aspectos economicistas, afeta também a subjetividade humana, e suas relações
também se tornam um bem a ser privatizado e uma mercadoria a ser negociada.
Para Telles, “se o espaço público constrói um mundo comum entre os homens, este
mundo tem que ser pensado não apenas como aquilo que é comum, mas como aquilo que é
comunicável” (1999, p. 45).
Portanto, a esfera do comunicável traz em si inscrito um princípio de
discriminação quanto aos critérios de relevância, importância e pertinência.
Princípio público “Universal” lócus de “todas as opiniões possíveis” e que é
constituído por aqueles que são capazes de julgamento (Idem, p. 46).

A perda do espaço público significa a dissolução do comum e por isso também tem
suas consequências para a vida social. Desta forma, nos tornamos incapazes de estabelecer
comunicação coletiva e conviver socialmente, pois estamos impedidos pela própria
singularidade de desenvolver ações solidárias. Assim, para Pereira (2003),

A esfera pública ou a política, compreendida como a dimensão da vida
humana na qual homens e mulheres buscam construir coletivamente um
“mundo comum” (ARENDT, 2000; NOGUEIRA, 2001), digno e justo,
guarda tempos mais recentes, da República para os dias atuais, a característica
de conquista” (PEREIRA, 2003, p. 238).

Perdido esse espaço público, resta então um campo privado, em que o interesse
particular subjuga os interesses coletivos, e a vontade de pequenos grupos hegemônicos é
imposta a outros grupos sociais indistintamente como uma regra do jogo social. Daí a
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necessidade de garantirmos a reconfiguração do espaço público como um espaço de todos e de
interações coletivas e individuais, determinando, assim, esse espaço como um espaço de
sociabilidade e de bem comum.

3. Considerações Finais

Entender a relações entre as categorias: público e privado, nos remete à compreensão
de como essas categorias estabelecem no interior da sociedade brasileira desde a sua
constituição enquanto nação. Isso implica em entendermos os limites de tais categorias para
compreendermos a distinção clara entre delas, especialmente no que tange ao espaço
institucional público mediado pelo Estado. Para muitos essa fronteira tênue é inexistente
quando se trata de interesses particulares de grupos hegemônicos que se perpetuam no poder.
Porém, as fronteiras são ampliadas quando se trata do cidadão comum que recorre ao estado
em busca das garantias sociais preconizadas na Constituição Federal de 1988.
Diante de tudo que vivemos nesse momento de tanta fragilidade e instabilidade de
nosso sistema econômico social, estamos sobrecarregados, exaustos fisicamente e
emocionalmente, porém, temos resistido a tudo isso, e vamos nós reinventando nosso cotidiano,
vão recriando nossas formas de produzir e nos organizarmos em tempos e espaços diferentes.
Compreendendo que é necessário um esforço de construir, definir e (re)estabelecer a
esfera pública, como espaço do bem comum e a serviço de todos, como forma de valorização e
resgate dos direitos sociais e defesa de interesses comuns da coletividade. Tal esforço deve ter
como objetivo a retomada de direitos sociais usurpados historicamente, a humanização e o
exercício da cidadania em todos os setores da vida social.
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Reinventar a atuação dos técnicos administrativos em Educação nas universidades: a
pandemia e outras questões contextuais
Joserlene Lima Pinheiro9
Introdução

O presente ensaio aborda a atuação dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE)
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).
Inicialmente é importante explicitar que o tema é suscitado por oportunidade da celebração da
semana dos servidores no ano de 2020, e que a reflexão aqui desenvolvida adere à proposta da
mesa-redonda denominada “Trabalho Home Office e a vida privada: resistência e (re)invenção
no/do cotidiano do servidor público”, realizada ao longo das atividades organizadas pela
instituição.
Na reflexão proposta argumenta-se que a atuação da categoria enfrenta uma série de
questões suscitadas a partir da atual pandemia do COVID-19 mas também por outras questões
relacionadas à democratização do saber em contexto internacional com países africanos, a
prestação de serviços educacionais de qualidade às classes menos favorecidas da sociedade
lusófona e as mudanças que a administração pública federal atravessa no contexto de reformas
do mundo do trabalho a partir de questões geopolíticas que atingem o Brasil e todo o mundo
globalizado.
O artigo desenvolve-se, a partir desta breve introdução, por meio de mais três tópicos a
seguir. No primeiro são situadas algumas mudanças que a classe trabalhadora global atravessa,
destacando-se o papel político que essa classe desempenha e apontando-se o tensionamento por
ela sofrido graças às influências exógenas intervenientes na organização política nas
instituições do Estado brasileiro. O tópico seguinte se atém à própria constituição da UNILAB
como instituição sui generis no contexto da formação profissional voltada às ações de
integração entre o Brasil e os demais países da CPLP mas que ainda enfrenta um longo caminho
para ter sua autonomia institucional reconhecida onde os TAE assumem explícito
protagonismo. Finalmente, o texto é concluído apresentando provocações suscitadas pelo
presente cenário de incertezas e desafios relacionados às problemáticas de construção de uma
instituição que efetivamente atenda ao seu objetivo de fundação, qual seja o de:
9

Doutor em Educação; Técnico em Assuntos Educacionais lotado na Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
da Unilab.
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[...] ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de
conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como missão institucional
específica formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e
os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP,
especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional
e o intercâmbio cultural, científico e educacional (BRASIL, 2010).

Conclui-se que a concretização do objetivo acima destacado passa pela disponibilidade
e atuação de um corpo técnico administrativo qualificado quanto aos diversos conhecimentos
próprios à gestão da instituição pública. Entretanto, pelo escopo de sua atuação, demanda outros
elementos relacionados ao compromisso político junto a diferentes áreas de interesse
estratégico para o desenvolvimento regional, nacional e internacional pretendido pela
UNILAB.
Essa dimensão política se mostra profundamente balizadora para a atuação dos TAE
como classe profissional voltada ao suporte da formação dos futuros quadros que atuarão no
Brasil e demais países da CPLP e, ao mesmo tempo, caracterizará uma categoria de servidores
que participarão da inovação que cabe ao segmento do serviço público dedicado ao suporte de
atividades de ensino pesquisa e extensão.

Reformas do mundo do trabalho e mudanças geopolíticas no mundo globalizado
É recorrente que se apresente a argumentação sobre as mudanças no mundo do trabalho
no sentido da otimização dos recursos disponíveis bem como o combate a prática de desperdício
de recursos e o atendimento por meio de serviços prestados de forma satisfatória e integral.
Particularmente na esfera pública tal discussão toma as proporções de estabelecimento de ações
profissionais voltadas ao estado como se esse se tratasse de um ente desprovido de
determinações políticas e situadas historicamente (MELO, 2019).
Dessa forma, percebe-se que a constituição do mundo do trabalho segue pautada pela
lógica do colonialismo manifesta por estruturas de violência que formatam as sociedades e os
Estados na periferia do sistema capitalista a partir de referências e processos designados por
uma construção da unicidade étnica, social, linguística e cultural sob a égide desse
capitalismo/colonialismo.
Antunes (2014), destaca ainda que, no Brasil, a definição sobre a dinâmica de
funcionamento das instituições públicas veio no crescente processo que adesão às ideias e
princípios desse capitalismo neoliberal. Dessa forma, a partir dos anos 1990 tais princípios
moldaram a reestruturação produtiva nacional e, desde então, a adoção de padrões tecnológicos
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e de organização se voltaram à introdução de métodos participativos por demanda de empresas
transnacionais subsidiadas no país.
Caracterizam esse processo a adoção de técnicas do toyotismo e formas flexíveis de
acumulação. Portanto, as empresas brasileiras se adaptaram ao contexto internacional passando
por profundos e complexos processos de atualização de suas instituições provocando
adaptações complexas às relações existentes na classe dos trabalhadores e suas correspondentes
formas de representação frente à classe empresarial empenhada em desenvolver seus lucros no
contexto brasileiro.
É sintomático que tais alterações no mundo do trabalho, marcadamente no âmbito das
empresas privadas, venham se mostrando como um imperativo a seguir na esfera pública.
Gradualmente servidores concursados e empregados terceirizados se vêem impelidos a aderir
às mudanças nas relações de trabalho fortemente pautadas pelas possibilidades advindas pela
adoção dos sistemas informacionais de grandes empresas de tecnologia. Assim,
[...] neste mundo do trabalho digital e flexível, o dicionário empresarial não para de
“inovar”. Veja-se o nosso exemplo tropical: “pejotização” nas mais distintas
atividades como médicos, advogados, professores, bancários, eletricistas, trabalho do
care (cuidadoras). Há também os “empreendedores", um exemplo de proprietários e
proletários de si mesmos. Todos e todas com “metas” impostas que geram assédios,
adoecimentos, depressões e suicídios. (ANTUNES, 2020, p. 10)

Percebe-se que aspectos relacionados à produtividade deixam de tomar o centro da
justificativa para o uso de determinados expedientes no contexto de atividades laborais e
passam a se tornar valores em si mesmo. No bojo dessas transformações o servidor público
passa a operar segundo a lógica flexível e digital que inova no ramo empresarial e, segundo o
ideário neoliberal, deve prevalecer também no ramo do serviço público. Ignora-se os diferentes
contextos em que os serviços são prestados aos usuários dessas instituições bem como as
características das pessoas que precisam desses serviços oferecidos aos cidadãos.
Tais comentários até aqui apresentados servem para denunciar o problema que afeta
atuação dos servidores públicos como classe trabalhadora que sofre influências de todo um
contexto geopolítico e econômico. Por outro lado, cabe ressaltar que não se trata evidentemente
de um estado de coisas fatalmente determinado. Compreende-se que a complexidade da
sociedade também favorece o estabelecimento de propostas que questionam tais fenômenos e
resistem ao que se estabelece por meio desse clima digitalmente flexibilizado.
Cabe-nos nesse momento a compreensão e anunciação sobre as possibilidades de
organização dos trabalhadores e trabalhadoras para que os valores humanos possam prevalecer
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perante a instauração de sistemas que prestem serviços públicos de qualidade sem que se adote
lógicas pautadas em mecanismos desumanizantes de angústia e sofrimento pessoal.
É aqui que se torna relevante destacar a atuação e as invenções que o corpo de servidores
técnico-administrativos em educação da UNILAB segue implementando de modo a se
contrapor à lógica neoliberal. Com efeito, essa categoria se mostra, desde a fundação da
instituição, como sensível e mobilizada para enfrentar, com fôlego, as discussões sobre os
problemas estruturais da sociedade e ao mesmo tempo aqueles problemas locais que são, em
alguma medida, reflexo de situações emanadas do contexto da classe em âmbito nacional.

A institucionalização da UNILAB e a atuação de seu corpo Técnico Administrativo
Dada a limitação para que a atuação do corpo técnico administrativo da UNILAB seja
apresentada de modo detalhado no corpo deste texto, é conveniente destacar a participação ativa
dessa categoria em diferentes momentos da instituição. Desde a instalação da universidade, os
TAE se mostram atentos e participativos dos momentos de definição de seus rumos, dialogando
de modo horizontal e articulado com as categorias de docentes e o corpo estudantil, sem perder
de vistas os encaminhamentos que norteiam a atuação dessa categoria em âmbito nacional e no
sentido de promoverem uma instituição capaz de defender a dignidade da vida humana
(DUARTE; SANTOS; DUARTE, 2020).
Mostrando-se crítica às opções tomadas pela gestão superior em todos os momentos da
universidade, os TAE negaram a lógica de flexibilização de serviços pelo viés fetichista da
inovação ou da constituição de uma categoria pautada pela lógica de meritocracia e
formação/atuação meramente tecnicista (OLIVEIRA; DANTAS, 2020). Desse modo, assumem
uma postura de ação-reflexão-ação que lhes caracterizam como sujeitos de práxis profissional
em prol do desenvolvimento do serviço público na esfera em que atuam.
Tal percepção se fundamenta ainda na participação da categoria em movimentos
voltados a diferentes processos tais como: ações que debateram as escalas de prestação de
serviço à comunidade acadêmica; a política pública de estruturação do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação (BRASIL, 2005) que se mostra ainda distante
de ser implementada em sua potencialidade nas Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES); os movimentos nacionais que lutaram contra a implementação de lógicas de diminuição
da atuação do estado, por exemplo, na discussão sobre terceirização de atividades fins na esfera
do serviço público (FONSECA, 2018); a redução de investimentos do estado por meio do
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estabelecimento do popularizado “teto de gastos” e respectivo desinvestimento que o ensino
superior brasileiro vem sofrendo desde 2014 em nome de uma recuperação econômica
(BARBOSA FILHO, 2017) que, além de não se consolidar, vêm se sobrepondo aos interesses
e necessidades da população impactada pela ausência desses serviços sociais.
Do exposto, a atuação desses profissionais se mostra fortemente pautada pela
compreensão do contexto político nacional e internacional, e voltado à preservação do objetivo
institucional traçado para a UNILAB. Chama atenção a capacidade de organização da categoria
que realiza frequentemente assembleias pautadas pela organização autônoma e participativa,
aberta a articulações com as demais categorias da comunidade acadêmica e outros sindicatos
de diferentes categorias do serviço público.
Do exposto, os TAE da UNILAB se mostram como sujeitos que materializam em suas
práticas profissionais o que se pretende imprimir aos egressos da instituição que, segundo os
projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela UNILAB levam em consideração, além de
suas diretrizes curriculares próprias, “[...] o processo da globalização, o desenvolvimento
tecnológico acelerado e a necessidade de envolvimento do profissional nas questões culturais,
sociais, econômicas, políticas e internacionais dos países da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP)” (UNILAB, 2018, p. 05)
Logo, no contexto da discussão sobre trabalho em home office e a vida privada, percebese que a instituição conta com um corpo técnico administrativo capaz de se auto-organizar
coletivamente e definir as estratégias a adotar para a defesa dos interesses de categoria,
institucionais e sociais. Assim, contemplam em suas práxis os objetivos e Meios adequados à
consecução desses objetivos enquanto o corpo coeso e engajado na realização de um projeto
compartilhado.
Nesse sentido, compreende-se que resistir e (re)inventar sua atuação para esses
trabalhadores e trabalhadoras se mostra como prática efetivada de modo indissociável de suas
ações técnicas e administrativas que convivem de modo coerente ao processo de se
privilegiarem outras epistemologias e construções coletivas.
Provocações para a construção de um “novo normal”

O presente texto não poderia encerrar de modo a conclusivo um movimento vivo que
servidores vem efetuando em uma trajetória institucional que se desenvolve há
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aproximadamente 10 anos. Nesse sentido mostra-se pertinente concluir provisoriamente este
texto deixando questões que se mostram oportunas para os próximos desafios a enfrentar.
Pelo que se mostrou até aqui, o primeiro movimento é o de composição entre todas as categorias
da comunidade acadêmica que presentemente é vista com desconfiança por parte da sociedade
civil. Dada a forte divulgação de inverdades por governantes de ocasião, os servidores públicos
que atuam nas IFES são percebidos como uma casta de privilegiados e adeptos de práticas
questionáveis do ponto de vista moral e profissional.
Apesar do ridículo que certas imagens carregam ao apresentarem o servidor público,
efetivamente o estrago à imagem e à reputação desses trabalhadores e trabalhadoras já está
feito. Quais seriam as práticas e atividades de participação coletiva que TAE, docentes e
estudantes estariam, nesse contexto, mobilizadas a realizar de modo que possamos nos tornar
comunidade do maciço de Baturité e do recôncavo baiano e dos países da lusofonia afrobrasileira?
Evidencia-se que não adianta simplesmente negar as difamações que nos direcionam
nem aderir a campanhas de comprovação do produtivismo que a Universidade pública é capaz
de realizar. O desafio de (re)inventar a Universidade de modo a colocá-la em sintonia com as
demandas e necessidades dos locais onde estão instaladas se mostra efetivamente mais
significativo e produtivo para o desenvolvimento de uma valorização capaz de mobilizar a
população civil, garantindo-lhe maior engajamento no cotidiano da instituição e favorecendo a
percepção de que as mesmas são patrimônio pelo qual efetivamente devemos lutar se
interessado em desenvolvimento consistente e sustentável.
Outra reflexão que acredito se mostre pertinente, portanto, é: em quais ambientes os
TAE se sentem devidamente representados e realizados em suas atividades cotidianas e como
um sujeito que precisa se desenvolver de modo pleno mas que tantas vezes não se percebe
incluído nas práticas e atividades realizadas na universidade?
A realização da mesa em comemoração ao dia do servidor público é oportunidade para
que possamos pensar que dentro da universidade temos um conjunto de profissionais
capacitados e envolvidos com a instituição que cotidianamente prestam exemplos de atuação
qualificada que se somam às atividades didáticas realizadas nos diferentes cursos oferecidos.
Uma vez reconhecidos, cumpre prestar-lhes a devida valorização enquanto profissionais que
participam efetivamente da construção da identidade universitária e que apresentam demandas
para prestarem os serviços de suas competências do modo mais coerente possível com o que se
busca na comunidade que constituímos. Por outro lado, quantos desses profissionais não são
37

desestimulados a interagir junto a alunos e docentes por uma cultura de fragmentação e
tecnicismo que lhes são apresentadas e podem se constituir em elemento de desestímulo ou
mesmo indiferença quanto ao que é produzido no contexto de ações institucionais?
Finalmente, cabe aos próprios TAE perguntarem à Unilab e a sí mesmos, o que tenho
feito de modo a transformar a mobilização dos sujeitos em prol de uma política de atuação e
formação que esteja além dos interesses de mercado? Quais situações tenho buscado dentro
dessa comunidade de modo a fruir de situações de constante desenvolvimento de meus saberes
e da concretização de minhas aspirações humanas em relação com diferentes culturas por meio
de uma comunidade constituída por agentes internacionais?
Agradeço a oportunidade de pensarmos tais elementos a partir do reconhecimento de
nossa identidade de trabalhadores e trabalhadoras que, apesar de atuarem em funções
específicas, gozam de uma condição particular de serem servidores públicos. Que sigamos
firmes na defesa do acesso aos bens socialmente construídos por meio da promoção e
reconhecimento dos agentes responsáveis pela preservação dos serviços imprescindíveis à
realização de uma sociedade menos desigual e mais fraterna.
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nélope está em casa (Poesia Premiada)
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Penélope está em casa

(Poesia Premiada)
Rodolfo Pereira da Silva

Não há o que fazer!
Desfiarei a rede tecida durante todo o dia.
Desligarei a tela, o computador, o estabilizador, a minha dor, o ardor.

A rima é só um pretexto.
Não convencerá ninguém.
Não basta.

A rede, pra lá e pra cá, evoca o vento,
o desequilíbrio que me ajusta e me conecta.

Acordarei bem próxima ao trabalho.
Ligarei o ardor, a dor, o estabilizador, o computador e a tela.

O ritmo é só um contexto.
Convencerá a quem interessar.
É o bastante.

A rede é precisa, mas cai, desconecta.
Requer o equilíbrio burocrático que me aposenta e me envelhece.

Fio a fio, teço o que me convém.
Fio a fio, conecto.
Fio a fio, recomeço.

Fio
A
Fio.
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No que me pertence, sorrio, sinto, semente.
No que me enlaça, desvio, destoo, desavoroça.

No que laboro, eita, conto jornadas. No
que me laboro, afeita!
No que me enfeito, afoita!

Gosto de Face.
Adoro foice e flecha.
Envio feixes e fins.
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Servidor público não é rico, é apenas trabalhador (Poesia Premiada)
Rafaelle Leite

Que sorte a nossa
Viver dessa forma
Uma fortuna garantida
Emprego para o resto da vida
Pouco trabalho,
nosso serviço não é necessário
Quem pintou esse quadro?
Um mundo tão deturpado?
Quem pregou essa bobagem?
Que serviço público é malandragem?

De cozinheiro a engenheiro
trabalhamos o ano inteiro
Temos o dever de entregar à sociedade
a parte que nos cabe
Nosso cargo não foi presente
É resultado de um esforço permanente
Frequentamos biblioteca
E não precisamos esconder dinheiro na cueca

Reiteramos nosso respeito aos políticos que trabalham direito
E temos esperança
Que haverá mudança
E seguiremos lutando
Para um sistema mais humano
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Ilha (Poesia Premiada)
Mighian Danae Ferreira Nunes

Todo o dia espero
Que a ilha que me olha
Em frente à minha janela
Se una à ao continente e me encontre livre
Num dia sem home office
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Ah! Os Sonhos ...
Maria do Rosário de Fatima Portela Cysne
Se a vida é um sonho, o homem é quem faz
Se é dura e triste, de mudanças ele é capaz
Mas, é preciso crer que o vôo do sonho
Vá ao céu em que o ponho.

Ah! Se o mundo pudesse me ouvir
E entender que o sonho pode vir
A ser verdade, se sem medo
E, profundamente, nele acreditar

Assim, a vida só se faz sentir
Se o homem sonhar e puder construir
Sua história-ciência, seu mundo concreto-real
Numa utopia que crer que afinal

A vida é um sonho porque o homem tem fé e faz
Mas, se é castrada, explorada e injustiçada
O homem já vislumbra que as asas dos sonhos,
Para o vôo alçar e voar, só ele é capaz.
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Canto co(r)laborativo
Marco David Castro Da Silva
Que o canto é trabalho! E linda canção
Aquela onde cantam voz e coração
Com fios se entrelaçam, ganham nova forma
Que agora não solta, não rompe ou deforma!

Canta nas cores que o íntimo sabe
As cores de um sonho chamado Unilab
Daquilo que fala de mim e você
Do que as mãos juntas podem tecer

Quando cantar, procure ao seu lado
É voz diferente, mas canta rimado
Buscando respostas às mesmas questões

Quando cantar, que seja da gente
Que seja de coisa que tão abrangente
Une esperanças de Áfricas e Sertões
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Espectro destoante (Ou quando renasci no momento pandêmico)
Carlos da Silva Cardozo
Ontem, por volta da quase noite,
Sonhei, espero que seja esta a causa,
Que mergulhado numa realidade adversa estava.
Sob a regência de um silêncio,
Que a todo tempo em mim ecoava.

As paredes avançavam dentro de mim.
O medo, que por vezes foi distante,
Invadia meu quarto.
Eu, numa utopia delirante, refletia:
É o fim.

A noite avançava,
Ao que parecia,
Debruçava,
Aquele pesadelo não findava.

Como versos tortos e dissonantes,
Aquela imagem do Carlos,
Que nunca foi “gauche na vida”
Se perdia numa onirodinia sem saída.

Despertei, para meu desespero.
O que parecia um sonho temido,
Era a realidade aviltante.
Em pensar que no meu devaneio temporário,
Acreditei que seria só por um instante...

Um momento, só um momento,
Por que me perdi, foi só por um lúgubre tempo.
Resta uma esperança,
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Me permita dizer-lhe que nesta dança
“O lago dos Cisnes” está no terceiro ato.
Está chegando o “reverence”, ainda não deixei o teatro.
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O valor do incentivo
Jheck Marvan de Albuquerque Costa
Aflore para valores cruciais
que vão além das paredes institucionais.
Seria esse um dos caminhos colaborativos
que trariam inúmeras redes de incentivos.

Nesse período de isolamento,
Onde seu norte se tornou impreciso
Ou que as mazelas superaram o otimismo,
Lembre-se que logo a frente virá o ensinamento
de que tudo na vida tem seu momento.

Para muitos foi preciso um choque de realidade
para notar que tinham um grande lar na universidade.
Portanto vamos usar nossa grande diversidade
Para vencer mais esse desafio usando esta pluralidade.

Não é desejar nenhuma utopia
Fazer de seu trabalho uma poesia.
Basta afastar-se de miopias
Que te enchem de fantasias.

Por fim, escute mais seus pares
Para elevar mais suas glórias.
E trabalhe até que as suas vitórias
Chegue aos ouvidos de outros lares.
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Soneto para as Garotas da 105
Ana Elita Andrade Manso

Éramos seis, cada uma de um modelo
Idades, lutas, sonhos, cargos que ocupávamos
A mesa compartilhada no almoço era o nosso elo
Que nos fazia iguais quando frágeis éramos

Estava tudo confuso, já aconteceria a separação
Mas só seriam 90 dias até o nosso reencontro
Firmes, dizíamos: haverá recontratação!
Quem imaginaria que viria um grande estrondo?

Aqui estamos, tentando superar
Levantando, tendo fé, cada uma no seu lugar
Porque a vida é mesmo cheia de surpresas...

Covid, recomeços, gravidez, perdas, adoção
Histórias vamos vivendo, haja coração!
Saudades daquela mesa de choros, risos e levezas...
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Tecendo Redes Colaborativas Institucionais
Mylene Ribeiro Moura Miranda

Tempos difíceis...
Estamos ilhados mas
Contamos com todos!
E quem podia imaginar que
Nossos institutos se
Deslocariam para o lar?
O momento é de inovar...

Redes de amizade,
Especialmente pelo zapzap.
De longe esquecer o Google Meet ou Zoom...
Escolha a sua melhor opção!
Saudade, eu te mato com um clic na mão!

Compartilha, compartilha...
O medo, uma
Leitura,
A perda...
Bora lá! Bola pra frente!
O importante é
Reinventar,
Alcançar quem se quer bem..
Tamo junto!
Inspira e expira...
Vem mensagem, vai apoio...
A verdade é que ninguém
Solta a mão de ninguém!
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Intenso...
No meio disso tudo,
Sempre presente a responsabilidade!
Trabalho, planilha, reunião... Internet,
Te amo!
Unico, instável, invisivel
Caminho da colaboração!
Inspira, expira...
O presente, agora, é remoto e Nosso futuro é hibrido!
A combinação de duas épocas... e de Imprescindíveis
Servidores.
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Quintal das múltiplas jornadas (Fotografia Premiada)
Layla Daniele Pedreira de Carvalho
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17 horas
Ana Elita Andrade Manso
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Quero minha mãe! (Fotografia Premiada)
Mylene Ribeiro Moura Miranda
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Planejando aula
Ana Rita de Cássia Santos Barbosa
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Dias de Cão
Carlos Eduardo Barbosa
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Home-gato-office
Clarisse Goulart Paradis
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(Inter)conectando a escuta
Dilson Lima Gonçalves
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Look do home office
Ana Elita Andrade Manso
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E o home office permitindo voltar para o início!
Itelvina Elias Silvestre
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Home office+distanciamento social+café+livros-mosquitos (Fotografia Premiada)

Georgia Camila Muniz Fonseca
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Pijama e blusa social
Lourenço Marreiros Castelo Branco
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A sala da quarentena
Rafaelle Leite de Sousa
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Desafios do trabalho e do isolamento social
Sara do Nascimento Cavalcante
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Home Off
Míghian Danae Ferreira Nunes
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Companheiros em Home Office (Unilab & UFC)
Nixon Gleyson Melo de Araujo
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O despertar da força, novos olhares...
Geordania Maciel de Souza
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ana do Servidor Público da Unilab, ano 2020, com o tema: "InterAção: tecendo redes
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Na III Semana dos Servidores da Unilab, que teve por tema central “Interação: Tecendo
colaborativas institucionais", realizamos o Projeto Homenagens, com o fito de celebrar o dia
do Servidor Público, instituído pelo decreto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939.
Desse modo, a comissão organizadora do evento (composta por TAEs, colaboradores
terceirizados e docentes da Unilab do Ceará e da Bahia) convidou, no período de 7 a 28 de
outubro, servidores e colaboradores para enviar mensagens com o intuito de homenagear
colegas e equipes de trabalho. Para isso, foi criado e divulgado um e-mail específico para este
fim e as homenagens enviadas foram divulgadas nas mídias sociais oficiais da Unilab.
Diante do contexto de distanciamento social vigente, o foco da ação foi acolher e cuidar
de pessoas queridas de uma maneira ainda mais especial: expandindo a rede de afetos e
expressando apoio por meio de mensagens de homenagem, gratidão e suporte.
Com o convite "Vamos interagir e gerar uma corrente do bem: Pessoas precisam de
Pessoas" acrescentamos a seguir as homenagens enviadas por servidores e colaboradores da
Unilab.
E temos agora a oportunidade de partilhamos toda a produção realizada no evento no
ano de 2020, apresentamos as homenagens, com o objetivo de rememorar e registrar este
momento de afeto, reconhecimento e interação entre nós. Nosso sentimento no final desse
evento foi de gratidão, partilha e esperança em dias melhores.

Comissão Organizadora da III Semana de Servidor da Unilab (Edição 2020).
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