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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: Maria Chalfin Coutinho
Citado em referências como: COUTINHO, M. C.; Coutinho, Maria Chalfin

Localização do CV LATTES pelo link: http://lattes.cnpq.br/8564925191678885 
Endereço profissional: Campus Reitor João David Ferreira Lima s/n, Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, Departamento de Psicologia, Florianópolis – Santa Catarina – Brasil

 CEP: 88040-900. Telefone: 48-37218575. E-mail: maria.chalfin@ufsc.br

Formação acadêmica/titulação
1994 – 2000 Doutorado em Ciências Sociais

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. 
Título: Entre o velho e o novo: estratégias de participação no trabalho, Ano de obtenção:
2001.

Orientador: Thomas Patrick Dwyer. 
Bolsista  do(a):  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior,  CAPES,
Brasil. 

Palavras-chave: participação; Trabalho; identidade social; identidade profissional; gestão.
Grande  área:  Ciências  Humanas  /Área:  Sociologia  /Subárea:  Sociologia  do  Trabalho  /
Especialidade: Relações de Trabalho. 

1983 – 1988 Mestrado em Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.

Título:  Da  heterocracia  à  democracia  participativa:  um  estudo  sobre  a  construção  da
consciência democrática pela criança, Ano de Obtenção: 1988.
Orientador: Terezinha Maria Vargas Flores.

Palavras-chave: desenvolvimento moral; democracia.
Grande  área:  Ciências  Humanas  /Área:  Educação  /Subárea:  Psicologia  Educacional  /
Especialidade: Desenvolvimento Moral. 

1976 – 1981 Graduação em Psicologia. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.

Pós-Doutorado

2010 – 2011 Pós-Doutorado. 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

Bolsista  do(a):  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico,  CNPq,
Brasil. 
Grande área: Ciências Humanas / Área: Psicologia / Subárea: Psicologia Social.
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2. APRESENTAÇÃO DA AUTORA E DA ESCRITA

“A  minha  história  é  mais  a  história  das  pessoas  com  que
convivi  do  que  a  minha  própria  história,  ou  seja,  é  mais  a
história dos outros”.
“Como  começarei  a  escrever?  Certamente  seria  correto
começar escrevendo a história de minha família, descrevendo
as pessoas como eram, como viviam e as condições do ambiente
em que viviam”.

Mario Ferreira Coutinho1

A escrita do presente memorial, requisito para promoção à classe E (Titular) da carreira do

Magistério Superior na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), consiste no relato de

aspectos relevantes de minha trajetória acadêmica. Realizar a tarefa de contar minhas histórias

laborais  requereu de mim operar um deslocamento,  de alguém que costumeiramente ouve

relatos de outros e agora deve contar de si, olhar-se no espelho. Como ficará evidenciado ao

longo desta escrita, tenho me ocupado de trajetórias de outros, quando peço que me contem

histórias de trabalho na busca por apreender as articulações entre as questões laborais e os

processos de constituição subjetiva. Devo aqui dar conta de minha própria trajetória.

Trata-se  de  um  texto  sobre  mim,  com  o  foco  nas  atividades  destacadas  de  minha

experiência acadêmica. No entanto, minha história é também a história de outros, assim meu

relato traz os ecos das muitas vozes que compuseram minha história de vida. E como começar

minha narrativa? Escolho começar contando um pouco de minha história familiar. Dediquei a

presente escrita a duas pessoas efetiva e afetivamente memoráveis, minha mãe Mina e meu

pai Mario, assim começo por eles.

Mina Chalfin, conhecida como Nina, era de origem judaica e, embora tivesse vindo ainda

bem pequena da longínqua Bessarábia2, foi registrada como pernambucana, mas era carioca,

por ter vivido, desde a infância, no Rio de Janeiro. Ali estudou e formou-se em Medicina na

antiga  Universidade  do  Brasil,  durante  os  anos  1940.  Logo  começa  a  trabalhar  como

patologista e pesquisadora e, em 1949, casa-se com meu pai. Àquela época casar-se apenas no

civil, com um gói (não judeu), portanto sem apoio familiar, e optar por manter o nome de

1 Trechos das memórias não publicadas de meu pai Mario, compiladas por sua esposa Lígia.
2 Região da Europa Oriental, alvo de diversos conflitos ao longo da sua história, de 1918 até 1940 viveu sob 

domínio da Romênia, quando é incorporada pela União Soviética. O território da antiga Bessarábia se divide 
hoje entre a Moldávia e a Ucrânia.
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solteira não eram escolhas comuns e me fazem pensar, ainda hoje, no quanto minha mãe era

uma mulher adiante de seu tempo.

Mario Ferreira Coutinho, gaúcho nascido em Pelotas, muda-se para o Rio de Janeiro aos

15 anos  para  fazer  o  curso  pré-universitário  de  dois  anos  e  cursar  medicina  também na

Universidade do Brasil, formando-se em 1946, um ano antes de Mina. Ali começa a trabalhar

como médico e faz sua formação como neurologista e neurocirurgião. Durante a faculdade se

insere na política via movimento estudantil e, depois, se filia ao Partido Comunista Brasileiro,

com militância ativa durante todo o período que viveu no Rio.

Já casados e vivendo no Rio de Janeiro, Mario e Mina têm dois filhos, meus irmãos José

Bernardo e Maurício e, em 1954, a família se muda para Porto Alegre. Ali, em 1957, nasce

minha irmã Sônia e, exatamente um ano depois, em 11 de fevereiro de 1958, eu nasci. Em

função de uma série de circunstâncias, minha mãe acaba por redirecionar sua carreira e se

torna pediatra, atuando na clínica em um daqueles institutos de previdência que existiam à

época  e  que,  depois,  vieram a  formar  o  antigo  Instituto  Nacional  de  Previdência  Social

(INPS).  Mario  se  estabelece  na  cidade  como  neurologista  e  neurocirurgião,  dando

continuidade a uma carreira que se torna referência em seu campo de atuação. Ao lado da

prática médica, ele atua na formação em medicina, em especial na residência oferecida no seu

serviço3 e como docente em duas instituições públicas4, também tem inserção destacada em

diversas entidades médicas.

Nasci e me criei nessa família na qual os temas da atualidade e da política faziam parte do

cotidiano. O golpe de 1964 foi acontecimento significativo, embora com apenas 6 anos eu não

tivesse compreendido bem seus significados, lembro da mobilização familiar, felizmente os

desdobramentos do golpe não nos afetaram diretamente. Assim, morávamos em Porto Alegre

e levávamos uma vida tranquila,  familiar.  As viagens e  passeios também faziam parte da

nossa vida. Regularmente íamos ao sul, na estância de meus avós paternos em Santa Vitória

do  Palmar5,  com  passagens  por  Pelotas  e  idas  ao  Uruguai.  Também  costumávamos  ir

regularmente ao Rio de Janeiro, ver a família de minha mãe, às vezes de ônibus com ela, ou

3 O Serviço de Neurologia e Neurocirurgia Dr. Mario Coutinho, no qual meu pai atuou enquanto a saúde lhe 
permitiu com mais de 80 anos, existe até hoje em Porto Alegre.

4 O dr. Coutinho, como era conhecido, foi um dos fundadores do curso de medicina da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPEL), no qual atuou por mais de 30 anos e foi professor da Fundação Faculdade Federal de Ciências 
Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA).

5 Município localizado no extremo sul do Brasil, que, quando eu era criança, englobava o território do Chuí 
considerado como o ponto mais ao sul do país, hoje uma outra cidade.
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de carro com meu pai dirigindo sua camionete DKW, fora outras viagens que fazíamos juntos.

Lembro de diversão e aventura em todas, como nas idas à estância, pois a viagem, de cerca de

250 km de Pelotas até Santa Vitória,  era feita em estrada não asfaltada e o carro atolava

inúmeras vezes na lama ao longo do percurso.

Uma mudança significativa aconteceu em minha família em fevereiro de 1971: a morte de

minha mãe, poucos dias antes que eu completasse 13 anos. A vida segue e vamos tentando nos

adaptar, apesar do drama com a perda.  Meus irmãos mais velhos entram na universidade,

tempos  depois  meu  pai  se  casa  novamente  com  Lígia,  também  médica  e  professora

universitária.  Depois,  Sônia  ingressa  na  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul

(UFRGS),  no  curso  de  Economia,  como  nossos  irmãos.  Em 1976,  também eu  entro  na

UFRGS, mas para cursar Psicologia, e nesse ano nasce Elisa, minha irmã mais nova, filha de

meu pai e de Lígia. Sobre minha experiência universitária retomarei adiante, quando tratar de

minha formação.

Do final dos anos 1970 ficaram na memória a agitação política e cultural de Porto Alegre.

Éramos  jovens  e  tínhamos  um  inimigo  comum:  os  militares,  que  haviam  implantado  a

ditadura no país; mas nem por isso os tempos eram apenas sombrios. Naquele período “2001”

era uma odisseia que aconteceria num futuro muito distante. Para nós que vivíamos então, a

grande passagem era o fim dos anos 1970. Lembro de acompanhar de perto a filmagem de

“Deu  pra  ti  anos  70”6,  filme  que  de  certo  modo  representava  o  espírito  da  época,  os

relacionamentos e os amores de juventude.

Correm os anos 1980: me formo, começo a trabalhar como psicóloga e entro no mestrado,

temas aos quais voltarei quando tratar da formação e primeiras experiências profissionais. Na

vida pessoal acontece o meu primeiro casamento, ou melhor relação estável e, em maio de

1984,  nasce  Guilherme,  meu  filho  e  de  Gerson  –  uma  grande  e  maravilhosa  mudança.

Começo  a  aprender  na  prática  como são  as  trajetórias  de  mulheres/mães.  As  pequenas  e

grandes  alegrias,  os  sustos  com as  febres  ou  quedas,  as  descobertas,  as  dificuldades  de

conciliação… 

A passagem para a nova década é  cheia  de novidades,  finalizo o ano de 1989 com a

aprovação no concurso em Psicologia Social para o departamento de Psicologia da UFSC em

dezembro. A então chefe do departamento, Professora Emiliana Cardoso Silva, preocupada

6 Filmado em super 8 mm, em 1981, com direção de Nelson Nadotti e Giba Assis Brasil. Informações disponíveis 
em: http://www.casacinepoa.com.br/os-filmes/distribui%C3%A7%C3%A3o/longas/deu-pra-ti-anos-70
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com a possibilidade de que Collor,  recém-eleito presidente,  pudesse não manter as vagas,

pede que eu assuma sem esperar os prazos regimentais. Assim, em 11 de janeiro de 1990, eu

tomo posse como docente na UFSC, com transformações diversas na minha vida como um

todo em decorrência disso.

Trabalhar  na UFSC requereu outras mudanças.  Passei a residir  em Florianópolis,  pela

primeira vez fora de Porto Alegre, onde viviam a maior parte de meus amigos e familiares. Na

ocasião eu já não estava mais casada e fomos apenas Guilherme, então com 5 anos, e eu,

prestes a completar 32 anos. Morar em Florianópolis requereu muitos ajustamentos em nossas

vidas, lembro do Guilherme lamentar “viver longe de toda a família” e do quanto eu sentia

falta do suporte familiar e das amizades que tínhamos lá.

O relato de minha experiência acadêmica, foco desse memorial, será retomado a seguir.

Gostaria  de mencionar  ainda,  nessa breve apresentação pessoal,  o quanto as  vivências  na

UFSC, em Florianópolis, ensejaram novas experiências, relações, amizades. Mesmo que eu já

houvesse ministrado aulas antes, ser docente de uma instituição pública representou uma nova

configuração identitária para mim. Conheci pessoas, fiz e desfiz amizades, aprendi muito e

também ensinei. Fui e sempre serei mãe do Guilherme, de uma maneira diferente a cada dia.

Meu filho é hoje advogado, mestre e doutorando em Direito, sem nunca abandonar a música,

uma  grande  paixão,  e  já  atua  como  professor  universitário.  Me  tornei  companheira  de

Ricardo, meu atual marido. Ele é engenheiro mecânico por formação, mas a maior parte de

sua vida atuou como professor universitário e hoje é docente da Universidade Federal da

Fronteira Sul (UFFS).

Enfim a vida continua seguindo seu curso. Mudei bastante, mas também as pessoas com

as quais convivo, a universidade, o país e o mundo passaram por transformações significativas

nas últimas décadas. Rememorar minha vida me faz pensar sobre memória e, assim, retomo

Ecléa  Bosi  em seu  clássico  estudo  no  campo  da  Psicologia  Social  apresentado  no  livro

“Memória e sociedade”. Para Bosi (1987, p. 48):

A memória é faculdade épica por excelência. Não se pode perder, no deserto dos
tempos, uma só gota da água irisada que, nômades, passamos do côncavo de uma
para outra mão. A história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas
outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. 

Realizar essa breve síntese autobiográfica implicou em escolhas, pois como coloca Bosi

(2003,  p.  31)  em  outro  livro:  “A  memória  opera  com  grande  liberdade  escolhendo
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acontecimentos no espaço e no tempo, não arbitrariamente mas porque se relacionam através

de índices comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide o brilho de um

significado coletivo”. Assim, ainda que meu relato diga respeito às minhas histórias pessoais,

compreendo minha vida como parte das experiências do meu tempo, do meu lugar social e,

certamente, da vida das pessoas com as quais eu convivo.

A elaboração de um memorial acadêmico suscita inúmeras dificuldades, costumeiramente

mencionadas por aqueles que se dedicam a esse tipo de escrita.  A narrativa de memórias

implica perdas e rompimento de silêncios, dualidade presente nas reflexões de Bosi (2003) ao

pontuar, de um lado, as perdas implicadas na fixidez de narrativas de experiências profundas

e, de outro, afirmar inspirada em poema de Ungaretti: “Porém o mutismo também petrifica a

lembrança que se paralisa e sedimenta no fundo da garganta…” (BOSI, 2003, p. 35).

Ao contar minhas histórias estou ciente das complexidades e polêmicas envolvidas nas

narrativas  biográficas.  Sem  pretender  abarcar  toda  a  complexidade  do  tema,  gostaria  de

mencionar um artigo recente no qual Rego (2014) analisa memoriais acadêmicos e alerta para

o fato de que, “…nenhuma (auto)biografia…, por mais bem elaborada que seja, conseguirá

reconstituir o personagem na sua complexidade e integridade, tampouco o tempo vivido na

sua inteireza”  (p. 784). A autora compara o memorial à captura de uma imagem fotográfica,

pois o discurso retrata, fixa os processos inerentes às experiências vividas.

Sobre  as  polêmicas,  cabe  mencionar  o  clássico  texto  de  Bourdieu  (1996) “A ilusão

biográfica”, no qual o autor questiona histórias de vida narradas como trajetórias coerentes e

lineares, com finalidade pressuposta. Para Bourdieu (1996, p. 82) a compreensão da trajetória

de alguém requer que se considere “…o conjunto de relações objetivas que vinculam o agente

considerado…  ao  conjunto  de  outros  agentes  envolvidos  no  mesmo  campo  e  que  se

defrontaram no mesmo espaço de possíveis”. São inúmeras as referências ao texto sempre que

se trata do método biográfico. Clot (2011) o retoma no âmbito do debate entre “objetivismo X

subjetivismo” e defende a superação dessa oposição. Para o autor, Bourdieu fez a crítica da

ilusão  subjetivista,  mas  faltou  responder  à  ilusão  objetivista,  rompendo com o rechaço à

subjetividade. Já Passeggi (2014), a partir da análise de três textos de Bourdieu vinculados ao

biográfico,  defende o ponto de vista  de que o autor,  em escritas posteriores,  “…aderiu e

converteu-se ao biográfico…” (p. 225).
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Ao visitar brevemente o debate sobre a escrita memorialística pretendi descrever algumas

das  vicissitudes  e  dificuldades  implicadas  na tarefa sobre a  qual  me debruço na presente

escrita. Um aspecto a considerar quando se elabora um memorial acadêmico diz respeito ao

modo de organizar as informações apresentadas. Optei por começar com minha apresentação,

na  tentativa  de  situar  quem  sou.  Sigo  com  relatos  sobre  minha  formação  e  primeiras

experiências profissionais. A partir daí apresentarei o foco central de minha escrita: trajetória

acadêmica, considerando o período de 25 anos, desde meu ingresso, na UFSC. Nessa parte,

divido minha trajetória em:  docência, pesquisa, extensão e outras atividades relevantes. Um

retrato  mais  esquemático  dessa  trajetória  intelectual  pode  ser  apreendido  por  meio  da

visualização  de  minha  produção  intelectual  em  meu  Curriculum  Vitae  disponível  na

Plataforma Lattes do CNPq. Meu relato será pontuado por produções decorrentes de minhas

ações acadêmicas, as quais julguei pertinente destacar. Por fim teço algumas considerações

sobre o conjunto de minha experiência, quando busco refletir sobre essa trajetória, ciente de

se tratar de um olhar situado no presente. Aqui e agora produzo sentidos sobre o passado, que

não estavam pressupostos, e sobre o futuro em um horizonte ainda indeterminado.

3. FORMAÇÃO E PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Na apresentação discorri sobre minha família, meus pais, com origens bastante distintas,

embora  ambos fossem médicos.  Meu pai  vinha  de uma família  de  proprietários  de terra,

enquanto a de minha mãe era de imigrantes de que se tornam comerciantes. Um dos pontos

comuns entre os dois grupos familiares era a valorização da formação via graduação, portanto

cursar  universidade,  preferencialmente  em  uma  boa  instituição  pública,  fazia  parte  das

expectativas para mim e meus irmãos.

Estudei em escolas particulares reconhecidas de Porto Alegre, fiz vestibular e ingressei no

curso de Psicologia da UFRGS em 1976, daí para diante todas as etapas de minha formação

aconteceram em instituições públicas. Minha turma de graduação foi a quarta a ingressar no

curso, que então não havia formado nenhuma turma. Por se tratar de uma graduação nova,

havia muito por definir e lembro-me de participar de discussões acaloradas sobre o currículo.

O curso estava vinculado ao departamento de Psicologia do Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas (IFCH)7.  Imagino vir dessa época meu apreço pelo contato com outras Ciências

Humanas  e  Sociais,  vínculo  mantido  hoje,  pois  pertenço  a  um departamento  inserido  no

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) da UFSC.

7 Somente muitos anos após minha formatura se cria o Instituto de Psicologia da UFRGS.
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O  quadro  de  docentes  de  Psicologia  na  UFRGS  era  pequeno,  boa  parte  deles  com

contratos  precários,  cada  um ministrando  um  conjunto  extenso  e  variado  de  disciplinas.

Tínhamos uma série de questionamentos sobre a formação recebida no curso, afinal eram os

anos 1970 e questionar o instituído fazia parte do nosso modo de ser. No Rio Grande do Sul, a

presença  da  Psicanálise  sempre  foi  importante,  no  curso  tomamos  contato  com Freud  e

Melanie Klein, mas começam a chegar até nós leituras outras no campo. Marcaram minha

formação autores que vinham construindo uma Psicologia Social argentina, como José Bleger

e Enrique Pichón-Rivière, por meio das leituras de seus escritos, alguns dos quais tínhamos

acesso antes mesmo de sua publicação no Brasil, ou no contatos direto com psicólogos ou

psicanalistas, argentinos e brasileiros, com formação naquele país8.

Os debates, mais do que as disciplinas cursadas, me faziam questionar o clássico papel do

psicólogo como profissional  liberal  atuando em consultórios.  Creio que já buscava outros

lugares e fazeres, sem saber ainda quais seriam. Avalio hoje esse período da graduação como

um  momento  de  formação  muito  mais  ampla  do  que  a  simples  profissionalização.  A

construção de referenciais norteadores de minhas ações acontecia em diversos campos, dentro

e fora da universidade. Nos espaços culturais assistindo e debatendo filmes e peças proibidas.

Participando  da  vida  política  estudantil,  em  reuniões,  passeatas,  apoio  a  greves  de

trabalhadores.

Eu venho de uma família na qual ser crítico e não aceitar a ditadura não se constituía em

rebeldia,  mas  em  forma  de  ver  o  mundo.  No  entanto,  à  época  a  maioria  dos  que  me

circundavam era contra o governo militar e sonhava com o seu fim, o qual, felizmente, não

tardou a acontecer.

Sobre a experiência no curso de graduação em Psicologia, considero marcantes os estágios

realizados. Embora, até pouco tempo, fosse tradição que as práticas acontecessem mais no

final da graduação, tive contato com ações profissionais desde a metade do curso. No terceiro

ano, fazíamos a disciplina de Psicopatologia com docentes da Faculdade de Medicina, em

uma unidade escola dentro do Hospital  Psiquiátrico São Pedro,  uma formação totalmente

alinhada com a psiquiatria clássica, o que nos obrigava a buscar a crítica por nós mesmos, em

espaços  alternativos9.  Voltando  às  práticas,  como parte  dessa  disciplina,  cursada  em dois

8 Entre outras lembranças, recordo assistir e debater uma peça de Eduardo Pavlovsky, psicodramatista e 
teatrólogo, as oficinas com Alfredo Moffatt, criador da psicoterapia do oprimido, ambos argentinos, e do grupo 
de estudos em Psicanálise com o psicanalista gaúcho Abrão Slavutzky.

9 Lembro do contato com precursores da luta antimanicomial, como Franco Basaglia e Ronald David Laing.
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semestres, tínhamos de fazer um estágio de dois meses na unidade, experiência marcada por

inesquecíveis  episódios,  na  qual  pude ver  concretamente  o  funcionamento  de  instituições

psiquiátricas.

O  currículo  da  graduação  previa  a  realização  de  três  estágios  nas  áreas  clássicas  da

Psicologia: Escolar, Organizacional e Clínica. Embora fosse exigido apenas um semestre em

cada estágio, acabei por estagiar por um ano em cada área. Busquei locais fora das listas que

circulavam entre nós da UFRGS para conhecer outras possibilidades de estágios.

Fiz estágio de Escolar em uma das escolas em que havia estudado, caracterizada por uma

pedagogia alternativa. Fiz o de Organizacional em um banco público10, confesso que o valor

da bolsa de estágio pesou em minha escolha. Por fim, realizei o estágio de Clínica em uma

clínica psicopedagógica, que atendia crianças e adolescentes oriundos de famílias de baixa

renda  por  meio  de  convênios.  Nos  três  estágios,  pouco  fugi  das  práticas  tradicionais  do

campo, a exceção foi a experiência em Escolar, na qual as estagiárias eram incentivadas, por

meio de leituras críticas, a buscar novas práticas. Guardo com carinho a edição argentina do

livro de José Bleger “Temas de Psicologia”, com dedicatória da psicóloga Maria Luiza, minha

supervisora local de estágio na escola.

Como parte das práticas de estágio era necessário realizar alguma atividade de pesquisa

relacionada  ao  local.  Assim,  em cada  estágio  tive  a  oportunidade  de  ter  meus  primeiros

contatos com o pesquisar. Desenvolvi os três projetos de pesquisa, um em cada estágio, dois

deles  em parceria  com colegas  da  Pontifícia  Universidade  Católica  (PUCRS).  Convidada

pelas colegas, participei de supervisões de pesquisa com a professora Nara Maria Guazzeli

Bernardes  da  PUCRS,  a  quem  sou  grata  pela  receptividade  e  pelos  ensinamentos  sobre

métodos.

Com a formatura, no final de 1981, vi-me diante da necessidade de fazer novas escolhas.

Trabalhar  onde?  Continuar  os  estudos  como?  Quando  penso  hoje  nesse  momento  posso

articular e atribuir sentidos aos acontecimentos, embora esteja ciente de não se tratar de um

percurso  planejado  claramente.  Assim,  por  meio  de  uma  amiga,  soube  de  uma  vaga  no

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de Porto Alegre, como instrutora de

Relações Humanas em cursos profissionalizantes. Atuei ali por três anos, de 1982 a 1985.

Logo fui trabalhar como psicóloga em um grupo de farmácias de manipulação, também por

10 Trata-se da antiga Caixa Econômica Estadual, posteriormente incorporada ao Banco do Estado do Rio Grande do
Sul (BANRISUL).
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três anos, até 1988. Depois atuei como psicóloga, vinculada aos recursos humanos, de um

hospital  geral infantil.  Paralelamente fiz mestrado em Educação e comecei a dar aulas de

Psicologia  Organizacional  em  uma  universidade.  Desliguei-me  dos  meus  dois  últimos

empregos, no hospital e na universidade, para assumir como docente da UFSC.

Como os  meus  empregos  sempre  foram em tempo parcial,  pude me  dedicar  a  outras

atividades  paralelamente.  Assim,  em  meados  dos  anos  1980,  ingressei  no  mestrado  de

Educação  da  UFRGS,  inserida  na  área  de  concentração  de  Psicologia  Educacional.  Esse

retorno à universidade constituiu-se também em uma experiência ampla de formação. Pude

fazer novas leituras e acompanhar o debate acadêmico quando o sistema de pós-graduação

ainda estava em uma fase de estruturação no país. Nas aulas, pude aprender sobre métodos de

pesquisa, teorias críticas de Educação e o contexto educacional no Brasil. Os anos 1980 foram

marcados pela luta pela redemocratização, o momento político reverberava dentro e fora das

salas de aula. Como uma experiência marcante do período, lembro da participação no último

comício, em Porto Alegre, por eleições diretas, em abril de 1984, cerca de um mês antes do

nascimento de meu filho. 

Desenvolvi minha pesquisa de mestrado sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Terezinha Maria

Vargas  Flores  e,  no  início  de 1988,  defendi  a  dissertação “Da heterocracia  à  democracia

participativa:  um estudo  sobre  a  construção  da  consciência  democrática  pela  criança”.  A

questão da democracia estava na ordem do dia, seja como decorrência da luta contra o regime

militar,  cujo  o  ciclo  havia  se  encerrado  após  21  anos  de  ditadura,  seja  pelo  processo

Constituinte, que vivíamos à época e culminou com a Constituição de 1988.

Na pesquisa, fiz um estudo empírico com crianças de 7 a 14 anos, de duas escolas, sobre

construção da noção de democracia. Para o estudo fiz uma revisão de diferentes abordagens

sobre  democracia,  ancorada  em diversos  autores,  especialmente  nos  escritos  de  Marilena

Chauí,  no  livro  “Cultura  e  democracia”  (CHAUÍ,  1981). A  partir  de  Chauí,  elaborei

questionamentos sobre os limites da democracia na sociedade capitalista, a qual só poderia se

efetivar em uma outra sociedade. Para compreender a construção da consciência democrática

pelas  crianças  tomei  como  referência  estudos  piagetianos  sobre  desenvolvimento  moral,

principalmente por meio da obra “Julgamento moral na criança” (PIAGET, 1977).

Já na minha graduação havia tomado contato com a obra de Jean Piaget, cujos estudos

estiveram presentes também durante o mestrado, uma vez que eram forte referência para a
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Psicologia  Educacional  e  do  Desenvolvimento  da  época.  Na  dissertação,  eu  fazia  um

questionamento  da  divisão  em fases  ou  estágios  evolutivos  e,  embora  ainda  não  tivesse

rompido com esse tipo de visão, me ancorei na ideia piagetiana de um desenvolvimento moral

desde a heteronomia, com normas impostas pelos outros, à autonomia moral. Por meio de um

extenso estudo empírico, em contato direto com quase 50 crianças e o uso do método clínico

na perspectiva piagetiana, estabeleci um paralelo com os estudos do autor sobre a noção de

justiça  (PIAGET,  1977)  e  compreendi  a  construção  da  consciência  democrática,  desde

concepções que nomeei de “heterocráticas” até concepções democráticas, representativas ou

participativas. Entre as aprendizagens decorrentes do processo da pesquisa e da elaboração da

dissertação, destacaria duas: a leitura crítica sobre os processos democráticos e a experiência

de pesquisar com um longo contato no campo com as crianças participantes do estudo.

Conforme mencionei antes, fiz meu mestrado simultaneamente ao exercício profissional

como psicóloga, e logo que conclui o curso, também me tornei docente em uma instituição de

ensino superior. Fui professora do curso de graduação em Psicologia da Universidade Vale do

Rio dos Sinos (UNISINOS), no qual ministrei a disciplina de Psicologia Organizacional por

dois anos. O título de mestre e minha atuação em Psicologia no campo do trabalho me deram

credenciais formais para ser professora. As leituras da graduação e do mestrado, associadas às

minhas  experiências  profissionais,  me  possibilitaram  iniciar  reflexões  críticas  sobre  as

práticas tradicionais do psicólogo no campo de trabalho. Essa primeira experiência de ser

docente me aproximou da carreira que abraçaria ao ingressar na UFSC. Antes de detalhar

minha vida acadêmica posterior, apresento aqui a continuidade da minha formação, realizada

após meu ingresso na UFSC.

 Ingressei na UFSC no nível de professor-assistente, com titulação de mestre e realizei o

doutorado em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) poucos

anos  depois.  Valorizo  sobremaneira  a  chance  que  tive  de  fazer  doutorado  em  uma

universidade e em um curso de excelência, com afastamento de minhas atividades regulares e

com recebimento de bolsa de agência de fomento11. Minha escolha, de cursar um doutorado

interdisciplinar  de  Ciências  Sociais,  foi  certamente  um desafio,  em turma de  mais  de  30

doutorandos eu era a única psicóloga e precisei me debruçar na leitura de cientistas sociais

11 Recebi bolsa do PICD/CAPES – Programa Institucional de Capacitação Docente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – vigente então.
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clássicos,  velhos  conhecidos  de  meus  colegas.  Seria  impossível  para  mim resumir  nesse

espaço todas leituras e aprendizagens que fiz na UNICAMP, destacarei algumas.

De acordo com a estrutura prevista do currículo, cursei duas disciplinas específicas para

doutorandos – Seminários de Teoria e Metodologia em Ciências Sociais I e II – e também

disciplinas optativas dentro da área de Trabalho e Sindicalismo, na qual estava inserida. Nas

disciplinas de teoria e metodologia, tomei contato com uma extensa literatura em Ciências

Sociais e acompanhei o debate de então sobre a “crise de paradigmas” nas Ciências Sociais.

Lembro-me de um trabalho de grupo com três colegas sobre a “Teoria da ação comunicativa”

de Habermas (1987), que nos exigiu muitas leituras e debates, tendo me interessado bastante o

conceito de “Mundo da vida (Lebenswelt)”, com sua racionalidade comunicativa.

Por meio das disciplinas optativas no campo da Sociologia do Trabalho, me aproximei não

só das teorias clássicas, mas principalmente do debate acadêmico sobre as transformações em

curso no mundo do trabalho. Correndo o risco de omissão destacaria três disciplinas. No curso

com o Prof. Dr. Juarez Brandão Lopes, aprendi muito sobre as transformações tecnológicas e

sociais no contexto produtivo. O curso de meu orientador, Prof. Dr. Tom Dwyer, abrangeu os

diálogos  entre  as  diferentes  disciplinas  que  estudam o trabalho,  possibilitando uma visão

interdisciplinar  do  campo.  Com o  Prof.  Dr.  Ricardo  Antunes,  com quem tive  a  sorte  de

reencontrar  inúmeras  vezes  ao  longo  de  minha  carreira,  aprofundei  a  leitura  de  Marx  e

retomei textos clássicos desse autor, ao mesmo tempo em que tomava contato com o debate

sobre a centralidade no trabalho. Desde então, acompanho as produções do professor Antunes,

que naquela ocasião publicava o livro “Adeus ao trabalho” (Antunes,  1998),  obra que se

tornaria reconhecida em diversos países. 

Fiz meu doutoramento durante os anos 1990, justamente quando chega ao Brasil  com

maior força a chamada crise da sociedade do trabalho, em vigência nos países capitalistas do

norte  desde  os  anos  1970.  De  um  lado  assistíamos  a  reestruturação  produtiva,  com  o

crescimento do desemprego e das formas precárias de trabalho, associada à difusão do ideário

neoliberal. De outro, no debate acadêmico, havia o questionamento sobre a centralidade do

trabalho enquanto categoria sociológica. Me aproximei desse debate pela leitura de autores,

como Offe (1989) e Gorz (1982), tributários do fim da sociedade centrada no trabalho. Me

interessei especialmente pelos escritos daqueles para os quais as mudanças não correspondiam

ao fim do trabalho,  em geral  autores do campo marxista,  como Harvey (1989),  de quem
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destaco  a  análise  brilhante  sobre  a  passagem do  fordismo  à  acumulação  flexível.  Todas

leituras ainda hoje presentes em minhas produções e aulas. Mantenho a convicção sobre o

lugar  de  centralidade  ocupado  pelo  trabalho  na  sociedade,  ainda  que  reconfigurado  e

imbricado com outras categorias teóricas (como gênero e geração, por exemplo). 

Minha investigação de doutorado requereu muita dedicação e articulação entre teoria e

empiria. Na tese “Entre o velho e o novo: estratégias de participação no trabalho”, defendida

em  2000,  tive  como  propósito:  “Investigar  as  possibilidades  de  participação  e  perfil

profissional  de  trabalhadores  de  três  categorias  profissionais,  inseridos  em três  unidades

produtivas de um grupo industrial do setor de plásticos do estado de Santa Catarina, cujas

estratégias de gestão de recursos humanos privilegiam a participação destes trabalhadores”.

Em 2006, publiquei o livro “Participação no trabalho”, uma versão modificada da tese (anexo

112), obra que acredito ser uma referência sobre o tema.

A gestão participativa estava em voga naquela época, particularmente em organizações

com inspiração no chamado “modelo japonês”. Para compreender essas formas de gestão, fiz

toda uma revisão teórica sobre participação no trabalho, por meio de inúmeros autores, entre

os quais destacaria a obra “Participação e teoria democrática” de Carole Pateman (1992), em

especial  quando  trata  da  “pseudoparticipativo”,  conceito  que  contribuiu  com  minha

compreensão  da  gestão  participativa,  enquanto  forma  manipulatória  de  gerir.  A partir  da

revisão teórica elaborei um quadro sobre as dimensões da participação nas organizações, que

me permitiu  analisar  as práticas  participativas  vigentes,  predominantemente limitadas,  por

meio de três dimensões: grau de controle, tipo de questões e nível organizacional.

Na tese, eu também analisei os processos identitários no campo do trabalho, tema ao qual

retorno em outras pesquisas e reflexões. Ao investigar os perfis dos trabalhadores, tomei como

referência o discurso empresarial sobre a necessidade de identificação dos trabalhadores com

os valores organizacionais diante dos novos modos de gerir. Como embasamento empreendi

uma revisão sobre identidade e trabalho, a partir de diferentes leituras, especialmente na obra

“L´Identité au Travail” de Renaud Sainsaulieu (1988),  para quem a conquista da identidade

significaria a vitória do sujeito diante das pressões sociais. Também revisei a literatura sobre

os processos de identificação nas organizações, com destaque para a obra coletiva “O poder

12 De acordo com o estabelecido na Resolução nº 40/Cun/2014, o Memorial de Atividades Acadêmicas deve ser 
acompanhado de documentação comprobatória, optei por colocar em anexo documentos relativos as atividades e 
publicações que considerei mais relevantes, numerados de acordo com a ordem de aparecimento no corpo do 
memorial.
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nas  organizações:  a  dominação das  multinacionais  sobre  os  indivíduos”  de  Max Pagès  e

outros (1987).

Realizei estudo empírico em três unidades de um grupo industrial catarinense. Ao longo

de um ano, convivi intensamente com os trabalhadores, para levantar informações realizei

observações diretas em cada fábrica, registradas em vários cadernos de campo, e entrevistas

com mais de 40 trabalhadores de três níveis hierárquicos, atuantes no chão de fábrica; além de

entrevistar diretores, gerentes e outros profissionais da empresa. Participei de reuniões, usei o

transporte dos trabalhadores,  almocei no refeitório… Lembro da fala de uma trabalhadora

quando  me  despedi  dela  ao  final  da  pesquisa:  “Você  não  vai  esquecer  da  gente,  não  é

Maria?”; ela tinha razão, foi inesquecível. Na impossibilidade de aqui resumir os resultados e

considerações da tese, retomo seu título, com o qual pretendi ressaltar o cruzamento de velhas

e  novas  práticas  de  gerir  presentes  nas  organizações  produtivas,  implementadas  como

estratégias  de  dominação  e  identificação  dos  trabalhadores,  entretanto  a  heterogeneidade

encontrada  foi  reveladora  da  capacidade  de  os  trabalhadores  resistirem  às  pressões

organizacionais.

Elaborei a tese por meio da articulação entre teoria e empiria característica de um modo de

pensar e praticar a ciência que construí ao longo de minha trajetória. De alguma maneira, hoje

posso estabelecer pontos de continuidade entre minhas pesquisas de mestrado e de doutorado.

Os temas democracia (na dissertação) e participação (na tese) são correlatos e,  em ambas

investigações, eu tive um convívio prolongado com o campo e dialoguei longamente com os

participantes.

A experiência do doutorado, em especial a tese, – tanto do ponto de vista teórico, como

metodológico – contribuiu imensamente com toda minha vida acadêmica, sobre a qual tratarei

em seguida. Reitero ser essa divisão um recurso de escrita, pois narrar memórias implica fazer

recortes e escolhas, de modo a organizar o discurso com alguma coerência, desde o ponto de

vista de quem elabora a narrativa.

4. TRAJETÓRIA ACADÊMICA

O  relato  que  empreendi  no  tópico  anterior  evidencia  práticas  e  reflexões  teórico-

metodológicas para as quais posso olhar hoje e identificar um conjunto de temas de interesse,

posicionamentos  e  pontos  de  vista  articulados.  Optei  por  construir  uma  formação  no

cruzamento de fronteiras disciplinares e me situo no campo da Psicologia Social, em diálogo
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constante com teorias sociais oriundas de outras disciplinas, em especial a Sociologia. Tenho

me debruçado sobre a temática do trabalho desde minhas primeiras práticas como psicóloga:

ao fazê-lo, meu interesse tem sido o de elaborar leitura situada das relações de trabalho em

nossa sociedade, particularmente, em compreender os processos de subjetivação em curso no

cotidiano das relações laborais.

Ao analisar as vertentes da Psicologia que enfocam o trabalho, Sato (2010) distingue duas:

a primeira voltada aos problemas gerenciais, em sintonia com os interesses do capital, e a

segunda informada pela Psicologia Social e por estudos no âmbito da saúde coletiva e do

trabalhador,  cujos  objetos  são  os  problemas  humanos  no  trabalho.  A partir  do  resgate

histórico, a autora diferencia os dois campos e evidencia como foi construída a hegemonia e o

reconhecimento social no campo da Psicologia do Trabalho e das Organizações pela primeira

vertente. Sato (2010) elenca trabalhos relevantes que poderiam ser considerados na origem da

segunda vertente, mas não são assim visibilizados, pois “…muitos estudos e pesquisas que

tomam o trabalho e os processos organizativos focalizando aqueles fenômenos (identidade,

subjetividade, etc.) têm sido categorizadas sob a denominação genérica de Psicologia Social”

(SATO, 2010, p. 43). Para melhor delimitação das duas vertentes, remeto ao texto original, o

qual trouxe aqui com o propósito de situar minha produção acadêmica no campo da segunda

vertente, informada por teorias oriundas da Psicologia Social, da Sociologia do Trabalho e de

disciplinas afins. Ao assim localizar minha produção, pretendo contribuir para construção do

campo  da  Psicologia  Social  do  Trabalho,  assinalando  tratar-se  de  denominação  recente,

tributária de estudos clássicos, na mesma direção apontada por Oliveira (2014) ao situar nesse

campo estudos críticos, em geral abarcando matrizes compreensivas e dialéticas, focados no

trabalho, compreendido não como problema de gestão, mas como fenômeno psicossocial13.

 Apresento  no  presente  tópico  minha  vida  acadêmica  desde  o  ingresso  na  UFSC,

considerando  tanto  o  conjunto  de  atividades  diretamente  ligadas  a  essa  instituição,  como

aquelas desenvolvidas em parceria com colegas de outras instituições acadêmicas. Descrevi

ações  relevantes,  particularmente  nos  últimos  dez  anos,  organizadas  em  quatro  campos:

docência, pesquisa, extensão e outras atividades acadêmicas. Essa divisão, de acordo com as

funções fim das instituições de ensino públicas, permite vislumbrar a diversidade de ações

13 Para tratar dos fenômenos psicossociais nas organizações Oliveira (2014) se reporta ao artigo bastante conhecido
de Peter Spink (1996).



18

que empreendi ao longo de minha experiência, entretanto ressalto compreender o exercício de

minha vida acadêmica de modo integrado.

4.1. Docência

Antes de narrar minha experiência docente na UFSC, gostaria de situar o contexto no qual

me insiro. O Departamento de Psicologia integra o Centro de Filosofia e Ciências Humanas

(CFH) da UFSC, com um quadro de mais de 40 docentes voltados aos mais diversos campos

do  conhecimento,  oferece  disciplinas  para  os  cursos  de  Graduação  e  Pós-Graduação  em

Psicologia  e  também  para  inúmeros  outros  cursos  da  universidade.  A  graduação  em

Psicologia, que começou a funcionar a partir de março de 1978, foi a primeira no estado de

Santa  Catarina14.  O  Programa  de  Pós-Graduação  em Psicologia  (PPGP)  começou  com o

mestrado em 1995, implantou o doutorado a partir de 200415 e é até hoje o único programa da

área  de  Psicologia  no  estado.  Com  esse  quadro  esquemático,  esbocei  a  importância  da

Psicologia  da  UFSC  para  o  contexto  catarinense,  com  desdobramentos  qualificados  no

cenário nacional e internacional.  Apresento a seguir minhas contribuições na graduação e,

depois, na pós-graduação.

4.1.1. Graduação

Acima, mencionei que o departamento oferece disciplinas para outros cursos, o que ocupa

uma carga horária elevada dos docentes. Desde meu ingresso, ministrei aulas para inúmeras

turmas  de  diferentes  cursos  de  graduação,  em  disciplinas  como:  Relações  Humanas,

Psicologia  Social,  Dinâmica  de  Grupo,  Psicologia  Organizacional,  entre  outras,  as  quais

lecionei  paralelamente a  disciplinas específicas para o curso de graduação em Psicologia.

Gostaria  de  destacar  aqui  essas  últimas.  Desde  meu  ingresso  na  UFSC acompanhei  um

intenso e longo debate sobre reforma curricular curso de Psicologia, até a implantação do

chamado  “novo  currículo”  no  primeiro  semestre  de  2010.  Analisando  retrospectivamente

meus  anos  de  docência  posso  identificar  duas  fases  na  minha  atuação:  até  2010  com

atividades vinculadas ao currículo hoje em extinção e, depois de 2011, quando retorno do meu

afastamento de pós-doutorado e passo a atuar no currículo em fase de implantação.

14 Informações sobre a história do curso disponíveis em: http://psicologia.ufsc.br/?page_id=193
15 Informações sobre o histórico e objetivos do programa disponíveis em: http://ppgp.ufsc.br/historico-e-objetivos/
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Ainda que eu tivesse ministrado aulas em diferentes cursos e disciplinas, é marcante na

minha experiência  docente  na UFSC até  2010 a disciplina  de Psicologia  da Indústria  I16,

ministrada para alunos da 7ª fase do currículo antigo da Psicologia, na qual fui docente por

anos.  Apesar  da  manutenção  de  um  nome  tradicional,  introduzi  no  curso  uma  visão

contemporânea e crítica sobre o trabalho. Com revisões e aprimoramentos, debati com os

alunos  questões  ligadas  principalmente  a  três  temas:  1)  trabalho  –  conceitos,  histórico  e

transformações contemporâneas; 2) modo de ser dos trabalhadores – identidades, processos de

subjetivação, produção de sentidos, processos de saúde e adoecimento laboral; e 3) psicologia

do  trabalho  –  histórico,  práticas  de  pesquisa  e  intervenção,  atuação  e  ética  profissional.

Paralelamente, supervisionei inúmeros estagiários de psicologia organizacional, uma das três

áreas de estágio previstas no antigo currículo, em diferentes locais. Minha intenção sempre foi

oferecer uma formação consistente e crítica a meus alunos/estagiários, me distanciando do

pragmatismo característico de práticas tradicionais de Psicologia no campo do trabalho, com

conhecimentos  oriundos  de  diversas  disciplinas,  capazes  de  subsidiar  futuras  práticas  de

pesquisa ou intervenção. Nessa direção, considero ter contribuído de forma singular para a

formação  de  uma  geração  de  psicólogos  egressos  da  UFSC,  atuantes  nos  mais  diversos

campos,  fomentando  uma  leitura  crítica  e  interdisciplinar  do  trabalho  e  dos  processos

organizativos na contemporaneidade17.

Meu  afastamento  por  um ano  para  pós-doutorado,  desde  agosto  de  2010,  aconteceu,

coincidentemente, no momento da implantação do novo currículo, longamente debatido por

nós. Ainda que nas discussões houvesse a ideia de incluir entre as ênfases curriculares uma

voltada  especificamente  para  a  atuação  em Psicologia  Social,  a  primeira  versão  do novo

currículo não contemplou tal demanda. No retorno às atividades regulares na UFSC, participei

do grupo de professores em Psicologia Social que elaborou o projeto de criação da ênfase em

Processos Comunitários e Ações Coletivas, após debate em diferentes instâncias, o projeto foi

aprovado e houve a inclusão dessa ênfase como a quarta entre as que compõem o núcleo

profissionalizante do currículo do curso.

Entre os objetivos previstos no projeto da ênfase, está a formação de profissionais “…para

atuarem com pessoas que vivem em situações adversas, contribuindo para a consolidação de

16 É possível verificar nos meus relatórios de progressão funcional e nos Planejamentos de Acompanhamento de 
Atividades Docentes (PAAD), elaborados semestralmente pelo departamento de Psicologia e aprovados por 
instâncias superiores, que eu ministrei a disciplina de Psicologia da Indústria I desde 2000 até o 2010.

17 Uso aqui a expressão “trabalho e processos organizativos na contemporaneidade”, inspirada em grupo de 
trabalho de que faço parte e sobre o qual tratarei adiante.
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condições de cidadania e a defesa de direitos humanos”, inseridos em diferentes campos de

atuação, tanto em instâncias do Sistema Único de Assistência  Social  (SUAS)18,  como em

organizações e movimentos sociais, inseridos em diferentes contextos sócio-comunitários. Os

alunos do novo currículo de Psicologia se inserem no núcleo profissionalizante a partir da 7ª

fase, ao optarem por uma entre as quatro ênfases disponíveis, depois, na 9ª fase, optam por

uma  segunda  ênfase.  Em  cada  uma  devem  cursar  seminários  transversais  e  disciplinas

específicas de ênfase: duas obrigatórias, fundamentos I e II, e disciplinas complementares.

Essas disciplinas começaram a serem oferecidas a partir de 2013, quando a primeira turma

chegou ao núcleo profissionalizante do currículo.

A elaboração da proposta da ênfase em Processos Comunitários e Ações Coletivas e sua

implantação  gerou  uma  grande  demanda  para  os  docentes  de  Psicologia  Social  do

departamento, fator que, aliado a outras circunstâncias, me fizeram optar por voltar minha

atuação na graduação para esse campo. Assim, como parte da proposta da ênfase, foi criada,

por minha sugestão, a disciplina complementar Cotidiano e práticas psicossociais, a qual já

tive  oportunidade  de  ministrar  por  duas  vezes,  com temáticas  que  entrelaçam as  práticas

psicossociais  e  com  leituras  sobre  cotidiano,  tema  sobre  o  qual  tenho  me  debruçado

particularmente nos últimos anos. Também tenho supervisionado estagiários, até aqui em dois

locais: um Centro de Assistência Social e uma organização que insere jovens no trabalho por

meio do Programa Jovem Aprendiz.

Destaco,  dentro  de  minha  atuação  junto  à  nova  ênfase,  ter  lecionado  a  disciplina

Fundamentação  II  desde  que  começou  a  ser  oferecida,  no  segundo  semestre  de  201319.

Considero bastante gratificante a chance de ministrar essa disciplina para um grupo pequeno

de alunos, todos fazendo estágios em diferentes locais; o que tem sido oportunidade de trocas

e aprendizagens significativas.  Na disciplina,  busco articular  discussões  sobre  as  práticas,

considerando o fazer dos alunos nos diferentes locais de estágio, com a problematização de

temáticas ligadas à questão social. No que tange às práticas, se destacam aquelas ligadas ao

18 O SUAS, modelo de gestão da assistência social no Brasil, ainda que bastante recente, tem incorporado 
profissionais de psicologia crescentemente. Já existe hoje uma extensa literatura relativa às práticas de psicologia
no contexto da assistência, produzida tanto por acadêmicos, como por profissionais atuantes no campo, além de 
documentos de referência elaborados pelo Conselho Federal de Psicologia.

19 Entre os documentos que acompanham o Memorial de Avaliação de Desempenho (MAD), apresentado como 
requisito para a promoção a Titular, pode ser verificado que fui ministrante da disciplina PSI7804 – 
Fundamentação da Ênfase IID quando foi oferecida pela primeira vez no segundo semestre de 2013. Continuei 
ministrando a disciplina em 2014 e ministrarei no próximo semestre, como pode ser constatado, nos PAADs 
disponíveis on-line.



21

Sistema de Assistência Social,  contexto no qual atuam parte significativa dos alunos, mas

também discutimos ações em contextos de Economia Solidária, atenção à saúde, inserção de

jovens no trabalho, entre outros. O debate sobre a questão social, ampliado a cada semestre

em função dos interesses dos alunos, engloba temas como: pobreza e desigualdade social,

vulnerabilidade social, trabalho informal e economia solidária, redes sociais, entre outros.

Ainda entre as atividades de docência na graduação, gostaria de destacar a orientação de

alunos20 inseridos em projetos de pesquisa e extensão que tenho desenvolvido. Os bolsistas de

extensão e pesquisa sempre participaram, junto a meus orientados de mestrado e doutorado,

das atividades do núcleo coordenado por mim, cujo detalhamento apresentarei mais à frente.

Considero a oportunidade de os graduandos se inserirem em projetos de pesquisa e extensão

em contato com discentes da pós-graduação como bastante relevante para sua formação e, ao

mesmo tempo, avalio a orientação como parte significativa de minha atuação como docente,

atividade pela qual tenho grande apreço.

4.1.2. Pós-graduação

Minha participação como docente do PPGP/UFSC começou em 2003. É difícil avaliar na

totalidade  as  implicações  dessa  inserção  para  minha  vida  acadêmica,  mas  certamente

reconfigurou toda minha trajetória e me tornou de modo mais completo e complexo uma

docente  de  uma  instituição  pública  de  ensino  superior.  Desde  então,  tenho  tido  um

envolvimento crescente no programa, ao lecionar disciplinas obrigatórias e optativas, orientar

dissertações  e  teses,  além de atuar  em diversas  atividades  administrativas,  sobre as  quais

tratarei adiante, no tópico relativo a outras atividades relevantes. Me inseri no programa na

linha,  posteriormente  área  de  concentração  número  2,  “Práticas  sociais  e  constituição  do

sujeito”, na qual permaneci por anos, tendo construído com duas colegas a linha “Trajetórias

no trabalho e processos identitários”. Posteriormente, em 2012, modificamos a estrutura do

programa e nossa área passou a se denominar “Práticas culturais e processos de subjetivação”,

na qual me insiro dentro da linha “Processos de subjetivação, gênero e diversidades”, com as

colegas Prof.ª Dr.ª Mara de Souza Lago, Prof.ª Dr.ª Maria Juracy Toneli, Prof.ª Dr.ª Mériti de

Souza e Prof.ª Dr.ª Marivete Gesser.

20 Observo não fazer parte dos currículos, antigo e novo, do curso de graduação em Psicologia a elaboração de 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), portanto eu não orientei alunos nesse tipo de atividade, como é o caso
da maior parte dos docentes do departamento de Psicologia da UFSC.
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4.1.2.1. Disciplinas ministradas

Tenho ministrado diversas disciplinas optativas ao longo de minha experiência no PPGP.

Na estrutura anterior compartilhei diversos cursos com as colegas da linha “Trajetórias no

trabalho e processos identitários” e fizemos um trabalho coletivo de debate e orientação de

mestrandos e doutorandos, que resultaram em produções conjuntas.

A elaboração  da  nova  estrutura  do  programa  foi  um  processo  coletivo,  com  o  qual

colaborei  ativamente,  principalmente  da  revisão  da  estrutura  e  do  quadro  de  disciplinas

obrigatórias e optativas da área 2, a qual coordenava na ocasião. Entre as optativas, participei

mais diretamente da criação de duas. Elaborei a proposta da disciplina “Cotidiano e trabalho:

práticas e processos de significação” e, em parceria com a colega Mériti de Souza, planejamos

a disciplina “Sociedade, subjetividade, trabalho: matrizes identitárias e sofrimento psíquico”.

Cada uma das duas foi ministrada uma vez até agora.

Gostaria de destacar, entre as minhas atividades como docente do PPGP, minha atuação na

disciplina “Métodos e Procedimentos de Pesquisa em Psicologia”21, ministrada uma vez por

ano  para  a  turma  de  mestrandos  e  doutorandos  ingressantes  na  área,  sempre  por  dois

professores. Desde 2006, exceto no ano de meu afastamento para pós-doutorado, sou uma das

docentes, tarefa que já compartilhei com diferentes colegas. Nossa área se caracteriza pela

diversidade em termos de pressupostos teórico-metodológicos, o respeito a essa diversidade é

um elemento importante no diálogo com os alunos durante todo o curso. Considero lecionar

métodos de pesquisa uma tarefa de grande responsabilidade e importância, assim, valorizo

sobremaneira  a  experiência,  que  me  levou  a  fazer  inúmeras  leituras  e  reflexões  sobre

temáticas  como: produção do conhecimento,  diversidade  metodológica,  ética na pesquisa,

processos e ferramentas de pesquisa etc. Aprendi muito com os colegas e com os alunos.

4.1.2.2. Orientações

Uma das atividades que mais aprecio na docência é a orientação de alunos, razão pela qual

destaco fortemente essa atividade. O convívio com meu grupo de orientandos, da graduação e

da pós-graduação, é muito gratificante para mim. Enquanto estão sob minha orientação todos

os pós-graduandos integram meu grupo de pesquisas, junto com os graduandos, e participam

de  reuniões,  grupos  de  estudo  e  de  investigações  levadas  coletivamente,  além  de

21 Entre os documentos que acompanham o MAD pode ser verificado que fui ministrante dessa disciplina em 
2012/1 e 2013/1. Os documentos que acompanharam as progressões nos quatro níveis de Professor Associado e 
nos PAADs disponíveis on-line atestam minha atuação como docente dessa disciplina desde 2006, inclusive na 
previsão das disciplinas alocadas para 2015/1.
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desenvolverem  suas  dissertações  ou  teses.  Até  agora,  12  dissertações  e  3  teses  foram

concluídas sob minha orientação. Em fevereiro próximo, mais uma tese e uma dissertação

serão defendidas por orientandas minhas e a partir  de janeiro de 2015 assumo a primeira

supervisão de pós-doutorado. Quando analiso a inserção de meus ex-orientandos, observo que

parte significativa deles atua como docente de ensino superior em diferentes instituições, é o

caso  das  três  doutoras  orientadas  por  mim,  uma  delas  foi  também minha  orientanda  de

mestrado e, entre os outros 11 ex-orientandos de mestrado, quatro também atuam no ensino

superior.

Penso no trabalho de orientar como um processo dialógico, um artesanato produzido a

quatro mãos, no qual o orientador deve deslisar na linha tênue entre o respeito a autoria e

autonomia do outro e a capacidade de dar suporte para o seu desenvolvimento intelectual.

Como em qualquer relação humana, o convívio orientador/a e orientando/a é sempre delicado

e precisa ser cuidado. Procuro estar sempre atenta e tento evitar que as muitas demandas da

vida acadêmica afetem os vínculos com meus orientandos. Avalio a qualidade da relação com

cada orientando/a pelas dissertações e teses produzidas, todas elogiadas pelos colegas que

compuseram as  bancas.  Também tenho  apreço pelas  produções  resultantes  das  pesquisas,

textos redigidos em parceria, nos quais exerço efetivamente a coautoria da escrita.

As dissertações e teses que orientei versam sobre temáticas variadas, a partir de interesses

dos alunos, em consonância com questões contemporâneas e articuladas com minhas linhas de

pesquisa. Não seria possível nesse espaço mencionar cada um dos trabalhos22, assim destaco

alguns que resultaram em artigos científicos escritos por ex-orientandas em parceria comigo,

quatro decorrentes de pesquisas de mestrado e dois oriundos de teses de doutorado.

Em sua dissertação de mestrado, concluída em 2007, Michelle Natividade investigou os

sentidos atribuídos ao trabalho por crianças. Ancorada no referencial da Psicologia Histórico-

cultural, Michelle efetivou a pesquisa com crianças por meio de entrevistas e produção de

desenhos.  As  conclusões  apontam  para  a  vinculação  entre  os  sentidos  produzidos  pelas

crianças com suas vidas cotidianas e com os discursos capitalistas sobre trabalho. Um recorte

dessa pesquisa foi apresentado no artigo “O trabalho na sociedade contemporânea: os sentidos

22 Observo que todas as dissertações e teses orientadas por mim estão relacionadas em meu CV na Plataforma 
Lattes e disponíveis on-line.
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atribuídos  pelas  crianças”23,  publicado  na  Revista  Psicologia  &  Sociedade  em 2012  (ver

MAD24).

Laila Priscila Graf, hoje doutoranda sob minha orientação, em sua dissertação, defendida

em  2009,  investigou  os  sentidos  atribuídos  ao  trabalho  por  mulheres  atuantes  em  um

abatedouro  avícola.  Ancorada  em  um  referencial  sobre  trabalho  feminino  e  no

Construcionismo  Social,  Laila  realizou  um  estudo  de  caso  por  meio  de  observações  e

entrevistas  com  oito  trabalhadoras.  Os  resultados  evidenciaram  as  peculiaridades  das

trajetórias dessas mulheres, marcadas pela forte divisão sexual do trabalho (no abatedouro e

em casa).  Entre  os  artigos  decorrentes  da  pesquisa,  destaco  um publicado  na  Revista  de

Estudos Feministas em 2012, com o seguinte título: “Entre aves, carnes e embalagens: divisão

sexual e sentidos do trabalho em abatedouro avícola”25 (ver MAD).

A dissertação de Sandra Dalmaso, concluída em 2010, buscou compreender os sentidos

produzidos por cobradores de ônibus sobre as tecnologias, em especial as catracas eletrônicas.

Sandra articulou um referencial sobre tecnologias no trabalho com uma leitura construcionista

sobre  produção  de  sentidos  para  realizar  pesquisa  etnográfica  com  cobradores  de  uma

empresa de transporte coletivo urbano, com o uso de observação participante e entrevistas.

Suas  conclusões  apontam  para  os  sentidos  antagônicos  atribuídos  pelos  cobradores  às

tecnologias:  facilitação  e  maior  segurança  no  trabalho,  ao  lado  de  maior  controle  e

insegurança quanto ao futuro. Parte dos resultados da pesquisa foram publicados em 2010 no

artigo “Tecnologia e trabalho: sentidos produzidos no cotidiano do transporte coletivo”26, na

Revista Arquivos Brasileiros de Psicologia.

Regina Borges, atualmente minha orientanda de doutorado, na sua dissertação, defendida

em  2010,  investigou  os  sentidos  do  trabalho  para  jovens  em  sua  primeira  experiência

23 NATIVIDADE, M. R.; COUTINHO, M. C. O trabalho na sociedade contemporânea: os sentidos atribuídos pelas
crianças. Psicologia & Sociedade, v. 24, n. 2, pp. 430-439, 2012 (Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822012000200021&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt)

24 Uso a expressão “ver MAD” ao me referir a produções efetivadas nos anos de 2012 e 2013 e cuja comprovação 
já foi anexada ao Memorial de Avaliação de Desempenho (MAD).

25 GRAF, L. P. ; COUTINHO, M. C. Entre aves, carnes e embalagens: divisão sexual e sentidos do trabalho em 
abatedouro avícola. Revista Estudos Feministas, v. 20, n. 3, pp. 761-783, 2012 (Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2012000300009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt).

26 DALMASO, S. A. R.; COUTINHO, M. C. Tecnologia e trabalho: sentidos produzidos no cotidiano do transporte
coletivo. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 62, n. 3, pp. 93-105, 2010 (Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672010000300011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt).
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profissional,  a  partir  do  materialismo  histórico  dialético  e  ancorada  leitura  da  Psicologia

Sócio-histórica sobre juventudes e processos de significação. Entre as publicações decorrentes

da dissertação de Regina, menciono aqui um artigo com reflexões sobre os procedimentos

metodológicos. No texto “Cenas de trabalho: a fotografia como recurso metodológico para

expressar  os  sentidos  do  trabalho  juvenil”27,  publicado  em  2011,  também  na  Arquivos

Brasileiros  de  Psicologia  (anexo  2),  ressaltamos  a  potencialidade  do  uso  do  recurso

fotográfico,  aliado  às  entrevistas,  na  pesquisa  com  jovens.  O  uso  da  fotografia  nessa

investigação tem sido inspirador para outras investigações coordenadas e/ou orientadas por

mim, razão pela qual destaquei o artigo que foca nos aspectos metodológicos.

As dissertações salientadas aqui, assim como outros trabalhos que venho desenvolvendo

em conjunto com meus orientandos, se inserem dentro de uma linha temática sobre produção

de sentidos no trabalho na qual se insere parte significativa de minha produção intelectual,

que engloba outras temáticas afins. 

Entre as três teses já defendidas sob minha orientação, destaco duas que já resultaram em

publicações.  Ambas  integram  de  modo  consistente  teoria  e  empiria,  com  reflexões

impossíveis  de serem aqui  sintetizadas,  o  que  requereria  a  leitura das  versões  completas,

disponíveis on-line.

Maria Fernanda Diogo, que já vinha pesquisando e publicando em parceria comigo antes

de seu ingresso no doutorado, defendeu em 2012 a primeira tese sob minha orientação. Sua

pesquisa teve como propósito compreender os movimentos de inserção de mulheres na área

de vigilância patrimonial privada. Na tese, Maria Fernanda debate o incremento da segurança

privada no contexto da violência e o trabalho de mulheres. A investigação fez uso de um

desenho  inspirado  no  método  dialético  proposto  por  Pagès  e  colaboradores  (1987),  foi

ancorada na concepção de sujeito da Psicossociologia e levantou as informações por meio de

entrevistas recorrentes com mulheres que almejavam atuar na vigilância e com gestores de

empresas desse segmento. Entre suas conclusões se pode destacar a abertura do mercado de

vigilância patrimonial às mulheres de forma parcial e segmentada, mantendo estereótipos de

gênero e naturalizações sobre o feminino. Um recorte da pesquisa foi publicado em 2013 na

27 BORGES, R. C. P.; COUTINHO, M. C. Cenas de trabalho: a fotografia como recurso metodológico para 
expressar os sentidos do trabalho juvenil. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 63, n. spe., pp. 38-48, 2011 
(Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672011000300005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt).
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Revista  Psico  (anexo  3),  no  artigo  intitulado:  “A inserção  de  mulheres  no  segmento  de

vigilância patrimonial privada: entre conquistas e manutenções”28.

Márcia Dal Magro, que havia sido minha orientanda de mestrado, defendeu sua tese em

2012, na qual a colega Prof.ª Dr.ª Carmen Moré atuou como co-orientadora. O estudo de

Márcia se situa no contexto da atenção à saúde de trabalhadores de agroindústrias da região

oeste  de Santa Catarina e buscou compreender  a  produção dessa atenção,  tomando como

referência  constructos  teóricos  oriundos  da  Epistemologia  da  Saúde  de  Canguilhem e  da

Biopolítica de Foucault. Sua pesquisa foi efetivada por meio de observações participantes em

uma unidade de saúde onde os trabalhadores eram atendidos, de entrevistas com trabalhadores

usuários e profissionais de saúde, além da análise documental de prontuários. Os resultados

evidenciam,  entre  outros  aspectos,  os  dispositivos  de  controle  usados  para  maximizar  a

produção  e  as  práticas  de  assistência  à  saúde  dos  trabalhadores  que,  ao  mascarar  o

adoecimento, contribuem para os longos percursos pela rede e o agravamento dos quadros.

Parte dos resultados foram publicados no artigo “O obscurecimento da dor como dispositivo

de  controle  da  força  de  trabalho  frente  às  LER/Dort:  o  caso  das  indústrias  de  abate  e

processamento de carnes”29, em 2013 pela Revista Universitas Psychologica (anexo 4).

4.2. Pesquisa

Considero a pesquisa como um eixo central de minha trajetória acadêmica, o qual vincula

todas as atividades presentes nesse memorial. Compreendo o pesquisar como uma ação desde

sempre  dialógica,  que  afeta  todos  os  partícipes.  Esse  diálogo  do  pesquisador  se  dá  em

instâncias variadas com diferentes interlocutores, desde as pessoas com as quais tomamos

contato em um campo de pesquisa, até os teóricos cujas leituras são nossas companheiras de

reflexão e análise. Gostaria de destacar aqui os diálogos que estabeleci a partir de dois grupos

nos quais me insiro: 1) Núcleo de Estudos Trabalho e Constituição do Sujeito e 2) Trabalho e

Processos Organizativos na Contemporaneidade. Começo a descrever minhas atividades de

pesquisa considerando a vinculação com o primeiro e encerro descrevendo minha participação

no segundo.

28 DIOGO, M. F.; COUTINHO, M. C. A inserção de mulheres no segmento de vigilância patrimonial privada: entre
conquistas e manutenções. Psico, v. 44, n. 3, pp. 421-431, 2013 (Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/12283).

29 MAGRO, M. L. Pit D.; COUTINHO, M. C.; MORÉ, C. L. O. O obscurecimento da dor como dispositivo de 
controle da força de trabalho frente às LER/Dort: o caso das indústrias de abate e processamento de carnes. 
Universitas Psychologica, Bogotá, v. 4, n. 12, pp.1195-1209, 2013 (Disponível em: 
http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/psychologica/sccs/articulo.php?id=6497).
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Conforme  mencionei  antes,  meu  interesse  por  pesquisa  vem  desde  os  estágios  da

graduação,  contudo  minha  atuação  nesse  âmbito  vai  se  consolidar  após  o  doutoramento.

Pouco tempo depois, organizei junto com minha colega de departamento Prof.ª Dr.ª Suzana

Tolfo, o Núcleo de Estudos Trabalho e Constituição do Sujeito (NETCOS), certificado no

Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes do CNPq, no qual ocupo a posição de

líder  e  minha colega a  de vice-líder.  Outros  pesquisadores  e  alunos de  graduação e  pós-

graduação, orientandos de nós duas, participam do grupo.

Desenvolvemos inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão no NETCOS, desde

sua criação, em 2002. Aqui tratarei de alguns projetos de pesquisa, destacando as produções

resultantes. O projeto “Repercussões de programas de enxugamento de pessoal: estudos de

casos com egressos de empresas de telecomunicações e energia elétrica”, coordenado pela

professora Suzana com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do

Estado de Santa Catarina (FAPESC), visou compreender  as implicações  de programas de

enxugamento para trabalhadores desligados de duas empresas estatais. O projeto englobava

dois subprojetos: com ex-trabalhadores das telecomunicações, coordenado pela minha colega,

e  do  setor  elétrico,  coordenado  por  mim.  Entre  as  produções  decorrentes  está  o  artigo

“Implicações  de  programas  de  enxugamento  para  ex-trabalhadores  de  empresas  estatais”

(anexo 5), publicado na Revista Psicologia & Sociedade em 200730.

Por  ocasião  da  pesquisa  acima  mencionada  estávamos,  Suzana  e  eu,  vinculadas  ao

programa  de  cooperação  internacional  “Transformações  do  Trabalho  e  do  Emprego  no

Contexto  da  Reestruturação  Econômica”,  entre  instituições  acadêmicas  do  Brasil  e  de

Portugal. No Brasil, o programa era coordenado pela Prof.ª Dr.ª Valmíria Piccinini da Escola

de Administração da UFRGS, com a qual tínhamos outras parcerias, e tinha financiamento da

CAPES. Em Portugal, a coordenação foi da Prof.ª Dr.ª Ilona Kovács, do grupo SOCIUS do

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL) e

financiado  pelo  GRICES31.  Enquanto  durou  o  programa,  de  2002  a  2006,  aconteceram

diversos  intercâmbios,  com  missões  do  Brasil  para  Portugal  e  vice-versa,  eu  tive  a

oportunidade de fazer uma visita aos colegas do grupo SOCIUS, durante o mês de fevereiro

30 TOLFO, S. da R.; COUTINHO, M. C. Implicações de programas de enxugamento para ex-trabalhadores de 
empresas estatais. Psicologia & Sociedade, v. 19, n. spe., pp. 57-65, 2007 (Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822007000400009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt).

31 Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Portugal.
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de 2005, em Lisboa. Nessa visita, participei de diversas reuniões, apresentei os resultados de

minha pesquisa no Workshop “Reestruturação das empresas, trabalho e emprego” e ministrei

um  seminário  para  os  alunos  da  disciplina  de  Sociologia  do  Mestrado  em  Sociologia

Econômica e das Organizações no ISEG da UTL (anexo 6).

Um  dos  resultados  relevantes  do  programa  de  cooperação  foi  a  publicação  do  livro

“Mosaico do Trabalho na Sociedade Contemporânea”, do qual faz parte o capítulo, redigido

por mim e uma bolsista de iniciação científica, “Implicações de programas de enxugamento

para  trabalhadores  egressos  de  uma  empresa  estatal  de  energia  elétrica”32 (anexo  7).  As

análises sobre as transformações e persistências apresentadas no livro davam conta do debate

de temas como: flexibilização e precarização do trabalho, formas de emprego e desemprego,

novas tecnologias e modelos de gestão,  autogestão e autonomia no trabalho, entre outros.

Nosso  capítulo  trata  das  trajetórias  dos  trabalhadores  na  empresa,  os  desligamentos  e

trajetórias posteriores, evidenciando o sofrimento associado a todo o processo.

Além da cooperação internacional acima mencionada, fizemos parcerias com outro grupo

da UFSC, o Laboratório de Informação e Orientação Profissional (LIOP), coordenado pela

colega  Prof.ª  Dr.ª  Dulce  Helena  Soares,  com  a  qual  eu  compartilhava  também  a  linha

“Trajetórias no trabalho e processos identitários” no PPGP. Desenvolvemos alguns projetos

em conjunto sobre trajetórias identitárias e processos de significação no trabalho, os quais

resultaram  em diversas  produções,  algumas  conjuntas  outras  não.  Entre  essas  produções

conjuntas  destaco  o  artigo  “Identidade  e  trabalho  na  contemporaneidade:  repensando

articulações possíveis”33, publicado em 2007 na revista Psicologia & Sociedade (anexo 8). No

texto apresentamos reflexões teóricas sobre as categorias identidade e trabalho, decorrentes

das  pesquisas  que  vínhamos  conduzindo  e  de  questionamentos  teóricos  sobre  essas  duas

categorias. Analisamos os dois conceitos tendo em vista o contexto contemporâneo e, mesmo

os considerando “sob rasura”34, reiteramos as possíveis articulações entre ambos.

32 COUTINHO, M. C.; GUERRA, L. J. Implicações de programas de enxugamento para trabalhadores egressos de 
uma empresa estatal de energia elétrica. In: PICCININI, V.; HOLZMANN, L.; KOVÁCS, I. (Org.). O mosaico 
do trabalho na sociedade contemporânea: persistências e Inovações. 1ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS. 2006. p. 
203-225.

33 COUTINHO, M. C.; KRAWULSKI, E.; SOARES, D. H. P. Identidade e trabalho na contemporaneidade: 
repensando articulações possíveis. Psicologia & Sociedade, v. 19, n. spe, p. 29-37, 2007 (Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822007000400006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt).

34 Aplicamos também ao trabalho a expressão empregada por Hall (2004) em relação à identidade, conceito a ser 
mantido, segundo o autor, por não ter sido possível substituí-lo, ainda que sob formas desconstruídas e 
destotalizadas.
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Na  ocasião  também  me  interessei  em  refletir  sobre  estratégias  metodológicas  para

investigar a construção dos sentidos do trabalho e produzi o artigo “Sentidos do Trabalho

contemporâneo:  as  trajetórias  identitárias  como  estratégia  de  investigação”  (anexo  9)

publicado nos Cadernos de Psicologia Social do Trabalho em 200935. No texto, resgato quatro

investigações  para  mostrar  a  pertinência  do  uso  das  trajetórias  identitárias,  procedimento

inspirado nos métodos propostos por Dubar (1998) e Gaulejac (2000), como estratégia para

investigar os sentidos do trabalho. A análise das trajetórias dos entrevistados, consideradas em

sua dimensão temporal (passado, presente e futuro), possibilitou o acesso às experiências de

trabalho  e  aos  processos  de  significação  construídos  pelos  trabalhadores.  Nesse  artigo

explicito como tenho investigado as trajetórias no trabalho, percurso mencionado já no início

dessa escrita.

A questão dos processos de significação no trabalho consiste em tema de meu interesse

desde  as  pesquisas  com  egressos  de  estatais.  Assim,  busquei  inúmeras  leituras  sobre  a

questão, em diálogo com autores contemporâneos da Sociologia, em especial Antunes (2000),

e  também recolhi  na  literatura  da  Psicologia  estudos  sobre  processos  de  significação  no

trabalho36. Paralelamente vinha desenvolvendo outras atividades voltadas para os servidores

técnico-administrativos da UFSC, por meio da ministração de cursos de capacitação e  da

orientação de estagiários nesse setor da universidade. Assim, elaborei o projeto da pesquisa

“Sentidos  do trabalho para servidores  técnico-administrativos  da  UFSC”,  na qual  busquei

compreender as implicações das mudanças nos modos de gerir organizações públicas para os

sentidos atribuídos ao trabalho por servidores, particularmente aqueles lotados na Prefeitura

Universitária, setor responsável por atividades de manutenção.

De 2006 a 2009, período no qual  investiguei  os  sentidos  do trabalho para servidores,

alunos de graduação, incluindo bolsistas de Iniciação Científica (IC), e de pós-graduação sob

minha orientação estiveram envolvidos. Produzi em parceria com meus alunos três artigos e

dois  capítulos  de livro  diretamente relacionados  a  essa  pesquisa37.  Entre  essas  produções,

destaco a mais recente, o artigo  “O trabalho de manutenção em uma prefeitura universitária:

entre  dificuldades  e  realizações”  (anexo  10),  publicado  na  Revista  Psicologia:  Ciência  e

35 COUTINHO, M. C. Sentidos do Trabalho contemporâneo: as trajetórias identitárias como estratégia de 
investigação. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 12, n. 2, pp. 189-202, 2009 (Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
37172009000200005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt).

36 Existem diversas matrizes teóricas nas quais estes estudos se sustentam. As pesquisas sobre produção de sentidos
efetivadas sob minha orientação, anteriormente mencionadas, se ancoram nas abordagens construcionistas ou 
sócio-históricas.
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Profissão,  em 201138.  No  texto,  discutimos  o  cotidiano,  a  organização  do  trabalho  e  os

sentidos produzidos por servidores atuantes na manutenção da universidade. Observamos as

ambiguidades dos sentidos produzidos sobre trabalho: de um lado, fonte de satisfação, por

prover sustento e ser estável, de outro, associado à vergonha pela desvalorização social da

condição  de  servidor  público.  Entre  os  desdobramentos  da  pesquisa,  incluo  curso  de

desenvolvimento interpessoal com os trabalhadores do setor, realizado por minha sugestão e

do qual fui uma das ministrantes.

O interesse em compreender os processos de significação no trabalho tem atravessado as

atividades do NETCOS, o que nos levou a produzir um texto de reflexão teórica sobre o tema.

O artigo foi publicado na revista Universitas Psychologica em 201139 com o título: “Sentidos

y  Significados  del  Trabajo:  un  análisis  en  base  a  diferentes  perspectivas  teórico-

epistemológicas en Psicología” (anexo 11).  No texto,  discutimos as principais abordagens

teóricas  da  Psicologia  sobre  significados  e  sentidos,  em  especial,  aqueles  atribuídos  ao

trabalho.  Considero  esse  artigo  particularmente  relevante  por  analisar,  identificando

diferenças  e  pontos  comuns,  as  principais  matrizes  epistemológicas  sobre  processos  de

significação40, usadas frequentemente de modo impreciso em estudos empíricos.

Entre  2008  e  2011,  tive  a  oportunidade  de  participar  do  projeto  de  cooperação

internacional  “El  capitalismo  organizacional  como  factor  de  riesgo  psicosocial:  efectos

psicológicos  colaterales  de  las  nuevas  condiciones  de  trabajo  dictadas  por  el  capitalismo

académico e sanitario”41 (anexo 12), coordenado pelo Prof. Dr. Josep M. Blanch, Catedrático

em Psicologia Social da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de Barcelona

(UAB). O projeto investigou as implicações para a subjetividade laboral das transformações

37 Além do artigo a seguir mencionado no corpo do texto, foram publicados dois artigos, um na Revista Psic em 
2008 e outro na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional em 2011. Foram ainda publicados o capítulo do livro 
organizado pelos professores uruguaios Tommy Wittke e Pablo Melogno em 2009 e outro publicado na coletânea
organizada pela professora Tânia Raitz em 2001. O detalhamento dessas referências está disponível no meu CV 
na Plataforma Lattes.

38 COUTINHO, M. C. ; DIOGO, M. F.; JOAQUIM, E. P. ; BORGES, R. C. P. O trabalho de manutenção em uma 
prefeitura universitária: entre dificuldades e realizações. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 31, n. 1, pp. 96-109, 
2011 (Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98932011000100009&lng=pt&nrm=iso).

39 TOLFO, S. da R.; COUTINHO, M. C.; BAASCH, D.; CUGNIER, J. S. Sentidos y Significados del Trabajo: un 
análisis en base a diferentes perspectivas teórico-epistemológicas en Psicología. Universitas Psychologica, v. 10,
n. 1, pp. 19-32, 2011 (Disponível em: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/viewArticle/415).

40 As matrizes epistemológicas analisadas no artigo são: cognitivista, construcionista, sócio-histórica, 
existencialista e estudos culturais.

41 O projeto foi financiado pelo Ministério da Educação e Ciência da Espanha, com a participação de pesquisadores
espanhóis e de vários países da América Latina.
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do trabalho no capitalismo em serviços públicos de caráter não lucrativo, como universidades

e hospitais, a partir da seguinte questão central: O capitalismo organizacional é um fator de

risco?  Os  levantamentos  efetivados  com  profissionais  de  nível  superior  de  instituições

hospitalares e de ensino superior evidenciou o quanto as transformações em curso afetam

esses profissionais.

Como parte desse projeto internacional, desenvolvi a investigação “Sentidos do trabalho

para professores universitários”, com a participação de dois bolsistas de IC e da doutoranda

Márcia  Dal  Magro,  na  qual  investigamos  professores  de  universidades  comunitárias

catarinenses.  Os  resultados  evidenciaram  efeitos  negativos  para  a  saúde  dos  docentes

decorrentes das mudanças nos modos de gerir  as universidades.  Para os participantes,  ser

docente ainda tem sentidos associados ao prazer, mas predominam as vivências de sofrimento

no trabalho. Parte dos resultados dessa pesquisa foi publicado no artigo “Entre o prazer e o

sofrimento:  um  estudo  sobre  os  sentidos  do  trabalho  para  professores  universitários”,

publicado na Revista de Psicologia: Teoria e Prática em 201142.

O projeto internacional possibilitou diversos tipos de intercâmbios entre meu grupo e o do

professor Blanch na UAB em Barcelona e se inseriu no convênio entre essa instituição e a

UFSC. Assim, durante o primeiro semestre de 2011 minha orientanda de doutorado Márcia

realizou estágio doutoral sob a supervisão do Prof. Blanch na UAB43, que no ano seguinte foi

membro  de  banca  de  sua  defesa  de  doutorado,  quando  participou  de  uma  jornada  de

atividades no PPGP. Também em 2011, período no qual eu me fazia pós-doutorado na USP,

tive a oportunidade de visitar o grupo de pesquisas do Prof. Blanch na UAB – Grupo PETRO

– Personas que trabajan en Organizaciones – e participar de diversas reuniões (anexo 13).

A pesquisa  com  os  professores  de  ensino  superior  ensejou  outras  reflexões  sobre  a

atividade docente. Quando posteriormente fui convidada pela colega Mériti de Souza para a

escrita  de  um capítulo  de  coletânea  sobre  violências  e  subjetividades,  produzi  o  capítulo

“Trabalho, dominação e desgaste”44 (anexo 14). Nesse texto, retomei o debate sobre formas de

42 COUTINHO, M. C.; DAL MAGRO, M. P.; BUDDE, C. Entre o prazer e o sofrimento: um estudo sobre os 
sentidos do trabalho para professores universitários. Revista de Psicologia: Teoria e Prática, v. 13, n. 2, p. 154-
167, 2011 (Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ptp/article/view/3031).

43 Como resultado da estada da doutoranda no exterior produzimos em parceria o artigo “Intensificação e 
prolongamento da jornada de trabalho nas indústrias de abate e processamento de carnes e seus impactos na 
saúde dos trabalhadores”, aceito para publicação na Revista Cadernos de Psicologia Social do Trabalho.

44 COUTINHO, M. C. Trabalho, dominação e desgaste. In: SOUZA, M.; MARTINS, F.; ARAÚJO, J. N. G. de 
(Orgs). Violências e figuras subjetivas: investigações acerca do mal incontrolável. Florianópolis: Ed. da UFSC, 
2014. p. 199-229.



32

dominação organizacional efetuado em minha tese e o articulei com os conceitos de desgaste

mental  no  trabalho,  proposto  por  Seligmann-Silva  (2011),  e  de  dominação  simbólica,  na

leitura de Dejours  (2011),  para  compreender  como se produz o desgaste  em docentes  de

ensino  superior.  Tomei,  como  exemplo,  as  experiências  de  professores  universitários

catarinenses  investigados  na  pesquisa  já  mencionada,  para  apontar  o  quanto  situações  de

dominação/exploração afetam inclusive trabalhadores qualificados, como os docentes.

Os debates relativos à constituição subjetiva em contextos de precariedade e desemprego

nortearam  minha  participação  em  eventos  diversos,  entre  os  quais  menciono  uma  mesa

redonda no III Congresso Internacional de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá,

compartilhada com a colega dessa universidade professora Karen Silva e com o Prof. Dr. José

Luis Álvaro Estramiana da Universidade Complutense de Madrid. Um desdobramento desse

encontro foi o convite do professor para que participássemos de um livro sob sua organização.

Assim,  em  2011,  é  publicado  o  livro  “Nuevas  formas  de  Organización  del  trabajo  e

empleabilidad” pela editora da Universidade de Oviedo (Espanha), tendo o Prof. Dr. José Luis

Álvaro como um dos organizadores, que inclui o capítulo “El lugar del sujeto en el contexto

del trabajo contemporáneo”45, redigido por mim e pela professora Karen  (anexo 15). No texto

fazíamos reflexões sobre o contexto produtivo, com destaque às transformações em curso e

suas implicações para os modos de ser dos sujeitos contemporâneos.

A partir de 2010, o seguimento de minhas atividades como pesquisadora se complexifica,

uma vez que passo a ser bolsista produtividade (PQ), com o envolvimento em diversas outras

atividades.  Durante o triênio 2010-2012, desenvolvi o projeto “Investigando os sentidos de

trabalho  e  os  processos  identitários  de  trabalhadores  com formas  flexíveis  de  emprego”

contemplado com bolsa pelo edital CNPq/2009 (anexo 16). Por meio desse projeto, integrei

pesquisas sobre produção de sentidos e processos identitários, minhas e de meus orientandos,

e  busquei  focar  em trabalhadores  com vínculos  flexíveis  de  trabalho.  Para  compreender

formas de trabalho presentes na sociedade capitalista contemporânea, fiz uso do conceito de

emprego flexível proposto por Kovács (2005) ao se referir às seguintes situações: trabalho

temporário,  autoemprego,  trabalho  com tempo parcial,  trabalho  a  domicílio,  entre  outros.

Ainda que  alguns  autores  considerem esses  vínculos  como atípicos,  cabe  observar  que  a

precariedade  e  a  flexibilidade  nas  relações  de  trabalho  são  recorrentes  em  países  de

45 COUTINHO, M. C.; SILVA, K. S. S. El lugar del sujeto en el contexto del trabajo contemporáneo. In: Agulló, 
E.; Álvaro, J.L.; Garrido, A.; Medina, R.; Schweiger, I. (Orgs.). Nuevas formas de organización del trabajo y la 
empleabilidad. Oviedo/Espanha: EDIUNO, pp. 209-229, 2011.
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industrialização tardia como o Brasil. Na pesquisa, analisei tanto docentes de ensino superior

com  contratos  precários,  com carga  horária  e  remuneração  variável,  como  trabalhadoras

domésticas sem vínculo formal: as diaristas. A partir dos resultados da investigação com as

diaristas publiquei  na Revista Universitas Psychologica em 201346,  em parceria com minhas

orientandas, o artigo “Todo dia em uma casa diferente: entre trajetórias, sentidos e o cotidiano

laboral de diaristas” (anexo 17).

Enquanto desenvolvi o projeto acima, realizei meu pós-doutorado, junto ao Programa de

Pós-Graduação em Psicologia Social  (PPGPS) do Instituto de Psicologia da Universidade

Estadual de São Paulo (USP), sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Leny Sato (anexo 18). Durante

um  ano,  de  agosto  de  2010  a  julho  de  2011,  desenvolvi  o  projeto  “O  cotidiano  de

trabalhadores  contemporâneos:  reflexões  teórico-metodológicas”,  período  no  qual  fui

contemplada com Bolsa de Pós-Doutorado Sênior pelo CNPq (anexo 19).

O pós-doutoramento  se  constituiu  como uma experiência  significativa  para  mim,  por

inúmeras razões. Entre as quais destacaria o ensejo de trabalhar com a professora Leny Sato,

por quem nutro grande apreço, de modo que nosso convívio mais intenso por um ano me

possibilitou  inúmeras  aprendizagens  e  o  estreitamento  de  parcerias  que  temos  há  anos.

Valorizo sobremaneira a oportunidade de me dedicar ao pós-doutorado, com afastamento de

minhas atividades regulares e concessão de bolsa de estudos. Sou grata ao sistema público de

ensino superior por mais essa oportunidade.

Meu  projeto  de  pós-doutorado  tinha  como  objetivo  “buscar  ferramentas  teórico-

metodológicas de pesquisa sobre o cotidiano de trabalhadores na contemporaneidade”. Assim,

me dediquei  ao  estudo de  diferentes  abordagens  teóricas  sobre  cotidiano,  bem como aos

modos de pesquisar a vida cotidiana no trabalho. Fez parte de meu relatório final um ensaio

sobre o cotidiano, no qual dialoguei com teóricos clássicos, em especial retomei o contato

com a leitura sobre cotidianidade de Agnes Heller (1994; 2008)me aproximei dos estudos

sobre práticas cotidianas de Michel de Certeau (1989) e estudiosos contemporâneos do tema,

como os sociólogos José de Souza Martins  (2008)  e  José Machado Pais  (2003);  também

46 COUTINHO, M. C. ; BORGES, R. C. P. ; GRAF, L. P. ; SILVA, A. S. Todo dia em uma casa diferente: entre 
trajetórias, sentidos e o cotidiano laboral de diaristas. Universitas Psychologica, v. 12, n. 4, pp. 1125-1138, 2013 
(Disponível em: http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/psychologica/sccs/articulo.php?id=6492).
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discuti  o  pesquisar  no  cotidiano,  considerando  principalmente  propostas  metodológicas

oriundas da Sociologia e da Psicologia Social47.

Foi um ano de intensas e variadas atividades, algumas previstas no meu plano de trabalho,

outras além do planejado, menciono aqui as principais. Participei da criação de um grupo de

estudos sobre o cotidiano, que ainda hoje acontece na USP, com o qual mantenho contato

virtual e,  quando posso,  participo das reuniões mensais.  Ministrei  a disciplina Trabalho e

cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas, em parceria com os professores Leny Sato

e Fábio de Oliveira, junto ao PPGPS. Participei de uma banca de tese e de inúmeras reuniões

na  USP.  Efetivei  intercâmbios  nacionais  e  internacionais.  No  Brasil  visitei  os  grupos  de

pesquisas  coordenado  por  colegas  de  duas  instituições  de  ensino  paulistas,  Universidade

Federal  de  São  Carlos  (UFSCar)  e  Pontifícia  Universidade  Católica  de  Campinas

(PUCCAMP) 48. No exterior visitei colegas de três instituições de ensino superior na Espanha:

Universidade de Valladolid, Universidade Autônoma de Barcelona (em contato com o grupo

do Prof. Blanch) e Universidade de Barcelona49. O relatório final do pós-doutorado, composto

por descrição detalhada de atividades e por ensaio teórico, foi encaminhado e aprovado por

instâncias da USP, da UFSC e do CNPq.

Considero o cotidiano como o campo por excelência da Psicologia Social, constituindo-se

como um espaço privilegiado para quem, como eu,  tem o foco nas  relações de trabalho.

Entretanto,  nem sempre  os  estudos  analisam as  diferentes  matrizes  teórico-metodológicas

sobre cotidianidade, tarefa que busquei empreender durante o pós-doutorado e sobre a qual

continuo  debruçada,  uma  vez  que  o  tema  esteve  sempre  presente  em minhas  atividades

acadêmicas, mas agora aparece com mais destaque e qualidade.

No retorno à UFSC, após o período na USP, carreguei muito do experienciado naquela

instituição.  Articulei  reflexões  efetivadas  ao  longo  do  pós-doutoramento  com  aquelas

efetuadas na pesquisa contemplada com bolsa PQ/2009 para elaborar o projeto “Práticas e

produção  de  sentidos  no  cotidiano  de  trabalho”,  contemplado  com bolsa  PQ,  pelo  edital

CNPq/2012,  para  o  triênio  2013-2015  (anexo  20).  O  mesmo  projeto,  com  alguns

47 Entre reflexões metodológicas de pesquisadores da psicologia social brasileira menciono as propostas a própria 
professora Leny Sato, em especial o artigo Sato e Souza (2001), e os professores Mary Jane Spink e Peter Spink,
com destaque para os artigos Spink, M. J. (2007) e Spink, P. (2008). 

48 Visitei os grupos de pesquisa das colegas Profª Drª Rosemeire Aparecida Scopinho (UFSCar) e Profª Drª Márcia 
Hespanhol Bernardo (PUCCAMP).

49 Adiante, em outras atividades relevantes, detalharei os contatos efetivados nas visitas internacionais e seus 
desdobramentos.
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desdobramentos e complementações, foi submetido e contemplado pelo Edital Universal do

CNPq, por um período de 3 anos,  com auxílio financeiro e duas bolsas de pesquisa,  nas

modalidades apoio técnico e iniciação científica (anexo 21). Como coloquei em seu resumo, o

projeto tem o seguinte escopo:

Diante  das  significativas  transformações  observadas  no  chamado  “mundo  do
trabalho” desde as últimas décadas do século XX, faz-se necessário compreender
como as mudanças estruturais nas relações produtivas afetam a vida cotidiana, suas
práticas  e  os  sentidos  produzidos.  Assim,  ao  considerar  o  trabalho  como  uma
categoria  fundamental,  ainda  que  não  única,  para  a  compreensão  de  como  se
constituem as relações sociais e os processos de subjetivação, pretende-se investigar
as  práticas  possíveis  e  os  sentidos  sobre  trabalho  produzidos  no  cotidiano  de
trabalhadores de serviços. Esta proposta de investigação se insere em um programa
mais amplo de pesquisas,  do qual fazem parte também outras  investigações (em
curso) de mestrandos e doutorandos com foco no cotidiano de trabalhadores com
variadas  formas  de  inserção  laboral.  Trata-se  de  uma  pesquisa  com  abordagem
qualitativa,  efetivada  no  cotidiano,  por  meio  de  entrevistas  recorrentes  com
trabalhadores domésticos, em especial aqueles sem vínculo formal de trabalho. A
observação e outras ferramentas (fotografia, trajetória sócio-profissional e agenda
colorida) consistirão em técnicas complementares para coleta das informações.  A
análise das informações será efetuada por meio do procedimento dos Núcleos de
Significação (COUTINHO, 2013, p. 1).

O projeto prevê o levantamento de informações em duas regiões: Grande Florianópolis e

Baixada Fluminense; nesta última, a pesquisa é conduzida por Geruza D´Ávila, ex-orientanda

de  doutorado  e  docente  da  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro,  em  campus

localizado na região. Até o momento, temos investigado trabalhadoras domésticas, com e sem

vínculo  formal  de  trabalho,  na  região  de  Florianópolis,  com  primeiros  resultados  já

apresentados em evento sobre Trabalho e Gênero50. Por meio dessa investigação, congrego

orientandos  e  ex-orientandos  em  torno  de  temáticas  afins,  do  ponto  de  vista  teórico-

metodológico. Considero relevante a retomada de estudos sobre trabalho feminino, tema sobre

o qual  tenho produções  anteriores,  em geral  na parceria  com Maria  Fernanda Diogo, ex-

orientanda integrante da equipe de pesquisadores. Também considero bastante pertinente o

estudo do trabalho doméstico, tendo em vista a atualidade do tema, particularmente a partir do

debate gerado em torno da Emenda Constitucional nº 72/2013, que visou equiparar os direitos

dessas trabalhadoras com os de outros, muitos dos quais ainda requerem regulamentação51.

50 Apresentei o trabalho “Práticas e produção de sentidos no cotidiano de trabalhadoras domésticas” foi 
apresentado no V Seminário Trabalho e Gênero e III Seminário Internacional PPGCS, na Universidade Federal 
de Uberlândia, em novembro de 2014.

51 Fonte: Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas - FENATRAD (Disponível em: 
http://www.fenatrad.org.br/site/importancia-da-organizacao-das-trabalhadoras-domesticas/).
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Iniciei o presente tópico sobre pesquisa, dimensão destacada de minha atuação acadêmica,

tratando do NETCOS – grupo que coordeno na UFSC. Gostaria de finalizar a descrição de

meus  percursos  nesse  âmbito  destacando  outro  grupo  no  qual  me  insiro  e  considero

fundamental para todas as atividades que desenvolvo como docente de ensino superior. Trata-

se  do  GT  “Trabalho  e  processos  organizativos  na  contemporaneidade”,  que  inicia  suas

atividades no XI Simpósio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação (ANPEPP),

realizado  em  Florianópolis  em  2006.  O  grupo  congrega  pesquisadores  de  diferentes

instituições  acadêmicas  e  foi  formado  como  decorrência  das  “…preocupações  com

fenômenos  e  problemas  do  trabalho  e  dos  processos  organizativos  que  se  apresentam na

contemporaneidade no contexto de uma sociedade de capitalismo periférico”. Considerando

esse contexto macrossocial marcado por crises recorrentes, os pesquisadores do GT têm se

dedicado a objetos de estudo variados, compreendidos a partir do “…olhar de uma tradição

crítica da psicologia social, a qual acolhe diversas perspectivas teórico-metodológicas”, com a

pretensão  de  contribuir  para  a  “…construção  de  uma  psicologia  social  do  trabalho

comprometida com o contexto no qual nos inserimos”52.

Participei  da construção e  de todas as  atividades  do GT dentro e fora do âmbito dos

simpósios bianuais da ANPEPP. Desde 2006, o grupo foi coordenado pela Prof.ª Dr.ª Leny

Sato; a partir de 2008, passei atuar como vice-coordenadora e, no simpósio de 2014, assumi a

coordenação  ao  lado  da  Prof.ª  Dr.ª  Márcia  Hespanhol  Bernardo  do  Programa  de  Pós-

graduação em Psicologia da PUCCAMP, que passou a ocupar a vice-coordenação (anexo 22).

Considero uma honra ter sido escolhida por meus pares, pesquisadores de renome no Brasil e

em outros países latino-americanos, para coordenar o grupo. Temos congregado um número

variado  de  participantes,  atualmente  o  grupo  conta  com  13  pesquisadores  de  diferentes

instituições de ensino superior, 11 brasileiros, 1 chileno e 1 colombiano. Nossa proposta de

internacionalização tem priorizado o intercâmbio com instituições latino-americanas, o que se

efetiva não só pela integração pesquisadores de outros países do continente, como membros

ou em visita ao grupo, mas também pelas produções e participações em eventos conjuntas.

Entre as atividades do GT, gostaria de destacar a produção de números especiais temáticos

em periódicos, nacionais e internacionais, qualificados. Em 2007, foi publicado um número

especial na revista Psicologia & Sociedade (v. 19, Edição Especial 1), com minha editoria e

52 Os trechos entre aspas ao longo do parágrafo foram retirados da proposta do GT elaborada para o XV Simpósio 
da ANPEPP, ocorrido em maio de 2014 na cidade de Bento Gonçalves/SC.
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da colega Suzana Tolfo, então integrante do GT. Em 2009, foi publicado um número especial

nos  Cadernos de Psicologia Social do Trabalho (v. 12, n. 2, 2009) e, em 2011, um número

nos Arquivos Brasileiros de Psicologia (v. 63, Edição Especial). Já em 2013, foi organizado

um número especial da revista internacional Universitas Psychologica, com editoria de dois

colegas do GT a Profª Drª Leny Sato e Prof. Dr. Hernán Camilo Pulido-Martínez da Pontifícia

Universidade Javeriana de Bogotá (Colômbia). Em cada um desses números especiais foram

publicados um ou dois artigos meus, já mencionados ao longo dessa escrita.

Os diálogos entre os integrantes do GT e com colegas interessados em nossos temas de

estudo  têm  acontecido  em  outros  fóruns,  além  dos  simpósios  da  ANPEPP,  em  eventos,

bancas,  projetos  de  pesquisa,  visitas  técnicas  etc.  No  que  diz  respeito  a  eventos  temos

participado sistematicamente daqueles promovidos pela Associação Brasileira de Psicologia

Social (ABRAPSO), da qual a maior parte de nós é membro. Durante o ano de 2013, tivemos

dois  eventos  importantes  nos  quais  nos  encontramos  e  menciono aqui,  destacando minha

participação (ver MAD).

Em julho de 2013 ocorreu o VII Congresso organizado pela Associação Latino-Americana

de Estudos do Trabalho (ALAST)53, em São Paulo, na USP. Vários integrantes do nosso GT

participaram do evento, nas diversas modalidades de atividade, inclusive com a proposta de

um grupo de trabalho no campo da Psicologia Social do Trabalho, com expressivas adesões.

Durante o evento,  aconteceu a  mesa  redonda “Psicologia  Social  do Trabalho na  América

Latina: enfoques e perspectivas”, da qual fiz parte, ao lado de três outros colegas também

oriundos do GT da ANPEPP e outro colega chileno.

Em outubro  2013,  vários  de  nós  estivemos  presentes  no  XVII  Encontro  Nacional  da

ABRAPSO, ocorrido em Florianópolis, na UFSC. Uma vez que o congresso aconteceu em

minha  universidade  tive  envolvimento  direto  com diversas  atividades:  como  membro  da

comissão organizadora, na coordenação do simpósio inserido no eixo trabalho, o qual contou

com a participação de dois  colegas  do GT – os professores Leny Sato e  Hernán Camilo

Pulido-Martínez; e coordenação do GT “Psicologia Social do Trabalho: olhares críticos sobre

53 Durante o congresso a associação comemorava 20 anos de sua fundação e formalizava seu caráter 
interdisciplinar, substituindo o nome anterior “Associação Latino-Americana de Sociologia do Trabalho” pelo 
atual.
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o trabalho e os processos organizativos”54, proposto em parceria com outros colegas do GT da

ANPEPP, que teve enorme acolhida, com mais de 90 trabalhos propostos.

Entre os desdobramentos do XVII Encontro Nacional da ABRAPSO está organização de

edições eletrônicas de livros com capítulos oriundos de trabalhos apresentados. O primeiro

ebook, a ser disponibilizado no início de 2015, é decorrente do eixo trabalho, trata-se do livro

“Psicologia social e Trabalho: perspectivas críticas”, do qual sou uma das organizadoras e

escrevi o capítulo de apresentação (anexo 23).

Ao  descrever  os  projetos  de  pesquisa,  intercâmbios  e  produções  decorrentes  mais

relevantes em minha trajetória busquei situar os diálogos que venho estabelecendo ao longo

do percurso.  As  construções  teórico-metodológicas  efetivadas  se  articulam com reflexões

oriundas  das  experiências  empíricas,  pois  não  acredito  em  categorias  teóricas  ou

metodológicas definidas previamente. Mencionei antes ser docente da disciplina de Métodos e

Procedimentos em Pesquisa para alunos da área 2 do PPGP e também a orientação de alunos

de graduação e pós-graduação, o que também envolve o pesquisar.  Minhas aprendizagens

sobre métodos de pesquisa foram se constituindo no cruzamento entre essas atividades, como

também das formações efetivadas por mim em diferentes níveis.

Em minhas pesquisas e de meus orientandos, temos recorrido a diversas ferramentas de

levantamento e análise de informações, com a predominância das abordagens qualitativas.

Assim, temos usado de entrevistas, depoimentos, observações e grupos focais, associados a

outros recursos, como as produções imagéticas ou gráficas. Essas ferramentas de pesquisa

para  levantamento  de  informações  se  articulam,  conforme o  delineamento  do  estudo,  em

histórias  de  vida,  estudos  de  casos  e  etnografias.  As  formas  de  análise  dependem  da

orientação  teórico-metodológico  da  pesquisa,  nos  estudos  mais  recentes  temos  usado;  de

modo mais recorrente, procedimentos de análise inspirados nos Núcleos de Significação, tal

como propõem Aguiar e Ozella (2013). Considero as escolhas metodológicas como parte do

processo de pesquisar, informadas pelo objeto e pelas orientações teóricas do estudo.

Desde minha pesquisa de tese, realizada em uma organização industrial, desenvolvi, em

parceria com meus orientandos, estudos em contato com trabalhadores com variadas formas

de inserção laboral.  Aprendi  muito  no convívio  cotidiano com todos.  Atualmente,  realizo

54 A proposta do GT foi elaborada por mim em parceria com Fábio de Oliveira (USP), António Stchner 
(Universidade Diego Portales – Chile) e Márcia Hespanhol Bernardo (PUCCamp). Os dois primeiros não 
puderam comparecer ao evento e o GT foi coordenado apenas por mim e a professora Márcia.
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pesquisa  com trabalhadoras  domésticas,  o  que  tem sido  uma  experiência  particularmente

interessante.  Convivo  com  essas  trabalhadoras  desde  criança,  como  mulher  inserida  em

camada da população com acesso a esses serviços, reconheço o quanto minha formação e

atuação profissional são também tributárias do suporte doméstico que recebi dessas mulheres.

Ao  analisar  as  trajetórias  de  trabalhadoras  domésticas  em  minha  pesquisa  muitas  vezes

relembro minhas relações pessoais com elas, com as parcerias e conflitos, agora exercendo a

escuta  de  suas  experiências  desde  outro  lugar.  Ao  investigar  essas  trabalhadoras,  minhas

implicações ficam evidenciadas, como aliás é implicada qualquer inserção em pesquisa.

4.3. Extensão

Considero as atividades de extensão como parte da vida cotidiana do docente. Aqui vou

destacar alguns projetos de extensão nos quais estive envolvida de modo mais sistemático,

geralmente associados às atividades de pesquisa. No início dos anos 2000, integrei a equipe

do  projeto  de  extensão  “Programa  de  intervenção  psicossocial  com  trabalhadores

desempregados beneficiários do seguro-desemprego da grande Florianópolis”, que surgiu por

demanda  da  antiga  Delegacia  Regional  do  Trabalho,  ligada  a  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego, apresentada aos docentes do departamento de psicologia da UFSC. Ainda que a

temática das implicações psicossociais do desemprego seja antiga na literatura55, avalio como

inovadora,  à  época,  a  iniciativa  de  propor  uma  intervenção  junto  a  trabalhadores

desempregados,  particularmente  considerando  o  crescimento  desse  fenômeno  no  Brasil

durante os anos 1990. O projeto contou com a participação de vários alunos de graduação

como bolsistas e articulava várias ações, sendo uma delas o levantamento de um perfil de

trabalhadores desempregados, o qual coordenei e resultou na publicação na Revista Psico em

2004  do  artigo  “Uma  contribuição  da  Psicologia  para  a  análise  das  implicações  do

desemprego”, em parceria com a colega Prof.ª Dr.ª Maria da Graça Jacques (UFRGS)56.

Entre  1999  e  2001,  participei  de  um projeto  de  pesquisa  coordenado  pela  Profª  Drª

Valmíria  Piccinini  (UFRGS),  sobre quem já  me  referi  anteriormente,  que abarcava,  entre

outros  temas,  os  empreendimentos  autogeridos.  A temática  da  autogestão  e  da  Economia

55 No livro “Desempleo y bienestar psicológico” o professor José Luis Álvaro Estramiana faz uma ampla revisão 
sobre o tema, com destaque para estudos no campo da Psicologia Social, entre os quais o clássico estudo de 
Jahoda e colaboradores desenvolvido nos anos 1930 na comunidade de Marienthal (ÁLVARO, J. L., 1992).

56 COUTINHO, M. C.; JACQUES, M. G. Uma contribuição da Psicologia para a análise das implicações do 
desemprego. Psico (PUCRS), v. 35, n.2, pp. 161-167, 2004.
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Solidária57 estava em voga nos anos 1990, havia um debate entre aqueles que a consideravam

como  forma  de  enfrentamento  do  capitalismo  e  quem  situava  as  cooperativas  e  outros

empreendimentos solidários apenas como estratégias de geração de trabalho e renda em um

contexto de forte desemprego. Meu interesse pela temática se vinculava também a reflexões

sobre formas de gestão participativa empreendidas em minha tese, que apontavam os limites

dos  modelos  participativos  implantados  em organizações  produtivas  clássicas.  Ficava  em

questão se em organizações inspiradas no movimento da Economia Solidária seria possível

formas mais efetivas de participação. O mapeamento traçado na pesquisa apontava para os

limites  da  autogestão  em nossa  sociedade,  tanto  do  ponto  de  vista  de  enfrentamento  do

desemprego, como da efetivação de práticas genuinamente autogeridas.

Apesar dos limites, considero até hoje importante o apoio as iniciativas de geração de

trabalho  e  renda,  entre  as  quais  as  inseridas  no  campo  da  Economia  Solidária58.  Em

consonância com esse pensamento, elaborei o projeto de extensão “Assessoria psicológica a

organizações  solidárias”,  com  o  objetivo  de  estimular  a  criação,  desenvolvimento  e

manutenção  de  organizações  solidárias  de  trabalhadores  através  do  desenvolvimento  e

aplicação do conhecimento psicológico. Durante três anos, a partir de 2002, coordenei esse

projeto com a participação de alunos de graduação em Psicologia, como bolsistas de extensão

ou estagiários voluntários,  em cooperativas e associações  de trabalhadores.  Para subsidiar

práticas alternativas aos parâmetros clássicos da psicologia no campo do trabalho, recorremos

à  psicologia  social  comunitária  e  desenvolvemos  formas  de  atuação  voltadas  para:

desenvolvimento  da  autonomia,  fortalecimento  dos  vínculos  grupais  e  ressignificação das

identidades  laborais.  Em  decorrência  dessas  atividades  publicamos  artigos  na  Revista

Extensio da UFSC e, em 2005, em parceria com os alunos publiquei na Revista Psicologia &

Sociedade59 o  artigo  “Novos  caminhos,  cooperação  e  solidariedade:  a  Psicologia  em

empreendimentos solidários” (anexo 24), no qual discutimos possibilidades de atuação em

psicologia  junto  a  esses  empreendimentos.  Destaco  este  artigo  como  inovador  e  uma

57 Entre os pensadores do campo destacaria o professor Paul Singer da USP, que coordena desde a criação em 2003
até hoje a Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao Ministério de Trabalho e Emprego 
(Informações disponíveis em; http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria-nacional-de-economia-solidaria/).

58 Orientei duas pesquisas de mestrado focadas nesse campo de estudos. São as dissertações de Márcia Pit Dal 
Magro e de Scheila Girelli, defendidas em 2006 e 2012, respectivamente. Decorreu da primeira a publicação de 
dois capítulos de livro e de um artigo. A pesquisa de Scheila resultou, até agora, em um artigo aceito para 
publicação. Todas essas publicações estão listadas no meu CV disponível na Plataforma Lattes.

59 COUTINHO, M. C.; BEIRAS, A.; PICININ, D.; LÜCKMANN, G. L. Novos caminhos, cooperação e 
solidariedade: a Psicologia em empreendimentos solidários. Psicologia & Sociedade, v. 17, n.1, pp. 17-28, 2005 
(Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822005000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt).
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referência,  recorrente  até  hoje,  quando  se  discute  a  inserção  da  psicologia  na  Economia

Solidária. 

Outro  projeto  de extensão coordenado por  mim,  em 2005,  foram as  “Oficinas  sobres

sentidos do trabalho”, também com a participação de alunos da graduação em Psicologia,

alguns como bolsistas. Com o projeto, pretendi abrir espaços de reflexão sobre o trabalho e

seus sentidos para trabalhadores,  particularmente aqueles com dificuldades de inserção no

mercado  de  trabalho.  A partir  do  referencial  sobre  sentidos  do  trabalho,  construído  nas

pesquisas em curso no NETCOS, desenvolvi com meus alunos oficinas vivenciais voltadas

para jovens, idosos e trabalhadores desempregados, organizadas nos seguintes módulos: o que

é o trabalho,  contexto atual  do trabalho e  centralidade do trabalho.  Para  a  elaboração da

proposta das oficinas, os alunos se voltaram para leituras de referências sobre o tema e para o

planejamento de exercícios ou dinâmicas de grupo a serem usados nas oficinas. Assim como

no  projeto  anterior,  usamos  de  jogos  dramáticos  e  dinâmicas  de  grupo  considerando  as

pessoas  para quem dirigíamos nossas  ações.  A experiência  de uma oficina  realizada com

jovens foi publicada na revista Pesquisa e Práticas Psicossociais, em 2006, no artigo “Sentidos

do trabalho: reflexões a partir de uma oficina vivencial  com jovens”60. Formalmente,  esse

projeto  teve duração  de  mais  ou  menos  um ano,  entretanto,  continuei  a  ministrar  essas

oficinas em parceria com meus orientandos e bolsistas de iniciação científica em diversas

oportunidades. Várias vezes oferecemos minicursos inspirados no projeto durante as Semanas

de Ensino, Pequisa e Extensão, que acontecem anualmente na UFSC, com atividades abertas à

comunidade.

Além dos três  projetos  acima elencados,  tenho me ocupado com outras  atividades  de

extensão.  Já mencionei uma parceria com o setor de Capacitação da UFSC, por meio da

supervisão  de  estágios,  a  qual  resultou  em convites  para  ministrar  cursos  aos  servidores

técnico-administrativos, sozinha ou com colegas do departamento de Psicologia. No período

de 2006 a 2009, fui ministrante em vários cursos de desenvolvimento de pessoal, geralmente

voltados para servidores de setores específicos da universidade. Também colaborei, junto a

uma estagiária de Psicologia,  com a elaboração de um módulo de iniciação às atividades

técnico-administrativas para novos servidores que começavam a ingressar via concursos, e fui

60 A experiência de uma oficina realizada com jovens foi publicada no artigo COUTINHO, M. C. ; GOMES, J. S. 
Sentidos do trabalho: reflexões a partir de uma oficina vivencial com jovens. Pesquisas e Práticas Psicossociais,
v. 1, n. 1, pp. 1-13, 2006 (Disponível em: http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp/issue/view/v1n1).
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uma  das  ministrantes  de  algumas  turmas,  com  atividades  de  acolhimento  aos  novos

servidores.

Mais  recentemente,  desde  a  criação  da  Ênfase  de  Processos  Comunitários  e  Ações

Coletivas do curso de graduação, tenho voltado a docência nesse nível para atividades da

ênfase, como já relatei. Em 2014, coordenei um esforço para sistematizar as parcerias com os

colegas que atuam nos diferentes locais de estágio. Iniciamos com um fórum voltado para

psicólogos  que  atuam  nos  Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  (CRAS)  de

Florianópolis,  com duas  reuniões,  com a participação dos  profissionais,  de docentes e  de

estagiários da ênfase, durante o segundo semestre daquele ano. Formalizamos o fórum como

um projeto de extensão,  sob minha coordenação em 2014,  e  planejamos,  em 2015,  fazer

reuniões  a  cada  2  meses,  ampliando  o  convite  também  a  parceiros  de  outros  locais  de

estágios: ONGs, CRAS de outros municípios da região, o Centro de Referência Especializada

em Assistência Social (CREAS), entre outros. Embora essa iniciativa esteja ainda no começo,

avalio como um diálogo promissor entre a universidade e sociedade.

Gostaria ainda de referir algumas outras atividades de extensão. Entre elas, a participação

em bancas, dentro e fora da UFSC. Até o final de 2014, fiz parte de 39 bancas de mestrado e

11  de  doutorado,  além  das  bancas  de  qualificação  nos  dois  níveis.  Também  tenho  sido

regularmente  avaliadora  de  resumos  apresentados  por  bolsistas  nas  Semanas de  Iniciação

Científica  da  UFSC.  Emito  pareceres  ad  hoc  para  diversas  revistas  científicas,  com

regularidade,  e sou membro do comitê editorial  de duas revistas qualificadas: Estudos de

Psicologia e Contextos Clínicos61. Como parte de minhas atividades como Bolsista PQ pelo

CNPq  também  analiso  e  emito  pareceres  sobre  projetos  com  solicitações  de  fomento.

Menciono  ainda  a  participação  regular  em  eventos  científicos,  como  palestrante  em

conferências,  mesas  redondas  e  simpósios  ou mesmo apresentando trabalhos,  além de ser

membro de comissões organizadoras62.

61 Informações disponíveis no site das revistas, em: http://www.scielo.br/revistas/estpsi/pedboard.htm e 
http://pepsic.bvsalud.org/revistas/cclin/pedboard.htm

62 Minhas participações ao longo da carreira podem ser vistas no meu CV, disponível na Plataforma Lattes. Como 
exemplos de eventos dos quais fui membro de comissão organizadora, menciono aqueles elencados no MAD: I 
Colóquio Internacional de Psicossociologia e Sociologia Clínica de Florianópolis, em 2012, e XVII Encontro 
Nacional da ABRAPSO, em 2013.
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4.4. Outras atividades relevantes

Além  do  tripé  ensino,  pesquisa  e  extensão  definidor  da  atuação  de  docentes  em

instituições públicas, somos chamados a participar de inúmeras outras atividades. Entre essas,

se situam a colaboração com a administração universitária em diferentes níveis. Colaborei

com diversas atividades administrativas dentro do departamento de Psicologia63. No início de

minha  carreira  fui  coordenadora  de  estágios.  A partir  de  2002,  exerci  a  coordenação  de

pesquisa do departamento por vários anos, quando colaborei na sistematização das atividades

dos docentes e na elaboração de normas de pesquisa. Fui membro do colegiado de graduação

em Psicologia e de outros cursos nos quais o departamento atuava. Fui por diversos períodos e

atualmente sou integrante do colegiado (hoje nomeado de colegiado delegado) do curso de

Pós-Graduação em Psicologia e coordenei a área 2 do programa em vários momentos. Essa

coordenação implicou diversas atividades, desde a luta para sua formalização e atribuição de

carga  horária,  e  incluiu:  representação  do  programa  junto  à  ANPEPP,  participação  em

reuniões de coordenação e de área, atuação em inúmeras comissões, entre as quais destaco as

de seleção de alunos e de seleção e acompanhamento de bolsistas. Em programas de pós-

graduação qualificados como o nosso,  se evidenciam os atravessamentos do produtivismo

acadêmico, presentes em toda a universidade. No cotidiano do PPGP tenho participado de

forma ativa da árdua batalha por atender os crescentes requisitos das agências de fomento,

sem perder a efetiva qualidade de nossa atuação como formadores de pesquisadores e futuros

docentes em Psicologia.

Ainda na UFSC, fui membro do Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos (anexo

25). Essa experiência me trouxe inúmeros questionamentos e reflexões sobre os parâmetros

éticos vigentes no país e suscitou a publicação, em 2011 na Revista Polis e Psique, do artigo

“Ética na Pesquisa: concepção de sujeito na norma brasileira”64. Considero particularmente

relevante o debate sobre as peculiaridades do pesquisar em Ciências Humanas, o qual tenho

acompanhado  com especial  interesse.  Recentemente,  em novembro  de  2014,  durante  um

encontro nacional de comitês de ética na pesquisa, foi apresentada uma minuta de resolução

sobre “Especificidades éticas das pesquisas nas ciências sociais e humanas e de outras que se

utilizam de metodologias próprias destas áreas”. Essa minuta deverá ser amplamente discutida

63 Os documentos comprobatórios dessas atividades acompanham meus processos de progressão funcional e os 
relativos aos anos 2012 e 2013 estão no MAD.

64 Trata-se do artigo COUTINHO, M. C. ; ZANELLA, A. V. Ética na Pesquisa: concepção de sujeito na norma 
brasileira. Polis e Psique, v. 1, n. 1, pp. 33-54, 2011 (Disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/index.php/PolisePsique/article/view/20145).
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por diversas instâncias em 2015, considero oportuno o debate e prenúncio de acolhida de

maior diversidade nos modos de pesquisar pelos parâmetros éticos vigentes no país, apesar

das controvérsias sobre a pertinência ou não da regulação por instâncias no âmbito da saúde

da pesquisa em humanidades.

Desde maio de 2014, sou coordenadora de Extensão do CFH e represento o centro na

Câmara de Extensão da UFSC (anexo 26). O convite da direção65 para exercer essa função

veio com a solicitação de planejar ações integradas no centro, além de coordenar e mapear as

já existentes. Tenho me reunido sistematicamente com os colegas coordenadores de extensão

dos seis departamentos e uma coordenadoria especial e com a direção para pensarmos ações e

trâmites de extensão no centro. Deparei-me com a inexistência de normas no âmbito em nossa

unidade e com uma resolução de extensão da UFSC bastante defasada em relação à legislação

vigente hoje no país, particularmente no que tange às ações com financiamento de entidades

públicas e privadas. Assim, tenho me envolvido com a discussão de regulamentação no CFH,

a ser criada, e com a revisão da resolução de extensão na UFSC, já pautada pela Câmara de

Extensão para ser discutida em diversas instâncias em 2015. O envolvimento com a extensão,

mesmo  trabalhoso  e  implicando  em  leitura  exaustiva  de  legislação  pertinente,  tem  sido

gratificante por me permitir dialogar e conhecer o trabalho de colegas do CFH, próximos, mas

que em nossa correria cotidiana faltam oportunidades de aproximação, e também o contato

com as ações de extensão de toda a universidade.

Gostaria de mencionar ainda como relevantes as atividades de intercâmbio com colegas de

outras instituições acadêmicas nacionais e internacionais. A maior parte desses intercâmbios

já foram mencionados por mim quando expus os grupos de pesquisa nos quais me inseri ao

longo  da  trajetória,  com  destaque  para  o  GT  “Trabalho  e  processos  organizativos  na

contemporaneidade”.  Também aludi o contato com o grupo de pesquisas coordenado pelo

professor José M. Blanch da Universidade Autônoma de Barcelona, instituição com a qual a

UFSC tem convênio. Na ocasião em que estive na Espanha, durante meu pós-doutorado em

2011, pude também visitar duas outras universidades. Na Universidade de Barcelona, proferi

uma palestra e discutimos possíveis intercâmbios66. Na Universidade de Valladolid (UVA),

65 Fui convidada pelo diretor Prof. Dr Paulo Pinheiro Machado e pela vice-diretora Profª Drª Sônia Maluf, aos 
quais sou grata pela confiança.

66 Proferi a palestra “El significado del trabajo en la transición al primer empleo en Brasil”, a convite da professora 
Profª Drª Pilar Figuera Gazo, coordenadora da equipe de investigação TRALS (Transiciones Académicas y 
Laborales) e da Profª Drª Tânia Raitz, que na ocasião fazia seu pós-doutoramento ali, é docente do Programa de 
Educação da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) em Santa Catarina e com a qual tenho desenvolvido 
inúmeras parcerias, como a participação em bancas e publicações conjuntas.
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participei de  diversas reuniões e discuti  as bases de um convênio interinstitucional com a

Prof.ª Dr.ª Fátima Cruz de Souza, docente departamento de Psicologia da universidade locada

no  Campus  Palencia,  que  é  brasileira  graduada  em Psicologia  pela  UFSC,  mas  atua  na

Espanha há vários anos. Depois de várias tratativas, o acordo de cooperação entre as duas

instituições foi firmado 2012, com a professora Fátima como responsável na UVA e eu como

coordenadora na  UFSC (anexo 27). Como atividade decorrente desse acordo de cooperação

cito a visita do Prof. Dr. Anastasio Ovejero Bernal, catedrático de Psicologia Social da UVA,

para uma jornada de atividades junto ao PPGP/UFSC em novembro de 2013.

4.5. Considerações finais

Como finalizar o relato de uma trajetória em curso? Escolho fazer alguns apontamentos

que julgo relevantes para compreensão de minha vida acadêmica, organizados em dois temas:

inserção  em  uma  universidade  pública  e  construção  do  campo  da  Psicologia  Social  do

Trabalho; para depois alinhavar a dimensão futura de minha trajetória profissional. 

Minha formação, desde a graduação, foi efetivada em universidades públicas, é também

na condição de docente de uma instituição pública – a UFSC – que construí minha trajetória

acadêmica.  As  contradições  entre  as  lógicas  inerentes  às  instituições  públicas,  como  a

universidade, e as do mercado têm suscitado amplo debate, impossível de ser aqui resumido.

Entre  as  inúmeras  contradições  destaco  o  descompasso  entre  uma  ética  do  bem comum,

própria da coisa pública, e aquela pautada nos valores mercantilistas, que faz dos serviços

públicos negócios (CHANLAT, 2002).

Em  minha  trajetória  acadêmica  tenho  acompanhado  transformações  profundas  na

universidade pública. Mesmo constatando grandes avanços, é fácil observar o quanto temos

sido cada vez mais atravessados por parâmetros da produção na sociedade capitalista. Farta

literatura tem sido produzida para problematizar o contexto universitário nas últimas décadas,

com destaque  para  o  produtivismo acadêmico.  Ao debater  a  universidade  pública,  Chauí

(2003) a define como uma instituição social, cuja diferenciação e autonomia só acontece “…

em um Estado republicano e democrático” (p. 6). No texto, a renomada filósofa analisa as

mudanças sofridas pela universidade pública, após a reforma do Estado implementada a partir

dos governos de Fernando Henrique Cardoso na direção de uma suposta modernização do



46

serviço67 e  da  construção  de  uma  visão  operacional  de  universidade.  Chauí  analisa

detalhadamente  essa  universidade  operacional,  na  qual  os  processos  de  gestão,  docência,

pesquisa,  formação e outros são pautados na eficácia organizacional,  de modo a produzir

formação fragmentada e conhecimento destinado à apropriação privada. Ao finalizar o texto, a

autora  propõe  uma  nova  perspectiva  de  universidade,  assentada  em  uma  concepção  de

educação como direito, não como serviço ou privilégio, e assinala pontos necessários para a

construção dessa universidade.

O  debate  sobre  a  universidade  se  articula  com  discussões  sobre  as  implicações  das

mudanças  para  o  trabalho docente,  foco  de crescente  produção na  literatura  acadêmica  e

sindical.  Nessa  direção,  nós  –  integrantes  do  GT “Trabalho  e  processos  organizativos  na

contemporaneidade”  –  organizamos  em  outubro  de  2014  o  “Encontro  Neoliberalismo  e

Trabalho Docente: reflexões e formas de enfrentamento”. A proposta do encontro surgiu por

nosso interesse pela temática, tanto enquanto docentes afetados pelo que acontece em nossas

instituições acadêmicas, como estudiosos das relações de trabalho, interessados não só em

contribuir com o debate, mas estimular ações de articulação e enfrentamento. Ainda que os

desdobramentos do evento estejam por vir, sua inciativa e a divulgação posterior de carta com

relato dos debates e dos encaminhamentos têm recebido ampla acolhida. 

A participação no GT acima mencionado me situa em um debate sobre a universidade e o

trabalho docente que considero de extrema relevância. De outra parte, também é no diálogo

com meus  colegas  do  GT que considero  ter  contribuído  para  a  construção do campo da

Psicologia Social do Trabalho na América Latina. Recentemente redigi um texto68, no qual

analiso as articulações entre a Psicologia Social e o trabalho, desde o ponto de vista latino-

americano, em sua origem e na atualidade. Elegi o artigo de Ignácio Martin-Baró “Psicología

Política del Trabajo en América Latina” como representativo das origens da Psicologia Social

do Trabalho. Tenho particular apreço por este texto desde que assisti sua apresentação por

ocasião de uma conferência proferida por Martin-Baró em Porto Alegre na abertura de um

evento organizado pelo Conselho Federal de Psicologia em 1988, menos de um ano antes de

sua trágica morte.

67 Em artigo decorrente da pesquisa com servidores públicos, analisamos o quanto a lógica de gestão do serviço 
público federal, incluídas as universidades, segue pautada em parâmetros inspirados na gestão de empresas 
privadas mesmo na gestão federal posterior. A referência completa do texto aparece em rodapé em menção 
anterior desta pesquisa (COUTINHO, M. C. ; DIOGO, M. F.; JOAQUIM, E. P. ; BORGES, R. C. P., 2011).

68 Trata-se do capítulo “Psicologia Social do Trabalho em dois tempos” com o qual faço a apresentação do ebook 
“Psicologia social e Trabalho: perspectivas críticas”, mencionado anteriormente.
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No texto, Martin-Baró (1989) questiona, com base em uma análise histórica, a construção

social da imagem de indolente do trabalhador latino-americano e apresenta como os enfoques

tradicionais da psicologia (individualista e sistêmico) compreendem a situação laboral latino-

americana.  Desde  uma perspectiva  individualista  os  conflitos  no  trabalho  decorreriam de

problemas  pessoais,  enquanto,  do ponto  de vista  sistêmico,  estariam associados  ao atraso

tecnológico ou cultural de nosso povo. Para além dessas perspectivas, o autor propõe uma

psicologia  política  aplicada  ao  trabalho,  que  investigue  os  problemas  laborais  em  suas

articulações  com  as  forças  sociais  e  compreenda  os  trabalhadores  –  discriminados,

marginalizados e excluídos – como sujeitos sociais.  Considero a proposta de Martin-Baró

como  percursora  da  Psicologia  Social  do  Trabalho,  ao  olhar  trabalho  tal  como  acontece

efetivamente  no  cotidiano  e,  ao  mesmo  tempo,  adotar  o  ponto  de  vista  de  setores

marginalizados.

Desde minhas primeiras práticas profissionais no campo do trabalho, me interesso por

compreender as peculiaridades dos fazeres cotidianos. Enquanto docente do departamento de

Psicologia da UFSC, penso ter contribuído de modo singular com aportes críticos sobre os

processos de subjetivação no trabalho, com base em contribuições da Psicologia Social e de

outras  Ciências  Sociais.  É  também  deste  lugar  que  imagino  continuar  minha  trajetória

acadêmica, tanto como docente da UFSC, como em minhas ações em outros fóruns, como no

GT “Trabalho e processos organizativos na contemporaneidade”,  cuja coordenação assumi

recentemente. Entre as atividades planejadas, destaco a escrita em curso de uma obra coletiva

com perspectivas contemporâneas do campo, na qual participo como uma das organizadoras e

na escrita de um capítulo.

Ao reler minha narrativa, constato, mais uma vez, as escolhas e os recortes. Por certo um

memorial  deve  dar  conta  do  meritório,  entretanto,  a  relevância  é  feita  também dos  fatos

corriqueiros e irrelevantes, de algum modo vislumbrados no meu relato. Quando penso no

futuro como docente da UFSC, visualizo a continuidade de minhas atividades com muitas

irrelevâncias e, quem sabe, algumas ações meritórias.

Transcorridos 25 anos desde o meu ingresso e dois após o cumprimento dos requisitos

necessários para a aposentadoria, continuo aqui pois tenho o que fazer e, em meio as correrias

e pressões da vida universitária, o que faço ainda me é fonte de prazer. Assim, quero continuar

atuando na graduação, especialmente na consolidação da Ênfase em Processos Comunitários e
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Ações Coletivas,  articulando nesse campo atividades  de ensino,  extensão e  orientação de

estágios. Na pós-graduação, planejo continuar contribuindo com a área na qual me insiro e

com o programa como um todo, desde o lugar de alguém para quem a qualidade continua

mais importante do que a quantidade.

Nos dois níveis de ensino superior nos quais atuo, intenciono também continuar minhas

atividades  de  orientação,  pois  considero  orientar  como  parte  relevante  da  atividade  do

docente.  Orientar  bem  e  dar  boas  aulas  são  ações  complementares  do  ser  professor,

fundamentais para a formação dos discentes. Ao falar de formação, me reporto à Chauí (2003,

p. 12)

O que significa exatamente formação? Antes de mais nada, como a própria palavra
indica, uma relação com o tempo: é introduzir alguém ao passado de sua cultura (no
sentido antropológico do termo, isto é, como ordem simbólica ou de relação com o
ausente),  é despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o
presente, e é estimular a passagem do instituído ao instituinte. 

Na acepção acima, considero o formar como central para a atividade docente. É nessa

direção que pretendo contribuir nas diversas atividades do meu fazer. Em meu relato, apontei

atividades em curso, aos quais pretendo dar continuidade. No campo da pesquisa coordeno

um projeto, contemplado com bolsa PQ e com financiamento pelo Edital Universal, no qual

estou imersa e devo dar continuidade, com desdobramentos para futuras pesquisas. Por meio

desse projeto articulo diversas atividades inseridas no NETCOS, núcleo coordenado por mim

há  vários  anos  e  cujo  projeto  quero  dar  continuidade.  Outra  atividade  a  qual  tenho  me

dedicado é a coordenação de extensão do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, gostaria de

contribuir  com  as  questões  de  extensão  e,  acima  disso,  com  o  próprio  sentido  de  uma

universidade pública.  Seja no âmbito da extensão ou em outros níveis  gostaria  de pautar

minhas ações na universidade dentro de uma concepção de educação como direito de todas as

pessoas. Devo minha trajetória às instituições públicas pelas quais fui acolhida, gostaria de

ver essas oportunidades disponíveis para todos.

Finalizo a escrita desse memorial com mais uma escolha, entre possibilidades sombrias de

futuro, pois as notícias são, muitas vezes, pouco alvissareiras, gostaria de manter a capacidade

de sonhar. Assim, proponho, como faz Galeano, o direito ao delírio.
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EL DERECHO AL DELIRIO 

Eduardo Galeano

“¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para
adivinar otro mundo posible: el aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los
miedos humanos y de las humanas pasiones; en las calles, los automóviles serán aplastados
por  los  perros;  la  gente  no  será  manejada  por  el  automóvil,  ni  será  programada  por  el
ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor; el televisor
dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como la plancha o el
lavarropas; la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar; se incorporará a los
códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar, en
vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño
sin saber que juega; en ningún país irán presos los muchachos que se niegan a cumplir el
servicio  militar,  sino  los  que  quieran  cumplirlo;  nadie  vivirá  para  trabajar,  pero  todos
trabajaremos para vivir; los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni
llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas; los cocineros no creerán que a las langostas
les encanta que las hiervan vivas; los historiadores no creerán que a los países les encanta ser
invadidos;  los  políticos  no  creerán  que  a  los  pobres  les  encanta  comer  promesas;  la
solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea
capaz  de  tomarse  el  pelo;  la  muerte  y  el  dinero  perderán  sus  mágicos  poderes,  y  ni  por
defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero; la comida no será una
mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos
humanos; nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión; los niños de la calle
no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle; los niños ricos no
serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos; la educación no será el
privilegio de quienes puedan pagarla; la policía no será la maldición de quienes no puedan
comprarla; la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán
a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda; en Argentina, las locas de Plaza de Mayo
serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la
amnesia obligatoria; la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el
sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo; la Iglesia también dictará otro mandamiento,
que se le había olvidado a Dios: "Amarás a la naturaleza,  de la que formas parte";  serán
reforestados  los  desiertos  del  mundo  y  los  desiertos  del  alma;  los  desesperados  serán
esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto
esperar y ellos se perdieron de tanto buscar; seremos compatriotas y contemporáneos de todos
los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y
hayan vivido cuanto hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ní
del tiempo; seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de
los dioses; pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir
cada día como se fuera el primero y cada noche será vivida como si fuera la última”.

Patas para arriba (1998)

Disponível em: http://www.escribirte.com.ar/textos/355.htm
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