
Sobrevivendo à pressão dentro 

da academia, produzindo e 

vivendo

Gelsom Rozentino de Almeida

Coordenador Geral do Ecomuseu Ilha Grande

Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em História Social



Vivendo sobre pressão na universidade: 

dificuldades internas

 Recursos insuficientes – bolsas e custeio (instalações, 

equipamentos, obras): fontes principais são UERJ, CAPES, 

FAPERJ;

 Bolsas em número insuficiente (e baixo valor);

 Infraestrutura, modernização, adequação, investimento;

 Continuidade das ações desenvolvidas;

 Produtivismo;

 Burocracia.



Vivendo sobre pressão na universidade: 

desafios dos programas e da universidade

 A pós-graduação não vive numa redoma de vidro;

 Necessidade de integração com outros programas e grupos de pesquisa 

do Brasil e Exterior;

 Internacionalização;

 Sistema de Avaliação da CAPES – distorções entre alguns itens e áreas 

do conhecimento;

 A Universidade deve se abrir à comunidade – e a pós-graduação?

 Diálogo com diferentes saberes, diálogo com a comunidade;

 Divulgação científica;

 Dificuldades na relação com agentes públicos e empresas privadas;

 Enfrentamento das desigualdades sociais e regionais.



Pressão sobre os alunos da Pós-Graduação
(também se aplica em grande parte aos docentes!)

 Prazos apertados; 

 múltiplas disciplinas;

 Pressão por publicação e apresentação de trabalhos científicos;

 Produtivismo;

 Competitividade;

 Falta de recursos financeiros ou bolsas;

 Isolamento durante a pesquisa;

 Normas rigorosas e muitas vezes sem lógica evidente para a escrita de dissertações e teses 
(citações, normas ABNT); 

 Pressão por parte de professores de disciplinas, orientador e coordenação do programa;

 Pressão em casa, cobranças de dedicação à família;

 Restrições no mercado de trabalho;

 Esgotamento físico e, principalmente, psicológico.



Resultado, aumento dos casos de:

 Estresse;

 Depressão;

 Ansiedade;

 Suicídio;

 TOC – Transtorno Obsessivo Compulsivo;

 Outros.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, estima que 15% dos 

estudantes de nível superior apresentam algum quadro depressivo.

A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), apontou que 41% dos estudantes de medicina 

brasileiros sofrem de depressão.

Outro estudo da USP apontou que 1 em cada três alunos de pós-graduação sentem-se deprimidos ou ansiosos.






