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1 RESUMO 

As tecnologias digitais começaram a serem aperfeiçoadas a partir da década 1970, 

com a transição das tecnologias mecânicas para as digitais, concomitantes a 

reestruturação produtiva do Fordismo para o Toyotismo. Estas tecnologias digitais 

tomaram mais força de interatividade social e global na década de 1990, 

principalmente por meio das tecnologias da informação e comunicação (TIC), 

alterando tanto os modos de realização do trabalho, quanto as formas de relações 

entre as pessoas e sua saúde. Baseando na sociologia do trabalho, esta pesquisa 

propôs a identificar o lugar das tecnologias digitais no processo de alienação e/ou 

intensificação do ritmo de produção de professores universitários e a relação existente 

com a saúde docente. Esta é uma pesquisa exploratória-descritiva, sendo que foi 

utilizado para coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturada. A amostra se 

caracterizou por dois grupos de docentes universitários, um com mais de 20 anos de 

atuação no ensino superior privado e outro com menos de 5 anos. A interpretação do 

material baseou-se na análise de conteúdo na perspectiva da Bardin. Percebeu-se 

que para os professores a inserção das tecnologias digitais em contextos 

educacionais ainda não é utilizada com toda a potencialidade, pois existem para 

alguns, dificuldades estruturais relacionadas a condições de trabalho e para outros a 

falta de familiaridade com os materiais tecnológicos em sala de aula resultantes de 

uma formação mais tradicional. O uso das tecnologias digitais na vida pessoal foi 

recorrente nas falas dos docentes que afirmam utiliza-las indiscriminadamente para 

trabalhar não delimitando horários e as vezes nem percebendo que as estão 

trabalhando, assim podemos dizer que existe uma intensificação do trabalho pela 

inserção das tecnologias digitais na organização do trabalho docente que podem 

resultar em sobrecarga e possíveis fatores desencadeadores de doenças 

psicossomáticas. 
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2 INTRODUÇÃO 

Atualmente a temática trabalho ganha cada vez mais espaço de pesquisa e 

discussões na comunidade cientifica, principalmente pelas suas crescentes 

alterações no âmbito da organização e condições de trabalho e suas relações com a 



saúde do trabalhador. Nesta pesquisa temos como ponto de partida teórico a 

concepção do trabalho definida por Karl Marx (1983), sendo que para o autor o 

trabalho é uma categoria central na definição do sujeito.   

Bendassolli define por pressupostos marxistas que o sujeito do trabalho é como “ a 

invenção de um tipo de subjetividade que organiza as experiências singulares dos 

indivíduos empíricos com o trabalho” (BENDASSOLLI. 2007, p. 112). Portanto, 

podemos dizer que o ser humano é um sujeito que se constitui constantemente e 

dialeticamente na sua intervenção no mundo, sendo que esta intervenção ocorre por 

intermédio do trabalho.  

Neste sentido percebemos a centralidade do trabalho na vida e constituição do sujeito, 

assim como na sua relação e interação social. Sendo que, as alterações no âmbito do 

trabalho modificam significativamente tanto aspectos subjetivos quanto objetivos, que 

podem afetam diretamente a saúde do trabalhador. O significado e o sentido do 

trabalho alteram-se sobremaneira, pois o trabalho manual e artesanal foi substituído 

pelas máquinas e produções massivas da revolução industrial.  

Manuel Castells (2007), um grande sociólogo da atualidade, destaca que ocorreram 

duas Revoluções Industriais: uma no final do século XVIII marcada pela descoberta 

da energia a vapor, e a outra na segunda metade do século XIX, caracterizada esta 

segundo Castells pela invenção da energia elétrica, ambas revoluções tecnológicas 

significativas para a humanidade. Outro marco revolucionário segundo Castells foi a 

Revolução das tecnologias da informação que alterou os padrões industriais de 

produção e consequente mente as condições e organização do trabalho.   

Portanto, sabe-se que a partir da Primeira Revolução Industrial, houve inúmeras 

alterações de produção de capital e consequentemente do trabalho. Consideramos 

tais transformações no cenário do trabalho extremamente significativas e relacionadas 

com o trabalho da atualidade, principalmente as mudanças mais recentes oriundas da 

restruturação produtiva do Fordismo para o Toyotismo. 

 3 OBJETIVOS 

Esta pesquisa se propôs a identificar o lugar das tecnologias digitais no processo de 

alienação e/ou intensificação do ritmo de produção de professores universitários e a 

relação existente com a saúde docente. 



4 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa é um recorte de um trabalho maior de iniciação cientifica 

realizado em uma instituição do Triângulo Mineiro, MG. Essa é uma pesquisa 

qualitativa, que segundo Minayo (2007),  

[...] incorpora a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, as relações, e às estruturas sociais, sendo essas 

ultimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, 

como construções humanas significativas. (MINAYO, 2007. p.10) 

Assim a pesquisa leva em consideração as questões subjetivas de cada indivíduo, 

assim como o contexto da sua realidade social e a construção histórica que permeiam 

os envolvidos. Como subtipo de pesquisa, foi optado pela exploratório- descritivo, pois 

objetiva descrever aspectos empíricos e teóricos de um determinado fenômeno 

(MARCONI; LAKATOS, 2003).  Neste sentido o pesquisador obtém um amplo 

conhecimento do assunto a ser estudado, além de poder posteriormente 

contextualizar e relacionar os dados obtidos com a realidade do entrevistado. 

Para compor a parte teórica desta pesquisa foi realizado um levantamento 

bibliográfico com artigos disponibilizadas online, nas bases de dados do Portal de 

Periódicos CAPES, com o recorte temporal dos anos de 2012 a 2015, em língua 

portuguesa, com os seguintes termos descritores, utilizados de forma isolada e 

combinada: Precarização; EAD And Trabalho docente; EAD; Penosidade; Saúde 

mental And Trabalho. Para a seleção dos artigos, ocorreu a leitura dos títulos e 

resumos, buscando similaridade com o objetivo da pesquisa, em suma, a utilização 

das tecnologias digitais no trabalho docente e a sua relação com a saúde dos 

professores, principalmente no cenário universitário. 

Compondo a parte empírica da pesquisa foram selecionados dois grupos de 

professores, por meio de uma seleção aleatória. Em uma planilha foram organizados 

os nomes de todos os professores de uma única instituição de ensino superior privado 

em uma cidade do Triângulo Mineiro, MG, e seu nomes numerados com três dígitos 

que iniciava em 001 até 803. Depois foi escolhida uma tabela de números aleatórios 

do Google com 35 linhas e 50 colunas, o marco inicial de seleção foi a 7° coluna e a 

12° linha demarcando três dígitos seguidos na tabela, sempre passando para os três 

números seguidos da linha abaixo, depois foi correlacionado os números selecionados 



da tabela de números aleatórios com os números correspondente da tabela de 

professores.  

Para compor o instrumento de coleta de dados foi utilizado a entrevista 

semiestruturada, orientada por um roteiro previamente elaborado, mas que possibilita 

ao entrevistador uma certa liberdade de adaptação e indagações aos tipos de 

respostas obtidas ou ao contexto de aplicação. O roteiro de perguntas foi destinado à 

compreensão de quais atividades o docente universitário executa na sua profissão, 

assim como as condições em que realiza o seu trabalho e a inserção das tecnologias 

na sua vida pessoal e profissional. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 196) uma entrevista na pesquisa “tem por 

objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado sobre determinado 

assunto ou problema”, sendo que esta deverá estar de acordo com os objetivos da 

pesquisa, ou seja, a entrevista é um instrumento que possibilita a de coletas de dados 

de indivíduos diferentes acerca de um mesmo assunto proposto a ser estudado, com 

o intuito comparativo a posteriori. Para o tratamento do material obtido foi utilizado a 

análise de conteúdo na perspectiva da Bardin (1979). A autora define a análise de 

conteúdo como:  

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ 

recepção destas mensagens. (BARDIN, 1979. p. 42) 

Dentro desta perspectiva o material, foi primeiramente ordenado e transcrito 

manualmente, depois classificado por um sistema de cores com as palavras mais 

recorrentes a fim de estabelecer formas de registro, dentro de um contexto, para 

posteriormente auxiliar na construção de categorias a serem analisadas.  

5 DESENVOLVIMENTO 

Durante o tratamento das entrevistas foram elencadas algumas categorias, de acordo 

com a sua frequência no conteúdo e com os objetivos propostos da pesquisa, as 

categorias são: Atividades que compõem o trabalho docente no ensino superior; 

Tecnologias digitais e implicações no trabalho docente universitário; e Intensificação 

do trabalho docente e saúde do professor universitário. 



Atividades que compõem o trabalho docente no ensino superior 

  Com a restruturação produtiva do capitalismo houve uma ”tendência de substituição 

do trabalho material pelo imaterial” (AMORIM, 2014, p.33). Para autores como Amorim 

(2014), Cavalcante (2014), Hypolito, Grishcke (2013), o trabalho imaterial é 

caracterizado principalmente pelos seus produtos finais, ou seja, ele compreende uma 

dimensão material que é o corpo físico de quem o produz. Entretanto, os processos 

de produção deste tipo de trabalho não são palpáveis, mas podem gerar mercadorias 

autônomas ao trabalhador tais como livros e quadros. Neste contexto encontra se 

várias profissões, mas especificaremos a profissão dos docentes.  

Alguns autores tais como Guimarães, Soares, Denize, Casagrande (2012), 

Dalagasperina, e Monteiro (2014) apontam que as tarefas dos professores estão 

subdivididas em atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de extensão 

e outras atividades. As atividades de ensino são todas aquelas voltadas à transmissão 

de conhecimento, incluindo o ministrar das aulas e o planejamento das mesmas, a 

orientação e correção dos trabalhos acadêmicos dentre outras características.  

O trabalho do docente universitário também está margeado por atividades de 

extensão podendo ser definidas como ações de caráter comunitário, não 

remuneradas, salvo quando haja previsão legal, de iniciativa do docente e/ou de 

interesse institucional que têm como objetivos envolver a comunidade acadêmica com 

a sociedade, desenvolvendo com os mesmos projetos sociais ou de pesquisas 

cientifica. Mas o docente também realiza outras atividades, como, por exemplo, as de 

caráter burocrático-administrativo.  

Tecnologias digitais e implicações no trabalho docente universitário  

Durante a década de 1990 as tecnologias digitais tomaram mais força de 

interatividade social e global, principalmente por meio das tecnologias da informação 

e comunicação (TIC) atreladas ao processo de globalização, tornando a sociedade 

uma grande gama de relações em redes (CASTELLS, 2007). Partirmos do 

pressuposto que as tecnologias são uma forma do ser humano intervir no mundo, mas 

que o ser humano também é afetado por estas intervenções na medida que esta 

interação ocorre de forma dialética tal como já afirmava Marx (1983). Ou seja, as 

interações e intervenções humanas na natureza provocam também uma série de 

alterações em suas formas de interpretar símbolos, de viver, de posicionar se perante 



as adversidades da vida, transformando as tecnologias em “[...] parte de um conjunto 

complexo de atividades humanas” (ROSA; CECÍLIO. 2012, p. 25).  

No contexto educacional, as tecnologias sempre estiveram presentes, pois o processo 

pedagógico por si só é uma ferramenta tecnológica de intervenção no ensino e 

aprendizagem, por via de utilização de várias técnicas.  Pocho et al (2014) trabalham 

com o conceito de tecnologias educacionais, ou seja, é um tipo de tecnologias 

utilizadas no meio educacional, que tem o intuito de contextualizar o ensino em sala 

de aula com o cenário social de forma crítica, permitindo uma ampla reflexão dos 

processos de aprendizagem contextualizados com os aspectos do cotidiano das 

pessoas.  

Com o aprimoramento das tecnologias digitais, os processos educacionais adquiriram 

um novo sentido na forma de apreender e lecionar, as comunicações em massa 

tornaram-se os grandes educadores coletivos, e o trabalho docente adquire novas 

modalidades de condições e organização de trabalho sendo uma delas a educação 

online ou virtual. 

Intensificação do trabalho docente e saúde do professor universitário. 

As condições e organizações do trabalho tem se alterado sobremaneira com a 

restruturação produtiva e a predominância de uma forma de gestão flexível, que está 

a cada dia permeando cada vez mais vários setores de produção, entre eles a 

produção do conhecimento e o cenário acadêmico. Estas exigências de 

adaptabilidade e disponibilidade constante para os docentes também são carregadas 

de pressões psicológicas e tensões cotidianas que dificultam e intensificam o exercício 

da sua profissão, “mediante o aprofundamento de uma nova sociabilidade produtiva 

que alcança o limite extremo da autoexploração” (MANCEBO, 2013, p. 520).  

Ainda para  Mancebo (2013), está intensificação do trabalho docente universitário 

pode ser observada quando os professores preparam e ministram cursos, orientam 

estudantes, organizam eventos, elaboram estratégias de busca de financiamento, 

fazem gestão das relações entre grupos acadêmicos, estabelecem comunicação entre 

pares, ou seja, ocupam-se cada vez mais com tarefas administrativas, como 

alimentação de planilhas, elaboração de relatórios e assim por diante. 



Relato de um participante com menos de 5 anos- “Então meu tempo todo é dedicado 

para esta função (o trabalho). E as vezes não tem, igual final de semestre, não tem 

sábado, não tem domingo, não tem noite, é direto. E é por isso que eu digo que ela (a 

profissão) pode favorecer, se não nos prepararmos, se não nos cuidarmos favorece 

sim ao adoecimento. Além desse aspecto, eu acho que são as exigências institucional, 

a cobrança burocrática dessas metas, desses prazos, dessas datas que as vezes não 

andam juntas com o processo,[...].” 

Segundo Dejours (1992), “o processo pelo qual um conflito que não consegue 

encontrar uma resolução mental desencadeia, no corpo, desordens endócrino-

metabólicas, ponto de partida de uma doença somática (p.127)”. Portanto, para se 

realizar estas extensas gamas de atividades são por vezes necessário utilizar um 

tempo que não está regulamentado em contratos trabalhistas, invadindo assim a vida 

pessoal ou momentos destinados ao lazer e família, podendo ocasionar ansiedade, 

estresse, sofrimento e possível doenças psicossomáticas.  

 6 RESULTADOS 

No quesito de quais atividades são realizadas pelos docentes universitários, as 

entrevistas apontaram uma concordância na forma de percebe-las, entretanto não na 

forma como isso afeta cada indivíduo. Assim, abaixo apontaremos algumas frases das 

entrevistas que ratificam está compreensão. 

Participante com mais de 20 anos- “[...} acho que o professor universitário, ele se 

desdobra e duas dimensões principais que é o ensino e a pesquisa, na verdade a 

extensão e uma derivação de tudo isso, e são duas caras de uma mesma moeda, ou 

seja, enquanto me preparo para ensinar estou pesquisando e quando estou 

pesquisando me estou preparando para ensinar. ” 

Participante com menos de 5 anos-  “...eu faço atividades de revisão da pesquisa dos 

meus orientandos, eu faço orientações presenciais, [...] eu dou aula na pós eu tenho 

atividades da graduação, não diretamente na sala de aula, mas na gravação de vídeo 

aulas, nas preparação de material para a EAD [...] eu faço extensão, projetos de 

extensão e reuniões com os participantes, [...] e fora estas atividades a gente precisa 

achar alguma tempo para estas na nossa produção, temos que publicar, [...] eu vou 

ministrar num congresso [...] são atividades cotidianas.” 



Porém, as atividades docentes ultrapassam os regimentos institucionais e as suas 

normas de tempo e espaço, quando os professores se utilizam de momentos 

destinados ao descanso para executar trabalhos, a exemplo da correção de atividades 

acadêmicas, que muitos profissionais realizam em casa.  

Participante com menos de 5 anos-  “eu fico três dias aqui (na instituição) os outros 

quatros dias eu preparo as aulas eu escrevo eu faço a revisão das pesquisas dos 

meus orientandos em casa porque não daria tempo de ser aqui eu faço nos outros 

dias”; 

Participante com mais de 20 anos- “[...]acho que assim tem muita coisa que a gente 

faz que demanda muito tempo para produzir um artigo científico, um capítulo de livro, 

é muito tempo de trabalho, sabe? São horas e horas de trabalho, de leitura né, para 

você chegar num texto de 10, 15 páginas e falar isso aqui foi eu que produzir é muito 

tempo, e as vezes não é valorizado”; 

O uso das tecnologias digitais, principalmente o computador e o celular, foram 

recorrentes aos dois grupos que afirmaram e reconheceram a inserção destas 

tecnologias no ambiente atual de sala de aula e na forma de como deverão organizar 

todas as atividades que compõem o seu trabalho. Estas alterações vão tanto da 

reconfiguração na forma de ministrar os conteúdos, quanto na relação com os alunos, 

mas, principalmente no trabalho extra-classe.  

Participante com mais de 20 anos- “[...] eu tenho que lutar com o celular, para que ele 

deixe o celular e venha para aula, eu acho que o aluno mudou, [...] quanto professor 

a gente vai se reinventando todos os dias, mas para mim é a mesma coisa, só que 

meu aluno é outro, eu tenho que me adequar a esse novo aluno”; 

Percebemos também que o docente universitário, está a cada dia mais imerso na 

realização do trabalho sem sequer perceber que está trabalhando. As tecnologias 

digitais atreladas na organização do trabalho são sutis, quando se trata de “capturar” 

a mão de obra e principalmente a mais valia resultante disso. Segundo Giovanni Alves 

(2011) até mesmo a subjetividade pode ser “capturada”, ou seja, o professor em seu 

trabalho tem que dispor de recursos subjetivos, tais como valores morais e éticos. 



Portanto o que ele dispensa para realizar o seu trabalho está muito além do “saber” e 

do “fazer”, demanda características intrínsecas do Eu, e consequentemente da saúde 

dos sujeitos. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inserção das tecnologias digitais em contextos educacionais ainda não é utilizada 

com toda a sua potencialidade, pois existem para alguns professores, dificuldades 

estruturais relacionadas a condições de trabalho tais como maquinários para a 

realização desta mudança na didática, e para outros a falta de familiaridade com os 

materiais tecnológicos em sala de aula resultantes de uma formação mais tradicional. 

O uso das tecnologias digitais na vida pessoal foi recorrente nas falas dos docentes 

tanto com menos de cinco anos, quanto mais de 20 anos de atuação, que afirmaram 

utiliza-las indiscriminadamente, seja para trabalhar ou para assuntos de ordem 

pessoal. 

 Entretanto percebemos que estes professores não delimitam horários para a 

realização de tarefas que sejam relacionadas ao trabalho ou de atividades 

particulares. Levamos em consideração que o sujeito é integrado e não é possível 

dissocia-lo de seus vários papeis sociais, mas quando o docente universitário afirma 

por exemplo, que na sua folga recebe um Email referente a uma orientação de 

trabalho de conclusão de curso e o responde automaticamente, compreendemos que 

este professor na maioria das vezes nem percebe que trabalhando, tornando seu 

trabalho alienado. 

 Assim podemos concluir que existe uma intensificação do trabalho docente no ensino 

superior pela inserção das tecnologias digitais na organização do trabalho, que 

intensificaram e ampliaram a rotina de trabalho. Esta intensificação da rotina de 

trabalho, juntamente com a sua realização alienada ou inconsciente podem resultar 

em sobrecarga física e mental aumentando a ocorrência de possíveis fatores 

desencadeadores de doenças psicossomáticas, sendo uma das mais recorrentes na 

profissão a síndrome de Burnout. 
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