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APRESENTAÇÃO 

As transformações no modo de produção capitalista nas últimas décadas têm 

provocado a precarização, intensificação, autointensificação do trabalho e trazido 

implicações para a saúde em diversos setores da sociedade, sobretudo na saúde 

dos docentes de universidades públicas.  

 Nesse contexto, a evolução dos meios de comunicação, o surgimento da 

internet e a digitalização das informações têm tornado cada vez mais recorrente o 

uso de tecnologias digitais e trazido implicações para o processo de trabalho de 

diversos setores da sociedade, especialmente para o trabalho docente.  

O estudo Trabalho Docente na Educação Superior: o uso de tecnologias 

digitais e as manifestações de sofrimento (Lança, 2017) constatou que, a cada 

unidade/hora acrescentada no quantitativo de horas de uso de tecnologias digitais 

em atividades do trabalho nos finais de semana, aumenta-se em 14,06% a chance 

de manifestar sofrimento.  

De acordo com um participante do estudo, “um grande motivo de desgaste na 

docência tem a ver com a tecnologia. O tempo que eu gasto pra achar as coisas 

dispersas. Você sempre perde um tempo pra achar, não adianta...” Outros 

mencionam ainda a invasão do espaço doméstico. “Até de madrugada alguns me 

chamam no Facebook. Ainda que eu não responda, passo o fim de semana 

pensando na resposta”.  

Contatou-se que as manifestações de sofrimento também geradas pela 

autointensificação do trabalho e pelo maior controle externo de resultados, 

potencializados pela ampliação das formas de comunicação, foram percebidas pelos 

docentes como um alerta para as necessidades de transformação do processo 

trabalho.  

Dessa forma, alguns participantes apresentaram um protagonismo de 

resistência no que tange à extensão da jornada de trabalho. Havia esforços para 

delimitação entre os espaços domésticos, de lazer e atividades laborais, 

particularmente à noite e nos finais de semana. Esses elementos apontaram pistas 

para a relevância da discussão do tema no âmbito coletivo. 

Sendo assim, este plano de ação tem o propósito de promover uma oficina 

visando à ampliação do debate acerca das associações entre a utilização de 

tecnologias digitais, o processo de trabalho docente em universidades públicas e as 

manifestações de sofrimento. Busca, assim, atender aos requisitos parciais de 
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aprovação no Mestrado Profissional em Educação e Docência (PROMESTRE) da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG). 

Pretende-se, com este plano, fomentar discussões sobre a melhoria do processo de 

trabalho, o uso de tecnologias digitais e as manifestações de sofrimento, a partir da 

participação coletiva dos professores. 

 

JUSTIFICATIVA 

A manifestação do sofrimento como parte da vida humana e condição indispensável 

para a sobrevivência em situações adversas ou de elevada vulnerabilidade vem 

sendo obscurecida; no entanto, o sofrimento se constitui em um mecanismo de 

defesa, pois sinaliza a presença de um perigo, alerta e prepara o sujeito para ações 

de enfrentamento.  

Brant e Leão (2015) consideram que a manifestação do sofrimento impulsiona 

o indivíduo para ações de proteção diante do perigo trazendo uma dimensão de 

positividade, pois o sofrimento, ao ser identificado nas relações de trabalho, 

impulsiona o sujeito a uma luta política para o enfrentamento dos determinantes de 

seu sofrimento e não à autocomiseração.  

Entretanto, os autores analisam que, nas empresas pós-industriais, o 

sofrimento é uma dimensão “proibida” de se manifestar, pois a fraqueza, a 

humilhação, a pobreza material, o desequilíbrio emocional e a doença são 

constantemente associados às manifestações de sofrimento. Afirma também que 

tristeza, desânimo, tédio, medo, entre outras manifestações de sofrimento, são 

inerentes ao cotidiano do trabalho, sendo raros os momentos de satisfação do 

indivíduo (Brant 2004). 

Ainda que, na atualidade, as discussões acerca das manifestações de sofrimento 

docente tenham adquirido visibilidade, a abordagem científica das manifestações do 

sofrimento no âmbito laboral e sua relação com o uso de tecnologias digitais ainda 

constitui uma dimensão pouco estudada. 

Brant (2002; 2004) e Brant; Minayo-Gomez, (2011) evidenciam que a manifestação 

do sofrimento entre trabalhadores tem se constituído em um verdadeiro tabu na 

atualidade. Sofrimentos como tristeza, medo, cansaço, quando expressos nas 

organizações, são vistos como sinais de fraqueza, desequilibro ou problemas de 

caráter, como a preguiça. 

A discussão acerca das questões relativas às manifestações do sofrimento 
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associadas ao uso de tecnologia digitais no processo e organização de trabalho é, 

atualmente, uma das demandas mais prementes, que requer a adequação de 

procedimentos e cuidados por parte das universidades.  

No contexto das universidades públicas, os sofrimentos dos trabalhadores ainda são 

escutados e diagnosticados como psicopatologias deixando lacunas nas estruturas 

teóricas e metodológicas para uma adequada abordagem do sofrimento. Em geral, 

essas práticas giram em torno da clínica, desvinculadas das relações subjetividade – 

processos de trabalho. Portanto, é preciso construir e gerir estratégias, no âmbito 

institucional, de ações que favoreçam a discussão coletiva das manifestações de 

sofrimento sem diagnosticá-lo e medicalizá-lo como transtorno ou morbidade 

psíquica.  

Em universidades públicas, a escassez de iniciativas para discussão dessa 

temática justifica a relevância de se trabalhar com as manifestações de sofrimento e 

o uso de tecnologias no processo de trabalho docente já que esses dispositivos não 

se apresentam neutros, pois estão associados aos discursos políticos e ideológicos 

que circulam por meio deles, e estão sendo cada vez mais apropriados ao processo 

de trabalho docente em todos os níveis educacionais. 

 

OBJETIVO 

 Promover oficina com docentes que atuam em universidades públicas visando 

discutir as associações entre a utilização de tecnologias digitais, o processo 

de trabalho docente em universidades públicas e as manifestações de 

sofrimento.  

 

METODOLOGIA 

Serão realizadas oficinas com docentes de universidades públicas federais 

que se interessarem pela participação no evento para discussão da temática. 

A proposta metodológica da oficina busca abranger conhecimentos originários das 

experiências de trabalho dos participantes, saberes fundamentais capazes de 

colaborar para o enriquecimento do debate. A relação teoria – prática constitui o 

fundamento do processo pedagógico. 

 De acordo com Ander-Egg ( 2000, p.10), “a oficina é um âmbito de reflexão e 

ação no qual se pretende superar a separação que existe entre teoria e prática, 

entre conhecimento e trabalho e entre a educação e a vida”. Nessa perspectiva, a 
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oficina se constitui em espaço de construção coletiva, que proporciona o 

estabelecimento de vínculos, descobertas, reflexões e mudanças (CANDAU, 1999).  

Parte-se do pressuposto de que essa oficina se constituirá em um importante 

subsídio de reflexão com todos aqueles que atuam na docência universitária, 

comprometidos com a construção de um conhecimento que articule, numa 

perspectiva crítica, transformações no processo de trabalho e melhorias na saúde 

docente.  

Tem-se em vista que um dos principais compromissos da universidade deve 

ser o de fomentar o desenvolvimento da autonomia e promover reflexões coletivas e 

individuais a respeito das representações da ciência e da tecnologia na sociedade e 

não se incumbir de realizar apenas formação técnica e racional (GOERGEN, 1999). 

 

PARTICIPANTES DO PROJETO  

Este plano prevê a participação de docente de universidades públicas da Região 

Sudeste que tenham interesse na discussão da temática. O local de realização será 

a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O cronograma prevê a realização da oficina no segundo semestre letivo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades/semestres 2017 1 2 

Apresentação do plano e aprovação da 

proposta na instituição 
 X 

Delineamento e identificação dos 

participantes 
 X 

Planejamento, ajustes no plano de ação, 

organização e divulgação do evento 
 X 

Realização das Oficinas  X 
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PROGRAMAÇÃO DA OFICINA  

Manhã Tarde 

Abertura  Organização em grupos  

Mesa redonda para discussão com 

especialistas na temática e 

apresentação de trabalhos 

Sistematização das discussões 

Abertura para debate Apresentação do resultado em plenária 
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