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RESUMO: Este texto discute a temática do trabalho docente em interface com as tecnologias digitais e pertence 

ao eixo Ensino, Cultura, Sociedade e Direitos Humanos do Encontro de Iniciação Científica da UNIFIMES. É 

abordado aqui como as inovações tecnológicas são capazes de trazer algumas contribuições para a educação 

superior. Faz parte de um recorte de um projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito da iniciação científica, e tem 

como objeto de estudo o trabalho no ensino superior e as tecnologias digitais de informação e comunicação. O 

objetivo principal é analisar como os docentes que atuam em um Centro Universitário significam o trabalho 

docente no ensino superior, de modo a compreender como as tecnologias digitais modificam aspectos que 

envolvem o universo do trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que recorreu à análise de conteúdo para 

trabalhar com os dados coletados. Os procedimentos metodológicos compreender a entrevista semiestruturada, 

realizada a partir de um roteiro de questões. Foi utilizado gravador de voz e, posteriormente, transcrição das 

entrevistas. Com esse recurso buscou-se analisar: a visão dos docentes sobre trabalho docente; as razões e aspectos 

que possivelmente os permitem pertencer (ou não) à cultura midiática; e o potencial/benefício que as tecnologias 

podem trazer para a educação em nível superior. As conclusões apontam que o trabalho docente se trata de um 

conceito que escapa de um aspecto engessado, pois os professores compreendem como um fenômeno que acontece 

para além do espaço da sala de aula. Constatou-se que com o avanço das inovações tecnológicas os professores se 

sentem migrantes digitais, principalmente porque sentem que ainda estão se adaptando com a multiplicidade de 

recursos tecnológicos digitais. 
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INTRODUÇÃO  

                  

 No contexto do capitalismo global em sua fase de acumulação flexível o trabalho 

docente tem sido reconfigurado em muitas dimensões. Docentes do ensino superior têm 

percebido como as novas tecnologias digitais têm contribuído para que os ritmos de trabalho 

sejam cada vez mais acelerados. Mais ainda, em tempos de capitalismo global e neoliberalismo 

a tendência por produzir mais é um aspecto que cresce de maneira bastante expressiva nos 

contextos sociais, inclusive na educação superior.                                                             

Desse modo, inicialmente apresentamos que o trabalho docente no ensino superior é o 

objeto de estudo desta investigação e neste texto trazemos discussões que atravessam o 

desenvolvimento profissional docente de professores que atuam em uma IES (Instituição de 

Ensino Superior) do estado de Goiás. Com este trabalho, fruto de um projeto de pesquisa, em 
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nível de iniciação científica, de natureza qualitativa, que procurou interpretar dados por meio 

de análise de conteúdo, objetivamos conhecer as experiências dos professores que ocorrem no 

exercício de sua docência, e analisar as relações que os docentes estabelecem no contexto 

educativo com as tecnologias digitais de informação e comunicação.    

O trabalho docente tem sido objeto de pesquisa de múltiplas formas na área da educação. 

Nesta perspectiva, encontramos nas pesquisas de Herdeiro e Silva (2014, p.241) uma 

compreensão que nos interessa. Os autores dizem que o professor requer de aprendizagem e 

competências específicas que são fundamentais no processo de aprendizagem da sociedade.  

Neste contexto, também concordamos com Durães (2012, p.275) em razão das análises 

que realiza. O autor destaca a importância do trabalho docente no futuro, pois destaca que a 

ação dos professores tem papel social importante para o país. Sobre a questão apresentada, 

corrobora Augusto (2012, p. 704), pois o teórico enfatiza o seguinte: “o trabalho docente é parte 

da totalidade constituída pelo trabalho capitalista, estando submetido, portanto, à sua lógica e 

às suas contradições”. Ou seja, é um trabalho que requer lucratividade com os conhecimentos 

que a população adquiri com os professores.  

Nesta perspectiva, Ribeiro e Araújo (2008) ressaltam que o trabalho docente é um 

elemento socioeconômico relevante para o desenvolvimento e aumento da lucratividade do 

país. Por outro lado, segundo Belloni (2002, P.118) a docência e a tecnologia são processos 

sociais que estão ligados para preparar os indivíduos para a sociedade que o mesmo denominou 

como “processo de socialização”.  

Tais análises podem ser compreendidas da seguinte forma: o trabalho docente exige 

competências especiais, sendo essencial para a formação educacional da sociedade, classe da 

qual colabora com a produção de lucros do país. Em nosso entendimento isto possui forte 

relação com a cultura neoliberal e a ascensão do capitalismo global que tem se instalado.  

Neste trabalho apresentaremos, na sequência, aspectos metodológicos desta pesquisa, 

ainda não totalmente finalizada, e os resultados e análises parciais que já possuímos. 

 

QUESTÕES METODOLÓGICAS  

 

Foram realizadas entrevistas com docentes de um curso da graduação do Centro 

Universitário de Mineiros. O projeto possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os 

docentes foram consultados e aceitaram a participar do estudo, mediante consentimento livre e 

esclarecido – em que foi entregue um termo e recolhido as assinaturas de consentimento.  



 

 

As entrevistas aconteceram com base em questões elaboradas, estas que obtiveram o 

intuito de conhecer alguns aspectos sobre o trabalho docente em interface com as tecnologias 

digitais. Dentre os treze docentes do curso de educação física, só foi possível realizar as 

entrevistas com sete professores, devido à disponibilidade dos sujeitos.   

Entrevistamos professores que se propuseram a contar suas experiências com a profissão 

docente, alguns com pouco tempo nesta área da docência, mas que se prontificaram em 

contribuir com a investigação. Algumas das questões que nortearam as entrevistas foram as 

seguintes:  

a) Na sua visão de mundo, o que você entende por trabalho docente?  

b) Considerando que idade mídia representa uma era (tempo) de convergência mediática 

e tecnológica que cresce vertiginosamente, pergunto você se considera incluído ou não nesse 

contexto? Por quais razões e aspectos?  

c) Durante o trabalho docente que realiza, consegue visualizar algum 

potencial/benefício que as tecnologias podem trazer para a educação? 

Tivemos outras perguntas que serviram como norteadoras no processo de entrevista.  

A seguir apresentaremos parte do material recolhido nas entrevistas realizadas com os 

docentes no contexto universitário. 

 

O QUE MOSTRAM OS RESULTADOS? UMA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS COM OS DOCENTES 

  

Antes de aprofundarmos nos relatos registrados pelos docentes, cabe-nos ressaltar que 

o trabalho docente também tem como finalidade transferir conhecimento para os alunos e tal 

conhecimento adquirido dentro das salas de aulas tem impactos positivos na cultura e economia 

do país, já que a educação é base das profissões. 

Seguindo este raciocínio, concordamos com o entendimento de Basso (1991, p. 5), pois 

para o autor:  

 

A mediação realizada pelo professor entre o aluno e a cultura apresenta 

especificidades, ou seja, a educação formal é qualitativamente diferente por 

ter como finalidade específica propiciar a apropriação de instrumentos 

culturais básicos que permitam a elaboração de entendimento da realidade 

social e promoção do desenvolvimento individua. Assim, a atividade 

pedagógica do professor é um conjunto de ações intencionais, conscientes 

dirigidas para um fim específico.  

  



 

 

Considerando a importância do trabalho docente para a sociedade, sublinhamos que 

existe uma ferramenta que, para muitos pesquisadores, serve como suporte para a educação 

que. Falamos dos artefatos digitais. No entanto, reconhecemos que não podemos considera-las 

como as “salvadoras da pátria”, de maneira a “endeusar” as tecnologias, pois suas contribuições 

para o conhecimento são questionáveis e significativas, sobretudo pela estreita relação que elas 

possuem com as práticas pedagógicas. 

Sampaio e Coutinho (2013, p. 743) enfatizam que a tecnologia tem uma grande 

contribuição na educação, pois: 

 

A tecnologia educativa está a ganhar cada vez mais relevância nas escolas, 

graças a sua integração não formal conduzida pela sociedade. Já não é possível 

passar sem comunicações sem fios, televisão, internet etc. Desse modo, os 

professores têm de se manter atualizados! Os famosos e, não dispensáveis, 

quadro e giz, já não são suficientes para os alunos do século XXI. 

 

Com base nos conceitos expostos, indagamos aos docentes: “na sua visão de mundo, o 

que você entende por trabalho docente?”. Os relatos a seguir mostram o entendimento que 

possuem: 

 

Professor A: Trabalho docente é a prática de tentar ser um facilitador 

de conhecimentos aos alunos, para o entrevistado o trabalho docente é 

muito ampla, pois ocorre tanto dentro das salas de aula quanto fora. Na 

instituição o trabalho docente é bem significativo e ocupa muito o dia 

dos professores, para se ter uma carga horária o docente tem que pegar 

muitas disciplinas, é mais atribulado do que tranquilo de sobrar muito 

tempo do dia. 

 

Professor B: Eu entendo como trabalho docente e que é importante esta parte 

que a gente faz em sala de aula, mas na pré-aula existe um trabalho muito 

grande, na qual se pensa no que pode ser feito para que o aluno se interesse 

mais, estudo pensando em meios e ferramentas criativas para o aluno gostar, 

essa parte que antecede a aula que é de planejamento, de estudo e de 

preparação é muito importante. 

 

Professor E: Em relação ao trabalho docente eu acredito que seja uma área 

de trabalho que a gente trabalha além do aluno e professor, mas do aluno como 

ser humano no qual este ser humano precisa de determinadas formas 

diferenciadas porque cada um é visto como um só e suas habilidades e 

facilidades particulares e o trabalho docente é verificar e trabalhar não só na 

sala de aula, mas como um todo sendo um facilitador do conhecimento do 

aluno em relação as disciplinas que são ministradas ou fora através de 

pesquisas, projetos de extensão e na preparação do professor em si. 



 

 

 

 

É possível perceber que o trabalho docente é um assunto muito amplo, pois a docência 

não se resume apenas ao espaço da sala de aula. As cargas horárias que eles cumprem na 

instituição com projetos, reuniões, entre outros, ocupam bastante tempo do dia a dia dos 

docentes, mesmo com o tempo acelerado de trabalho os docentes dizem que desempenham um 

trabalho que, para eles, é gratificante. Podemos verificar isto nestas seguintes respostas: 

              

Professor F: O trabalho docente não vejo apenas o ensinar, mas também uma 

troca de aprender, pois a troca o aprender com o aluno e as discussões 

enriquecem ambos, o trabalho docente é ensinar, pesquisar e aprender. 

 

Professor C: O trabalho docente pra mim está sendo uma 

desmistificação e um desafio, a gente só conhece a docência quando 

esta ali no meio estudando, praticando e aperfeiçoando, isto é algo que 

eu estou buscando o trabalho docente tem que ter um amor, um amor 

por aprender e estudar e toda contribuição é válida para esse 

aperfeiçoamento tanto para o aluno quanto para o professor. 

 

Os relatos acima permitem compreendermos que a docência é uma troca de informação 

entre professores e alunos, onde os mesmos buscam se aperfeiçoarem para trazer um melhor 

conhecimento para os discentes dentro de sala de aula. 

A respeito da pergunta “considerando que a idade mídia representa uma era de 

convergência mediática e tecnológica que cresce vertiginosamente, você se considera incluído 

ou não neste contexto? Por quais razões e aspectos?”, verificamos um certo consenso, como 

exposto a seguir. 

Professor A: Incluído ou não incluído são categorias muito 8 e 80, me 

considero uma pessoa que estou passando pelo período de inclusão, nestas 

questões tem muitas tecnologias que sei e utilizo mas também tem muitas 

outras que não consigo acompanhar, tecnologia é muito ampla como exemplo 

a lousa digital não existe a possibilidade de se ter em todas salas e nem 

formação  para utilizá-la, então não posso dizer que me sinto totalmente 

incluída ou excluída. 

 

Professor D: Sim, lembrando que não na mesma proporção, pois temos 

dois tipos de usuários das tecnologias hoje que são os nativos digitais 

que já nasce com contato direto com as tecnologias e temos os 

migrantes, eu sou migrante passei por um processo onde as tecnologias 

não eram tão utilizadas e a cada década a gente tem que aprender a 



 

 

trabalhar com essas tecnologias, mas me sinto incluído e um migrante 

bem adaptado com as tecnologias. 

 

 

Nos relatos acima compreendemos que os docentes se sentem incluídos nessa era, não 

na mesma proporção dos nativos digitais, pois tiveram que aprender a manuseá-las e são 

tecnologias que estão se desenvolvendo rapidamente. E muitas vezes não conseguem 

acompanhar esse crescimento tecnológico. 

 Com base nesse crescimento tecnológico fizemos a seguinte pergunta: “durante o 

trabalho docente que realiza, consegue visualizar algum potencial/benefício que as tecnologias 

podem trazer para a educação?”. 

 

Professor A: Não fico pontuando a tecnologia se é boa ou ruim, a tecnologia 

está ai é o nosso espaço tempo à 20 anos atrás era outro espaço tempo agora 

eu entender esse espaço tempo e agir em cima disso que a tecnologia tem todo 

os benefício e um potencial gigantesco de melhorar a educação e o trabalho 

docente só que tem que saber utilizar. 

 

Professor D: A tecnologia tem um grande potencial para a educação a grande 

dificuldade que eu vejo hoje em potencializar as tecnologias é o uso 

pedagógico, pois eu levar um slide e ler em sala isto não é um uso pedagógico, 

então quando o docente está preparado para utilizar as tecnologias 

pedagogicamente, ou seja, eu pegar o conteúdo trazer o conhecimento deste 

conteúdo para dialogar com os recursos tecnológicos para se complementarem 

aí a tecnologia tem um papel primordial. 

 

Professor E: Sim em relação as aulas de educação fisica, a tecnologia ajuda 

a ver o corpo humano em relação as projeções em 3D para se ter um melhor 

alcance fora dos laboratórios de anatomia em si, é mais fácil para chamar a 

atenção dos alunos de uma forma lúdica, dá um suporte quando bem utilizada. 

  

               De acordo com as respostas podemos analisar que as tecnologias contribuem para a 

educação, desde que utilizada da maneira correta e auxiliada por estratégias pedagógicas com 

intuito de complementar as aulas. Os docentes reconhecem que as tecnologias podem se tornar 

aliadas de suas práticas pedagógicas. Elas podem colaborar para que o trabalho docente possa 

ser desempenhado de maneira mais eficaz, com a sensação de que estão acompanhando as 

tendências da atualidade.  

              Procuramos trazer neste trabalho um pouco das questões que nortearam as entrevistas 

com os docentes, o restante será apresentado no trabalho (relatório) final do projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES 



 

 

  

Compreendemos que os docentes do ensino superior que participaram do estudo 

possuem visões que ora se aproximam, ora se distanciam, umas das outras. Não temos a 

hipótese de que os professores possuíam a mesma compreensão sobre a presença das 

tecnologias digitais na educação. As respostas revelam que são pontos de vista diferentes e 

compreendemos que se trata de uma questão natural. 

 Constatamos que com o avanço tecnológico os docentes tiveram que se adaptar e 

aprender a utilizar as tecnologias digitais. Provavelmente porque se não acompanharem as 

inovações e tendências do atual cenário o sentimento de exclusão, ou de estarem ultrapassados, 

poderão ocasionar alguns desconfortos. Dizemos isto porque a maior parte dos professores 

investigados sentem que são profissionais incluídos na era digital, sendo, portanto, migrantes 

digitais, diferente dos nativos digitais, os estudantes desse novo tempo da cultura 

contemporânea.  
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