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RESUMO

A dissertação intitulada Universidade Multicampi e Trabalho Docente: um
estudo sobre a itinerância dos professores da Uneb é resultado de uma
pesquisa que teve como objeto de estudo a itinerância como circunstância
numa universidade multicampi e as condições de trabalho do professor neste
contexto. Aborda a história da universidade, destacando o seu assentamento
nos diferentes territórios como preponderante para a constituição da
multicampia. Analisa a ambigüidade da itinerância na universidade e no
trabalho docente, pontuando-a como tempo laboral, contextualizando–a frente
à dinâmica da contemporaneidade. Compreende a itinerância no cotidiano da
Uneb, analisando as condições de trabalho dos professores itinerantes, dos
que viajam da cidade onde residem, para outros municípios onde estão lotados
na referida instituição. A fundamentação teórica traz contribuições de
pesquisas relacionadas à universidade multicampi, da Psicologia Sóciohistórica e do trabalho. A investigação, de natureza qualitativa foi realizada
mediante estudo de caso, tendo a entrevista e o grupo focal como técnica para
obtenção dos dados, realizada no período de 2005 a 2008, com trinta
professores da Uneb, residentes nas cidades Salvador e Feira de Santana. O
estudo conclui que a itinerância é uma circunstância deste modelo de
universidade e representa um fator significativo nas condições de trabalho do
professor.
PALAVRAS-CHAVES: Universidade Multicampi, itinerância, trabalho docente e
condições de trabalho.

ABSTRACT

This dissertation entitled Multi-camp University and teaching work: a study
about Uneb’s teachers itinerance is the result of a research which had as
problem statement the itinerance as circumstance in a multi-camp university
and the work condition of the teacher on the itinerance. It has made a historical
approach of and in the university by detaching its establishment on diferent
territories as being predominant for the Multicampia constitution, structure in
which this statement is studied. It analyses the ambiguity in the itinerance and
on the teaching work, pointed it as labour time, contextualizing – by the
demands come from social changes, from the pulverization of the teaching
work and from the propper dynamic of an university geografically spread out. It
searched to understand the daily itinerance of Uneb, by analysing the work
conditions of the itinerant teachers, of those who travel from the city that they
live to others towns where they are registered into the related institution. Onto a
Marxist perpspective, the theoretical basis approaches researches related to
the multi-camp university, the socio-historical and work psycohology about
working conditions. The qualitative research was achieved by the study of a
specific case with interview and the focal group as technician to obtain the
results. It was carried out between the period of 2005-2008, with thirty teachers
of Uneb resident in the cities of Salvador and Feira de Santana. The study that
presents a productive character has concluded that the itinerance is a
circumstance of this university model, it represents a significant factor on the
working condition of the teacher.
KEYWORDS: Multi-camp university, itinerance, work teaching and work
conditions.

