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Resumo: Esse artigo é parte integrante da tese da autora principal que encontra-se em 
processo de desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujo objeto de 
estudo é o trabalho docente na Educação a Distância. Apresenta conceitos e categorias 
iniciais a serem desenvolvidos em profundidade em momentos posteriores da escrita da 
tese. A elaboração das políticas para o ensino superior passou por um processo de 
reconfiguração em meados dos anos 1990, período no qual as manobras do mercado 
neoliberal foram adequando mais incisivamente a Educação aos seus objetivos. Nesse 
ínterim a escola assume a função de preparatória para o mercado de trabalho em 
detrimento da formação intelectual e humana dos indivíduos. Escolhemos como ponto de 
partida para a análise das políticas educacionais no contexto referido, a Reforma do 
Aparelho do Estado (MARE) ocorrida no ano de 1995. A Educação a Distância que foi 
reconhecida como modalidade educacional pela Lei de Diretrizes e bases da Educação, 
LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, aparece segundo nosso entendimento, como 
uma forma de ‘diversificação’ do ensino superior que ocasiona por assim dizer, a 
precarização do trabalho docente haja vista a reconfiguração deste trabalho especialmente 
no tocante às condições em que ele se realiza. Para realizarmos o levantamento 
bibliográfico sobre o assunto, utilizamos autores tais como, Mill (2010), Mancebo (2015), 
Antunes e Alves (2004), Kuenzer (2005), Alonso (2013), Lucena et al.(2012), Noronha 
(2014), Oliveira er. al (2002), dentre outros. Por se tratar de uma pesquisa em fase de 
elaboração, ainda não são apresentados resultados conclusivos, prevalecendo, pois, no 
texto uma abordagem de categorias e elementos conceituais para viabilizar a discussão 
sobre o tema e promover a reflexão. 
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Introdução  

Esse artigo corresponde a um estudo sobre o quadro delineado a partir de meados 
da década de 1990, no campo educacional, quadro este que viabilizou uma expansão do 
ensino superior em grande escala e que trouxe consigo mudanças estruturais bastante 
significativas. Estas mudanças impactaram na elaboração de políticas públicas que 
passaram a conformar de forma mais contundente as manobras do capital, ou melhor 
dizendo, das formas que o capital encontra para ajustar o campo educacional aos seus 
objetivos. Apresentamos, pois, um panorama, partindo da análise da Reforma do 
Aparelho do Estado ocorrida no ano de 1995 no Governo de Fernando Henrique Cardoso 
e suas influências na educação no tocante às relações entre trabalho e educação. 
Atentamos para o fato de que, os impactos da reforma vêm sendo sofridos até os dias de 
hoje. Avançamos no sentido de apresentar a modalidade de Educação a Distância (EaD) 
como uma forma de diversificar o sistema universitário e que traz consigo várias 
consequências para a atuação do docente enquanto trabalhador intelectual. 

Especialmente trabalhamos com a ideia de que, com a regulamentação e expansão 
da Educação a Distância, o trabalho docente passa por uma reorganização e tal 
reorganização corresponde a modificações das condições objetivas de trabalho às quais 
os docentes encontram-se expostos. Tais condições são caracterizadas, por exemplo, pela 
intensificação do trabalho, pela fragmentação, pela flexibilização, pela não 
institucionalização deste trabalho, dentre outros. Vale mencionar que:  

O trabalho docente na Educação a Distância (EaD) é extremamente 
fragmentado, e cada parte das atividades que compõem o trabalho 
docente virtual é atribuída a um trabalhador diferente ou a um grupo 
deles.  (MILL, RIBEIRO, OLIVEIRA, 2010, p.23) 
 A ideia de fragmentação do trabalho vai ao encontro do fato de que, na EaD são 

vários os responsáveis pelo processo de ensino aprendizagem e, o docente neste contexto 
vê seu trabalho ser ‘diluído’ em vários momentos. Isso corresponde a uma precarização 
quando levamos em conta o estranhamento do docente com relação ao trabalho que 
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realiza. Em outras palavras, ele passa a entender que seu trabalho caracteristicamente 
intelectual passa a ser trabalho que lhe é desapropriado3. Algumas categorias tais como 
políticas educacionais para o Ensino Superior, intensificação e precarização do trabalho, 
educação e trabalho docente na EaD servem de pano de fundo para as análises que nos 
propusemos a realizar neste artigo. 

 
Expansão das políticas públicas para o Ensino Superior com foco na Educação a 
Distância. 
 

Entendemos que se faz necessário apresentar algumas características das políticas 
educacionais no período que pretendemos analisar, qual seja, a partir da década de 1990, 
década na qual o neoliberalismo adquiriu traços mais distintos no Brasil, especialmente a 
partir do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado no Governo de Fernando 
Henrique Cardoso, no ano de 1995.  

A reforma visando uma modernização do aparelho do Estado é contemplada em 
vários setores e serviços. Configura, por assim dizer, uma alteração no padrão de 
intervenção do Estado no intuito de reorientar as políticas públicas, em especial, no campo 
educacional. Façamos menção aos reflexos da reforma no campo educacional: 

Especificamente, a Reforma de Estado elaborada no âmbito do 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, embora não tenha 
sido integralmente aplicada quando da sua formulação, definiu uma 
racionalidade que penetrou profundamente o coração do Estado no que 
diz respeito à sua estrutura, atuação, elaboração, implementação e 
avaliação de políticas públicas em todos os campos, inclusive na 
educação superior. (MANCEBO, VALE, MARTINS, 2015, p. 32) 

A ideia de modernização no ideário neoliberal corresponde a tornar o processo 
produtivo mais eficiente e eficaz. Eficiência e eficácia são as condições para que o 
desenvolvimento ocorra e transforme o país em um país desenvolvido e “adequado” (ou 
ajustado?) à ordem mundial global. Neste período mencionado o capital inicia um 
processo de reestruturação produtiva em resposta à crise econômica ocorrida na década 
                                                           
3 A ideia de mercadoria expressa na adequação do trabalho imaterial. Mercadoria que deixa de ser valor de 
uso a passa a ser valor de troca, tão somente.  
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de 1970. Este processo corresponde a um reordenamento do gerenciamento da 
organização do modo de produção no trabalho e, por conseguinte, busca a substituição 
dos padrões tayloristas – fordistas de acumulação e controle dos processos de trabalho 
vigentes pelo modelo toyotista que é delineado por inovações técnicas e organizacionais, 
que pautam pela flexibilização e pelo intenso controle do processo de trabalho. Segundo 
Antunes e Alves (2004, p. 339), “o mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores 
herdeiros da ‘cultura fordista’, fortemente especializados, que são substituídos pelo 
trabalhador ‘polivalente e multifuncional’ da era toyotista.”  

Nesse contexto as demandas que o capital faz à escola são reconfiguradas. E, a 
educação adquire contornos de preparatória de uma força de trabalho que corresponda 
aos interesses do capital. Em outras palavras, ocorre a subtração da formação intelectual 
e humana dos indivíduos que corresponde ao desvinculamento daquilo que lhe dá 
substância: o ser humano enquanto sujeito histórico e que se realiza pelo trabalho. Desse 
modo:  

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir dos anos 1990, 
com a globalização da economia, com a reestruturação produtiva e com 
as novas formas de relação entre Estado e sociedade civil a partir do 
neoliberalismo, mudam radicalmente as demandas de disciplinamento, 
em decorrência, as demandas que o capitalismo faz à escola. 
(KUENZER, 2005, p. 85). 

E, ainda partindo da premissa que a educação acompanha os movimentos do 
capital, vale dizer que: 

A educação não está alheia às transformações que se processam na 
produção capitalista. Ela ajusta-se às exigências demandadas por esta 
última e os novos modelos e propostas pedagógicas acompanham a 
evolução das tecnologias e das novas formas de organização da 
produção, o que tem implicado em profundas transformações no 
processo educacional, bem como nas políticas públicas educacionais. 
(LUCENA et al., 2012, p. 93). 

As políticas educacionais neste contexto adquirem o status diferente daquele 
desejado para que a educação no seu sentido mais concreto e completo se realize. Noronha 
assinala que: 

No âmbito da educação, constata-se a ocorrência da ênfase no “básico” 
e no “para todos” como política educacional, ao invés de políticas 
sociais e educacionais abrangentes. Este fato expressa o princípio da 
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“não diferenciação” presente na proposta da escola no atual momento 
histórico, que é caracterizado pela recomposição da atividade dividida 
e pela necessidade de um trabalhador polivalente, multifuncional e 
versátil. (NORONHA, 2014, p. 67) 

Outro marco legal importante que ampara as políticas educacionais foi a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, tal como o nome já revela. É 
com a LDB que surgem e se propagam as reformas educacionais dos anos 90 com o 
objetivo de projetar as políticas educacionais sob o ideário neoliberal. Tal lei incentiva, 
por assim dizer, a diversificação institucional no ensino superior. A Educação a Distância 
foi instituída por esta lei e, posteriormente, mediante o Decreto n° 5622 de 19 de 
dezembro de 2005, a Educação a Distância foi regulamentada. Trabalhamos aqui, pois, 
com a ideia de que a Educação a Distância atende ao propósito da diversificação em duplo 
sentido: com vistas a ampliar as formas de acesso ao ensino superior, atendendo à lógica 
capitalista de produção e desvalorização do trabalhador, em especial, o trabalhador 
docente e, facilitando a proliferação de instituições de ensino superior privadas. 

Neste último caso, trata-se da mercantilização do ensino perante à facilitação dos 
mecanismos de credenciamento das instituições de ensino superior no tocante à oferta de 
cursos na modalidade à distância. E, consequente ampliação das matrículas nestas 
instituições de ensino devido à articulação entre essas facilidades de credenciamento e os 
financiamentos concedidos aos ingressantes por parte do governo. A título de exemplo, 
citamos o Fies que “(...) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar 
a graduação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na 
forma da Lei 10.260/2001. ” (MEC, 2016, s/n)4. Não entraremos em detalhes quanto ao 
programa aqui mencionado dado que nosso objetivo maior é o tratamento do trabalho 
docente no contexto da Educação a Distância.  

Vale reiterar que o período do reconhecimento da EaD como modalidade 
educativa coincide, portanto, com o período em que o processo de reestruturação 
produtiva do capital ‘toma corpo’ e se consolida. O trabalhador requerido para trabalhar 
                                                           
4 Essa informação encontra-se disponível no link: http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies 
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na Educação a Distância deve possuir as características ou ‘competências’ condizentes 
com aquelas do trabalho reestruturado, a saber, flexível, polivalente e multifuncional. Em 
decorrência disto faz-se necessário aprofundar o estudo acerca das condições do trabalho 
docente perante as transformações trazidas pela EaD. 

A Educação a Distância apresenta-se como uma proposta metodológica 
caracterizada pela intensa utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na 
mediação de conteúdos e no processo de ensino aprendizagem. Sobre isso valemo-nos 
das palavras de Oliveira et al.: 

Tendo como pano de fundo o intenso processo de reestruturação 
produtiva em curso no Brasil e no mundo, novas propostas e 
metodologias de ensino tomam corpo e se efetivam, inclusive, com 
endosso governamental. Associada ao fato de forte desenvolvimento 
das tecnologias digitais, em especial, ganha força a modalidade de 
educação a distância mediada por novas tecnologias da informação e da 
comunicação. (OLIVEIRA et al., 2002 p.12). 

 
Neste contexto o trabalhador docente está sujeito aos impactos de todo e qualquer 

movimento do capital que objetive o avanço de seus mecanismos de exploração. Isso 
tendo em vista que:  

O professor é considerado trabalhador produtivo porque, ao empregar 
sua força de trabalho, produz mais-valia, concorrendo para o processo 
de reprodução e expansão do capital. E esta determinação é 
fundamental para as possibilidades e limites do seu trabalho. (FRANÇA 
et al 2011, p. 175). 

No ano de 2005 foi criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que 
se trata de uma política pública que tem como finalidade maior expandir a oferta e a 
interiorização de cursos a nível superior no país. No Histórico do Sistema UAB, 
disponível no site do Ministério da Educação temos as seguintes informações: 

O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, 
em parceria com a ANDIFES e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum 
das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da 
Educação Superior. Trata-se de uma política pública de articulação 
entre a Secretaria de Educação a Distância - SEED/MEC e a Diretoria 
de Educação a Distância - DED/CAPES com vistas à expansão da 
educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da 
Educação - PDE. (MEC, 2016, s/n, grifo nosso) 
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Tal como informado, a UAB promove a articulação das esferas federal, estadual 
e municipal e, pode ser definida como: 

[...] um sistema nacional de educação superior a distância, em caráter 
experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos, 
atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação 
e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no 
Brasil. (BRASIL, 2005, grifo nosso). 

 A UAB é denominada universidade enquanto que, não se trata na verdade, de uma 
instituição com sede própria e outras características que constituem uma instituição de 
ensino superior, apesar da enorme quantidade de resoluções, portarias e decretos. Trata-
se apenas de um sistema que articula as instituições já existentes nas três esferas de 
governo, como já mencionado. Desse modo, não existem condições estruturais próprias, 
mas sim, aquelas que são pelas instituições que têm interesse em participar do sistema 
UAB. Existe todo um movimento que requer a mobilização tanto de recursos financeiros 
quanto humanos e, no caso destes últimos recursos, o que se percebe é um desamparo 
legal e o caráter de informalidade de suas relações de trabalho.  

É interessante observarmos também, o que está disposto nos Referenciais de 
Qualidade para Educação Superior a distância, que afirma ser: 

[...] engano considerar que programas a distância podem dispensar o 
trabalho e a mediação do professor. Nos cursos de graduação a 
distância, os professores veem suas funções se expandirem. Segundo 
Authier (1998), “são produtores quando elaboram suas propostas de 
cursos; conselheiros, quando acompanham os alunos; parceiros, 
quando constroem com os especialistas em tecnologia abordagens 
inovadoras de aprendizagem”. [...] A denominação professor 
orientador, professor ou tutor, entretanto, para esse profissional de 
cursos de graduação a distância, é uma decisão da instituição. Há quem 
prefira a última para enfatizar a responsabilidade individual entre 
aquele que orienta e seu orientando. Outros optam pela primeira para 
destacar não apenas “acompanhamentos” individuais de alunos e sim a 
responsabilidade coletiva de compartilhamento, pesquisa e parceria 
educacional com outros professores, comunicadores e alunos na criação 
e reflexão democrática sobre cultura, ciência, tecnologia e trabalho a 
serviço da humanização e da superação de problemas do mundo 
presente. (SEED, 2007, p.05, grifo do autor) 
 Causa desconforto tal frase haja vista que, a docência no ensino superior já traz 

embutida uma série de funções – ensino, pesquisa, extensão, gestão, e, para os professores 
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vêem suas funções se expandirem mais ainda, é algo que leva a reflexão acerca da 
questão: participo ou não disso?! Expansão é sinônimo de ampliação, aumento, e, no que 
preferimos denominar: intensificação do trabalho. Outra questão que causa certa 
animosidade nos professores é o fato de que o trabalho realizado na EaD não é  
contabilizado na sua jornada de trabalho, acarretando trabalho extra, em horários fora do 
horário de trabalho, nos finais de semana, após as 22 horas (professores ministram aulas 
à noite!!). Mas, estas são apenas duas questões que estão diretamente relacionadas ao 
tempo dispendido para o trabalho, existem muitas outras de caráter profissional tal como 
a institucionalização da EaD dentro das universidades nas quais estes professores 
trabalham como docentes concursados. Assim: 

Diante desse quadro é importante indagar a que condições objetivas de 
trabalho estão submetidos os docentes da educação a distância e quem 
são esses docentes. É necessário ainda, saber até que ponto o processo 
de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias da informação e da 
comunicação, interfere no processo de trabalho docente. E ainda, como 
tem se constituído o processo de trabalho dos docentes que atuam em 
cursos de educação a distância virtual diante do emprego de novas 
tecnologias e da consequente intensificação do trabalho. (OLIVEIRA 
et al., 2002, p. 12-13). 

A constituição do processo de trabalho docente em si já é algo complexo e 
dependente de vários fatores tais como a formação técnica e pedagógica, a necessidade 
de atualização constante, o público atendido, as condições de trabalho, enfim, fatores que 
influenciam na prática a sua totalidade e, que são constituintes da identidade profissional 
do professor. Se entendermos a construção de uma profissão como sendo um processo 
em constante transformação e dependente de condições sociais e históricas, e, o homem 
sendo parte desta construção, como estabelecer uma relação entre a docência presencial 
e a docência na EaD haja visto que, nesta última, nem sequer os sujeitos têm a expectativa 
de estabelecer relações sociais concretas e coletivas? A questão que se coloca é a seguinte: 

... ao contrário da docência presencial, que em geral é exercida por um 
único indivíduo (professor), a docência na EaD, devido à complexidade 
das tecnologias nas quais se apoia, raramente é um empreendimento 
individual. Isto é, na EaD os professores responsáveis pelas disciplinas 
frequentemente trabalham com outros indivíduos, muitos deles com 
formação diversa da pedagogia ou licenciatura. Isso acontece tanto pelo 
fato de a docência online requerer alguns tipos de conhecimentos que 
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comumente não são sine qua non à docência presencial – por isso 
raramente constituem objetos de estudo durante a formação inicial dos 
professores – quanto pela frequente necessidade do trabalho coletivo 
durante seu planejamento, execução e gerenciamento. Esse fato é um 
importante diferenciador entre a Educação a Distância e a Presencial e 
demanda uma reavaliação do que se entende por docência. (MILL, 
RIBEIRO, OLIVEIRA, 2010, p. 14). 

O trabalho coletivo mencionado no excerto acima diz respeito à divisão de tarefas 
que ocorre na EaD, o que para muitos estudiosos corresponde a uma fragmentação do 
trabalho docente haja vista a separação entre as diversas fases do processo de trabalho. 

Como consequência acreditamos que a situação dos docentes que trabalham com 
Educação a Distância sob a estrutura desse sistema é bastante instável, ou seja, é uma 
situação caracterizada pela invisibilidade5 dos envolvidos. Tal situação pode decorrer do 
fato de que: 

Para a execução da formação, o financiamento, quando na modalidade 
de EaD, é feito por meio de planilhas indicativas do contingente de 
profissionais a ser contratado, levando em conta o número de alunos em 
formação e daí, como consequência, número de professores, tutores 
presenciais e a distância, além de outros elementos, como material a ser 
impresso. O fato é que as instituições financiadas não têm autonomia 
para dispor de suas experiências ou de procurar outras formas de 
trabalho que não sejam as estabelecidas pelas tais planilhas. (ALONSO, 
2010, p.137). 

Podemos dizer que a configuração prevista em tais planilhas corresponde a uma 
precarização do trabalho. O pagamento previsto nessas planilhas ocorre através de bolsas 
de estudo e pesquisa que ‘flutuam’ de acordo com as demandas por cursos e, ainda, 
conforme a necessidade de cortes por parte do governo6. Quanto a este último aspecto, a 
carência de custos encontra-se determinada pela forma com que a estrutura da educação 

                                                           
5 A invisibilidade refere-se ao fato de que não existe o reconhecimento em termos oficiais dentro da 
instituição e fora dela. Em outras palavras em algumas instituições aqueles que trabalham na modalidade 
Educação a Distância constituem guetos esquecidos dentro da universidade. 
6 Quando ocorre alguma mudança com relação ao campo educacional o que se vê são, geralmente, medidas 
paliativas ou de caráter temporário na Educação a Distância. As políticas formuladas são para prover 
deficiências de uma forma inadequada. A invisibilidade refere-se ao fato de que não existe o 
reconhecimento em termos oficiais dentro da instituição e fora dela. Em outras palavras em algumas 
instituições aqueles que trabalham na modalidade Educação a Distância constituem guetos esquecidos 
dentro da universidade. 
6 Quando ocorre alguma mudança com relação ao campo educacional o que se vê são, geralmente, medidas 
paliativas ou de caráter temporário na Educação a Distância. 
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a distância foi delineada. Sempre em conformidade com o caráter de urgência, atendendo 
a necessidades imediatas, sem planos a longo prazo. E, o que é pior, sujeita a cortes que 
são realizados de acordo com as oscilações do mercado. Historicamente, a Educação no 
Brasil não é uma prioridade dos governos e, assim falta de verbas e cortes em Educação 
são realizados com frequência e, com a EaD não poderia ser diferente. 

Lapa e Pretto apresentaram como se configura a docência na Educação a 
Distância, enfatizando a questão da remuneração dos docentes, como é constituída e 
contemplada na modalidade: 

A docência, distribuída em diferentes papeis, como o de professor e o 
de tutor (a distância e presencial), está definida em resoluções que 
enquadram esses profissionais como bolsistas que sequer têm direito a 
uma declaração do trabalho que realizam como professores, devido à 
possível consolidação de vínculos empregatícios não desejados. Tal 
precarização do trabalho docente se desdobra, na prática, entre outras 
coisas, por meio da baixa remuneração, que exclui profissionais 
qualificados, e da falta de reconhecimento profissional. (LAPA; 
PRETTO, 2010, p.79). 

Ainda com relação ao trabalho dos docentes: 
Como os cursos em EaD demandam muito mais deles que os 
contratados em vagas destinadas especificamente para a modalidade, os 
quadros docentes são então complementados com aqueles que atuam 
recebendo bolsas segundo categorias e valores estipulados nas planilhas 
financeiras antes referidas. O problema é que, na maioria das Ipes, o 
trabalho remunerado não é computado na carga horária semanal dos professores. Assim, o trabalho despendido nos cursos de EaD não 
aparece nos sistemas de controle, seja das Ipes, das universidades 
federais e do próprio MEC. Neste caso, a distorção é perversa, já que o 
trabalho com a EaD implica pouco ou nenhum benefício de longo prazo 
para as instituições que com ela trabalham. Certamente que a 
sobrecarga de trabalho dos professores se reflete na forma pela qual se 
atendem os alunos, estejam eles matriculados nos cursos a distância ou 
não. (ALONSO, 2010, p. 138, grifo nosso). 

O que dizer destas distorções? Há algo de muito contraditório no sistema UAB 
que ao mesmo tempo em que está pautado no discurso da formação de profissionais para 
atender uma demanda insuficiente no campo educacional, trata o trabalho como se fosse 
um serviço prestado à EaD com caráter não profissional e não institucionalizado, 
experimental. O aumento substancial que a EaD ocasiona no ensino superior advém 
especialmente do número de alunos matriculados, mas, e como atender esses alunos de 
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forma adequada se nem mesmo existe reconhecimento para as atividades realizadas na 
referida modalidade. Diga-se de passagem, que entendemos reconhecimento não apenas 
como o reconhecimento relacionado ao status social ou algo do gênero, entendemos  
reconhecimento como sendo o indivíduo enquanto ser social que exerce um trabalho em 
busca de encontrar sentido para a sua realização profissional, para encontrar o seu lugar 
dentro daquela relação de trabalho estabelecida.  

É doloroso saber que seu trabalho ‘não aparece nos sistemas de controle’ da 
instituição em que se trabalha, como no caso do trabalho docente na EaD, isso acaba por 
promover segundo nosso entendimento, um desinteresse dos professores pela EaD. Trata-
se de algo óbvio, porém, deve ser discutido e percebido como um problema de cunho 
institucional e, não apenas de cunho profissional ou financeiro. Seria o mesmo que dizer: 
então, como não aparece na planilha, o que o professor realiza e a forma como é 
remunerado reduz-se a um numerário, o que pode sugerir o esvaziamento da atividade 
docente. 

Importa dizer que a relação de trabalho estabelecida entre o sistema UAB e os 
docentes, por exemplo, encontra-se limitada à execução de atividades e recebimento de 
bolsas como forma de pagamento. Enquanto isso é entendido como remuneração pelo 
trabalho, também o encaramos como uma forma de precarizar o trabalho docente, por 
motivos já aqui apresentados. Que a atividade docente é recorrentemente exposta à 
intensificação e precarização, já sabemos, mas que está sujeita à marginalização, isso 
torna-se aviltante para o docente. 

Assim, no Brasil, temos que: 
[...] neste momento, o trabalho docente na EaD – tipicamente coletivo 
e colaborativo e também realizado sob condições precárias – parece-
nos organizado sob uma lógica capitalista de racionalização, sendo 
realizado por um trabalhador assalariado sob condições adversas e 
desreguladas, seja pelo tipo ou valor da remuneração recebida pelo 
trabalho prestado, seja pelas relações de trabalho entre colegas e 
gestores ou ainda pelo tipo de vínculo com as instituições mantenedoras 
de sistemas de EaD. (MILL, 2010, p.15-16). 

Em termos legais os profissionais envolvidos na Educação a Distância estão 
efetivamente desamparados. Valemo-nos das palavras de Machado e Machado (2008): 



 

12  

A atual legislação trabalhista, porém, não traz mecanismos de proteção 
aos profissionais envolvidos na EaD. Tem ocorrido, inclusive o 
equívoco de transferir o modelo presencial para a modalidade a 
distância na gestão do trabalho docente (...) faltam regulamentações 
para o teletrabalhador docente, que versem sobre carga horária e 
jornada de trabalho; número de alunos a serem atendidos; horários para 
atendimentos; contratos de trabalho; remuneração considerando, 
inclusive, as despesas extras decorrentes do uso de equipamentos e 
instalações domésticos; atenção pedagógica; proteção contra danos à 
saúde. (MACHADO; MACHADO apud LUCENA, 2008, p.62) 
 Em síntese, é possível afirmar que: “No bojo das mudanças vividas pela formação 

de professores deste século, encontram-se os docentes da Educação a Distância (EaD); 
novas formas de ensinar e aprender foram geradas e, portanto, profissionais com um novo 
perfil são demandados. ” (MILL, 2012, p. 75). 

Essa demanda por novos profissionais na verdade pode ser entendida como uma 
demanda por profissionais que sejam adequados aos objetivos da lógica capitalista. A 
descaracterização do trabalho docente enquanto trabalho intelectual e apropriação deste 
trabalho pelo capital culmina na alienação do docente e precariza ainda mais a realização 
de seu potencial enquanto agente da formação humana. A Educação a Distância aparece 
como uma forma de inclusão segundo o discurso oficial, no entanto, trata-se de uma 
modalidade estruturada em bases muito frágeis e inadequadas por não contemplar, 
especialmente um amparo para os profissionais que nela atua. 

Acreditamos pois, na possibilidade em ampliar os poucos estudos que existem 
com relação ao tema proposto neste artigo, dado que, há uma demanda a ser atendida no 
que diz respeito à forma como o trabalho docente tem sido estruturado na EaD. Tal 
demanda abarca uma série de dimensões que tratam desde a intensificação do trabalho 
docente na EaD, passando pela necessidade de institucionalização e reconhecimento da 
modalidade, como também, pela necessidade de elaboração de políticas públicas 
específicas para a EaD, nos diversos níveis e, especialmente no ensino superior. 
 
Considerações Finais 
 O assunto que aqui nos propusemos a apresentar – as políticas educacionais para 
o ensino superior apresenta-se como um tema em frequente estudo no campo educacional. 
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Entendemos que o direcionamento destas políticas, a partir de meados da década de 1990, 
tenha sido para o atendimento explícito das demandas feitas pelo capitalismo à escola. 
Tal quadro vem se intensificando até os dias de hoje. 

A Educação neste contexto adquire contornos de preparatória de uma força de 
trabalho que corresponda aos interesses do capital, pois, o projeto neoliberal para a escola 
requer um docente multifuncional e polivalente e, ainda, que saiba trabalhar em equipe. 
E, em contrapartida, abandona sua função de formar sujeitos com capacidade reflexiva, 
e, que por ventura possam atentar contra a lógica do sistema. 
 Procuramos apresentar neste artigo uma das formas encontradas para promover a 
expansão do ensino superior mediante a diversificação, qual seria, a Educação a Distância 
(EaD), regulamentada no ano de 1996, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 
Além de entendermos a EaD como modalidade que contribui para a expansão do ensino 
superior, prioritariamente em termos quantitativos, entendemos que corresponda a uma 
forma de precarizar o trabalho docente haja vista a reconfiguração pela qual este trabalho 
deve se submeter para se adequar à referida modalidade. A ausência de uma legislação 
específica que ampare os profissionais envolvidos na Educação a Distância somada à 
estruturação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) contribuem para que as 
condições de trabalho dos docentes estejam expostas mais e mais a uma precarização que 
se traduz em uma ‘invisibilidade’ dentro das Instituições de Ensino Superior que ofertam 
cursos a distância. Quando falamos em invisibilidade nos referimos ao fato de que, em 
muitas instituições (a maioria delas, conforme dados já pesquisados) o trabalho realizado 
na EaD não é computado nas horas de trabalho dos docentes, constituindo pois, um 
trabalho extra, um trabalho a mais, um sobretrabalho sem garantias. 

Entendemos ainda que esse trabalho acaba por reduzir o docente a um profissional 
que abandona, por assim dizer, a característica que move sua ação: promover uma 
educação que seja voltada para a formação humana e, não apenas para o mercado. O 
docente acaba por se sentir um sujeito estranhado num processo que deveria promover, o 
contrário, o realizar-se enquanto ser social. 
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Em meio a estas breves conclusões apontamos a necessidade de que, as políticas 
educacionais para o Ensino Superior, especialmente no caso aqui tratado – aquelas 
voltadas para a Educação a Distância, sejam de fato, estruturadas em bases sólidas, 
especialmente no que diz respeito às condições de trabalho daqueles que se aventuram 
por trabalhar nesta modalidade. Como já mencionado em momentos anteriores, o modo 
como o Sistema Universidade Aberta do Brasil(UAB) é estruturado, acaba por contribuir 
ainda mais para a precarização do trabalho docente e, tal modelo deve passar por 
reestruturações sejam estas tanto direcionadas para os recursos humanos quanto para os 
aspectos institucionais que envolvem a Educação a Distância. 
 
Referências Bibliográficas  
 
ALONSO, M. Kátia. A Expansão da Educação Superior no Brasil e a EaD: dinâmica e lugares. 
Educação e Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1319-1335, out-dez. 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/14.pdf . Acesso em mar. 2016.  
BRASIL. Histórico da Universidade Aberta do Brasil. Brasília: Ministério da Educação. 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/ Universidade Aberta do Brasil, 
2005. Disponível em:  http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view= 
article&id=6:o-que-e&catid=6:sobre&Itemid=18>. Acesso em 18 mai. 2016. 
 
______. Secretaria de Educação a Distância (SEED) /MEC. Referenciais de Qualidade para 
Educação Superior a Distância. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação a 
distância, 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2016. 
 
KUENZER, Acácia Zeneida. Exclusão Includente e Inclusão Excludente. In: LOMBARDI, José 
Claudinei; SAVIANI, Demerval; SANFELICE, José Luís. (Orgs). Capitalismo, Trabalho e 
Educação. Campinas, SP: Autores Associados. 2005. Parte III, p. 77. 
 
LAPA, Andrea; PRETTO, N. de L.Educação a distância e precarização do trabalho 
docente. Aberto, Brasília 23.84 (2010): 79-97. 
 
LUCENA, Carlos. Mundialização, ciência e trabalho. In: LUCENA, Carlos. Capitalismo, 
estado e educação. Campinas, SP: Alínea, 2008. 
 
LUCENA, Carlos et al.Trabalho e Educação no século XXI: experiências internacionais. São 
Paulo: Xamã, 2012. 231p.  
 



 

15  

MANCEBO, D., VALE Andréa A. do, MARTINS, Tânia B. Políticas de expansão da educação 
superior no Brasil/ 1995-2010. Revista Brasileira de Educação, v. 20 n. 60 jan-mar. 2015.: 31-
50.  
 
NORONHA, M. Olinda. Abordagem histórica da relação trabalho e educação. In: LOMBARDI, 
José Claudinei; LUCENA, Carlos; PREVITALI, Fabiane Santana. (Orgs). Mundialização do 
Trabalho, Transição Histórica e Reformismo Educacional. Campinas, SP: Librum Editora, 
2014. 
 
MILL, Daniel; RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo; OLIVEIRA, Márcia Rozenfeld Gomes de. 
Polidocência na Educação a Distância: múltiplos enfoques. São Carlos: EdUFSCar, 2010. 
200p. 
 
OLIVEIRA, Dalila Andrade et al. Transformações na Organização do Processo de Trabalho 
Docente e o Sofrimento do Professor. Campinas/SP: Papirus, 2002. 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


