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RESUMO 
O  presente  artigo  teve  como  pretensão  discutir  as  relações  de  trabalho  dos  docentes  na 
contemporaneidade observando a política de democratização do acesso ao ensino superior e a expansão 
do  ensino  à  distância.  Para  tal  foi  utilizado  o  Programa  E‐TEC  Brasil.  Encontramos  que  as  relações  de 
trabalho  dos  professores  são  cada  vez  mais  regulamentadas  e  precarizadas  isso  se  dá  devido  a 
flexibilização do ensino e dos métodos adotados pelos docentes e medidas  impostas pelo Ministério da 
educação,  damos  ênfase  a  alguns  aspectos  como  a  alienação  em  consequência  da  precarização  do 
trabalho,  exploração  do  professor  e  a  produção  de  mais  valia  na  (re)produção  do  conhecimento. 
Abordamos então para as discussões os manuais de atribuições dos professores em EAD,  regulamento 
pela resolução 36/2009 e editais posteriores, como método utilizamos   análise documental. Concluímos 
que os professores do EAD da Rede E‐TEC estão vinculados a uma  forma de  trabalho  fragmentada pela 
cisão entre capital e trabalho onde sua produção laboral é permeada por grande precarização. Princípios 
que  se  manifestam  dissimuladamente  como  reprodução  do  capital‐trabalho,  e  potencialização  da 
produção de mais valia, além de fundamentos que permeiam o cotidiano com as contradições inerentes à 
relação de  livre arbítrio para  lecionar. Entendemos que o trabalho alienado subordina os seres humanos 
ao invés de emancipá‐los e os métodos da educação formal contribuem para perpetuação desse sistema. 
 
Palavras‐chave: Trabalho Docente, Alienação e Precarização. Ensino a Distância. 
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RESUMO 

O presente artigo teve como pretensão discutir as relações de trabalho dos docentes na 

contemporaneidade observando a política de democratização do acesso ao ensino superior e a 

expansão do ensino à distância. Para tal foi utilizado o Programa E-TEC Brasil. Encontramos 

que as relações de trabalho dos professores são cada vez mais regulamentadas e precarizadas 

isso se dá devido a flexibilização do ensino e dos métodos adotados pelos docentes e medidas 

impostas pelo Ministério da educação, damos ênfase a alguns aspectos como a alienação em 

consequência da precarização do trabalho, exploração do professor e a produção de mais valia 

na (re)produção do conhecimento. Abordamos então para as discussões os manuais de 

atribuições dos professores em EAD, regulamento pela resolução 36/2009 e editais 

posteriores, como método utilizamos análise documental. Concluímos que os professores do 

EAD da Rede E-TEC estão vinculados a uma forma de trabalho fragmentada pela cisão entre 

capital e trabalho onde sua produção laboral é permeada por grande precarização. Princípios 

que se manifestam dissimuladamente como reprodução do capital-trabalho, e potencialização 

da produção de mais valia, além de fundamentos que permeiam o cotidiano com as 

contradições inerentes à relação de livre arbítrio para lecionar. Entendemos que o trabalho 

alienado subordina os seres humanos ao invés de emancipá-los e os métodos da educação 

formal contribuem para perpetuação desse sistema. 

Palavras-chave: Trabalho Docente, Alienação e Precarização. Ensino a Distância. 

Introdução 

O cenário da educação formal no Brasil sofreu impactantes modificações nos últimos 

anos tais modificações foram induzidas pela adoção de políticas públicas que visavam à 

democratização ao acesso a educação formal (LIMA, 2004). A estratégia de democratização 

das formas de educação regular teve como carro chefe realização de parcerias com 

instituições privadas de ensino, expansão da Educação à Distância (EAD), e modesta 



Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – programa REUNI. Assim, nos 

últimos anos os ensinos técnico, tecnológico e superior no Brasil têm experimentado 

ampliação no número de instituições, cursos e estudantes por sala (MEC, 2016). As relações 

de trabalho dos professores também sofreram grandes modificações, em função de tais 

políticas, tornando-se cada vez mais regulamentadas e precarizadas (OLIVEIRA, 2016). 

As reformas no sistema educacional para proporcionar a democratização do acesso 

ao ensino técnico, tecnológico e superior para a população brasileira tem sido “[...] marcadas 

pela padronização e massificação de certos processos administrativos e pedagógicos, sob o 

argumento da organização sistêmica, da garantia da suposta universalidade, possibilitando 

baixar custos ou redefinir gastos e permitir o controle central das políticas implementadas” 

(OLIVEIRA, 2004, p.1131). A Educação à Distância (EAD) mostrou-se um modo eficiente 

na perspectiva da democratização do acesso ao ensino adotada pelo governo Lula, onde 

recebeu volumoso investimento (LIMA, 2011), e desde então ocorreu expressivo aumento do 

número de profissionais com mais anos de estudo formal e qualificações técnicas para o 

mercado de trabalho.  

A discussão e implantação do ensino formal público no Brasil, assim como nos 

demais países dando o devido destaque aos países periféricos, são perpassadas pela lógica da 

mundialização do capital e seguem apontamentos do FMI (Fundo Monetário Internacional), 

BM (Banco Mundial) e OMC (Organização Mundial do Comércio). No Brasil, ao longo dos 

anos 90 durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso no que compete às políticas públicas 

de educação foi iniciada uma reforma da educação formal, em especial o ensino superior, e já 

apresentava indícios no sentido da estratégia de democratização do acesso e expansão do 

ensino à distância. Isso sob a perspectiva da mercantilização da educação e avanço do capital 

privado sob o ensino público, tais estratégias permaneceram e foram aprofundadas durante as 

gestões dos governos petistas (LIMA, 2004 e LIMA, 2011).  

Lima (2004) apresenta que a “reforma da educação superior e educação a distância 

são importantes estratégias para a abertura do “mercado educacional” brasileiro aos 

empresários norte-americanos e europeus [...]”. 

As diversas mudanças que têm ocorrido no âmbito da educação no país tem afetado 

em muito o trabalho docente. Onde o plano de carreira tem sido constantemente adequado, 

adaptação das disciplinas ministradas com as estruturas definidas por instância superiores e na 

maioria das vezes precisam obter aval da instituição e acompanhamento das tendências de 

mercado, acarretando na flexibilização e precarização das relações de trabalho. 



Tendo em vista o modelo de educação formal que vigora no país o trabalho do 

professor é um ponto crucial na efetivação das políticas públicas de educação, posto que, o 

professor é tido como figura central nos processos (re)produção de conhecimento. Para 

compreendermos as relações de trabalho dos professores se faz importante entender as 

relações de trabalho em geral. O trabalho nos moldes de produção capitalista se dá apenas de 

forma alienada, pois aliena o homem em relação à natureza, à atividade produtiva, à sua 

própria espécie e em relação ao outro que é o estranhamento do homem pelo próprio homem 

(MARX, 2013). 

Neste cenário surge em 2009 o Programa E-TEC Brasil que tem como objetivo  

aumentar o nível de conhecimento, auxiliando nas medidas “[...] para a democratização, 

expansão e interiorização da oferta de ensino técnico de nível médio a distância, público e 

gratuito, especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas metropolitanas e de 

grandes centros urbanos” (MEC, 2009).  

O presente estudo objetiva compreender as relações de trabalho dos docentes, na 

contemporaneidade, em especial o trabalho com o ensino à distância do Programa E-TEC 

Brasil. Na sequência são abordados temas para a discussão das relações dessa forma de 

trabalho observando que essa é uma forma de trabalho alienada e precarizada, em seguida 

apresentamos o método utilizado e nossas análises, acompanhados das contribuições finais.  

O Significado do Trabalho  

 

 O trabalho pode ser discutido em vários âmbitos, seja ele individual, coletivo, o 

significado do trabalho, os trabalhos subjetivos, intelectuais e assim por diante. Neste artigo, 

abordou-se o trabalho e seus significados subjetivos. 

 Para Marx em “o Capital” (1975, p.202) “o trabalho é um processo que participam o 

homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula 

e controla seu intercâmbio material com a natureza”. No entanto, para Faria (2007) e Marx 

(2011) o trabalho se torna para a evolução humana uma das bases fundamentais, colocando-o 

como centralidade, elemento concreto de emancipação humana enquanto sujeito trabalhador, 

e em contra partida o trabalho alienado vem em consequência a esta primazia do real, pois o 

trabalho subordina o homem ao invés de emancipá-lo.  

Para os docentes, o trabalho se torna muito mais do que a forma da qual vendem sua 

força de trabalho e auferem os meios para sua subsistência, é a construção e (re)produção do 



conhecimento, de análise crítica, de desalienação do sistema capitalista, mas ao se sujeitarem 

as regras de ensino, imposta pelos superiores, são suprimidas todas as formas de pensar e agir. 

 Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, escritos por Marx em 1844, podemos 

concluir a centralidade do trabalho na vida humana a partir do seguinte relato: “Pois 

primeiramente o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva aparece ao homem apenas como 

um meio para a satisfação de uma carência, a necessidade da manutenção da existência física 

(Marx, 2008, p.84)”.  

 Na atualidade, o trabalho também é considerado parte da identidade dos trabalhadores, 

assim denotado nos discursos “Eu sou Severino, o coveiro” (CIAMPA, 1987), e as atividades 

exercidas para fins financeiros se tornam predicados aos nomes, em algumas situações se 

tornam parte do nome e características diferenciadoras de massa, e então, por meio de 

discursos como esse fica evidenciado a interiorização da lógica capitalista, afirmando a 

essência do sistema, fazendo com que o trabalho seja a centralidade da vida rotineira desses 

sujeitos. 

 No entanto, para que os professores não se tornem obsoletos para o mercado de 

trabalho, ocorre por parte desses, uma dedicação e investimentos exclusivos ao trabalho, e a 

vida acadêmica. O trabalho se tornou o eixo fundamental na vida dos seres humanos, vive-se 

em uma sociedade de produção e em consequência da produção (SANTOS, 1990; DEJOURS, 

2004; ANTUNES, SOARES e SILVA, 2013), visto que a centralidade passa a ser o trabalho, 

os indivíduos passam a planejar as férias, lazer, os encontros familiares e outras atividades em 

função do trabalho ou obrigações profissionais, quando a realidade deveria ser a recíproca 

verdadeira. Contudo, para os professores, essas “programações” já são preestabelecidas no 

seu contrato de trabalho, na maioria das vezes, nem precisam ser verbalizadas. 

Os planejamentos em função do trabalho se tornam “escolhas”. Tais “escolhas” são 

para obter o reconhecimento pessoal e profissional, e quando o reconhecimento não é visível 

ou notado, possibilita e agrava as causas de insatisfação, desinteresse, irritação e estresse entre 

os trabalhadores (DEJOURS, 2004). Em contrapartida, Antunes (2004) defende que a 

alienação do trabalhador é mais intensa onde há a precarização do trabalho, onde os trabalhos 

são desprovidos de direitos e está em condições de instabilidade cotidiana, dada pelo trabalho 

terceirizado ou part-time, temporário, com prestação de serviço, e precarizado. 

 As ideias de Antunes, Soares e Silva (2013) vêm ao encontro de Sennet (1999) que 

em seu livro “A corrosão do caráter”, explana sobre a flexibilização no mundo do trabalho e 

como isso afetou significativamente para pior a vida do trabalhador, para ele, não se tinha 

mais o comprometimento de antes, o apego moral ou contrato psicológico de antes, o que se 



tem hoje é uma degradação constante dos ofícios e a introdução de novas tecnologias, a partir 

de então, o trabalho se tornou, fácil, superficial e ilegível. 

 Por que os professores se sujeitam a passar por estas precarizações e falta de 

estabilidade, segurança, entre outros? Essas respostas podem estar ligadas ao sujeito, ou seja, 

a como o indivíduo se caracteriza e se materializa na sua realidade cotidiana. Atualmente, ser 

professor é sinônimo de ser útil, fazer algo em prol de um bem maior, e quando o sujeito não 

se encaixa nessas medidas do sistema de (re)produção do conhecimento, ele pode ser 

considerado alguém fora dos padrões da sociedade (PINHEIRO, 2014). 

 “Em uma sociedade como a nossa, o trabalho é o lugar privilegiado das referências 

sociais. Ele estrutura o espaço, o tempo e as relações sociais” (SANTOS, 1990, p.18). É a 

partir do trabalho, das relações econômica - financeiras em sua mercantilização, que se define 

o grupo de amigos, as atividades extras, os lazeres e as relações interpessoais.  

   

Trabalho Alienado 

 O conceito de alienação é um dos principais e mais controversos dentro da teoria 

marxista. Para melhor entender esse conceito em Marx faz-se necessário tecer uma sucinta 

contextualização de sua elaboração e uso ao longo do tempo pelos diversos pensadores 

marxistas. Ao longo de sua produção teórica Marx buscou  

“[...] encontrar uma forma de reprodução conceitual do movimento do objeto por 

meio do exercício do pensamento; forma essa que seja ancorada na certeza de que o 

aparato epistemológico é, nesse caso, apenas secundário, mas jamais definidor das 

contradições materiais, a não ser, é claro, que apareça integralmente como resultado 

dessas contradições, como ideologia já composta em elementos de confronto 

político” (RANIERI, 2004, p.11). 

O conceito de alienação aparece pela primeira vez nas obras de Marx nos Manuscritos 

Econômicos-Filosóficos, escritos em 1844. Essa obra marca o início dos estudos de Marx 

sobre a economia política, a centralidade da categoria trabalho e o modo de produção 

capitalista. Ranieri (2004) traz na apresentação dos Os Manuscritos Econômicos-Filosóficos, 

que esses escritos são capazes de fornecer um resumo dos “[...] aspectos que são, por um lado, 

emancipadores e, por outro condicionantes de nossa obrigação cotidiana diante das diretrizes 

da subordinação do trabalho ao capital” (RANIERI, 2004, p.13). 

Apresentada a contextualização vamos às questões controversas. Os Manuscritos de 

1844 tiveram sua primeira publicação em 1932, quase um século depois de serem escritos, 



isso fez com que grandes pensadores marxistas tais como, da ordem de, Lênin e Rosa 

Luxemburgo não tivesse acesso a essa obra. Para além de sua tardia publicação os 

Manuscritos de 1844 não foram bem recepcionados por vertentes do pensamento marxista que 

de imediato determinaram que o que era chamado de alienação no “jovem” Marx em obras do 

Marx “maduro” fora denominado por terminologia científica mais adequada. De fato notasse 

uma diminuição do uso da terminologia alienação nos estudos finais de Marx, contudo, em 

Gundrisse – obra a qual também teve publicação tardia sendo conhecida pelo público a partir 

de 1939 – o termo alienação é resgatado (BOTTOMORE, 2001 e MÉSZÁROS, 2009). 

Bottomore no Dicionário do Pensamento Marxista define alienação como: 

“[...] ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, uma instituição ou 

uma sociedade se tornam (ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados aos 

resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou à 

natureza na qual vivem, e/ou a outros seres humanos, e – além de, e através de, - 

também a si mesmo (às suas possibilidades humanas constituídas historicamente)” 

(BOOTMORE, 2001, p.05).  

Assim, o conceito de alienação em Marx pode ser entendido como o processo onde o 

ser humano enquanto agente produtor produz algo e durante e após esse processo de produção 

não tem participação consciente, por conseguinte, o indivíduo não possui percepção da 

conexão dos fenômenos entre o sentido e o significado de seus atos. 

Da análise que Marx realizou sobre a alienação, nos Manuscritos de 1844, teceu 

quatro aspectos como sendo os principais: a) alienação do homem em relação à natureza; b) 

alienação do homem em relação à atividade produtiva; c) alienação do homem em relação a 

sua própria espécie; e d) estranhamento do homem pelo próprio homem (MARX, 2013 e 

MÉSZÁROS, 2006). 

No primeiro aspecto sobre o trabalho alienado Marx traz a função da natureza para o 

processo de produção no qual se constitui como base, pois “[...] ela é a matéria na qual o 

trabalho se efetiva, na qual o trabalho é ativo, e a partir da qual e por meio da qual o trabalho 

produz” (MARX, 2013, p.81). E é por meio da natureza que o homem obtém seus meios de 

vida sendo enquanto matéria base para a produção ou por ser de onde o homem retira os 

recursos para sua sobrevivência. 

O segundo aspecto expõe que por meio do trabalho o homem obtém seu sustento que 

garante sua existência, assim para que possa existir na qualidade de homem precisa ser 

primeiro trabalhador. 



O acúmulo dos dois aspectos anteriores acabam por ocasionar o terceiro aspecto que 

trata do estranhamento de si mesmo “[...] a questão de que o homem está estranhado do seu 

ser genérico quer dizer que um homem está estranhado do outro, assim como cada um deles 

está estranhado da essência humana” (MARX, 2013, p.86). 

Por fim, o quarto aspecto traz o fato de o homem passar a não enxergar o outro como 

outro ser humano, mas sim como outro trabalhador. 

“Assim, o conceito de alienação de Marx compreende as manifestações do 

‘estranhamento do homem em relação à natureza e a si mesmo’, de um lado, e as expressões 

desse processo na relação entre homem-humanidade e homem e homem, de outro” 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 21). 

À luz do apresentado sobre como se dá o trabalho alienado nos moldes de produção 

capitalista, o conceito de alienação em Marx, o trabalho realizado pelo professor “[...] será 

alienado quando seu sentido não corresponder ao significado dado pelo conteúdo efetivo 

dessa atividade previsto socialmente, isto é, quando o sentido pessoal do trabalho separar-se 

de sua significação” (BASSO, 1998, p.05). Assim sendo se o sentido dado pelo docente a 

atividade laboral realizada limitar-se a perspectiva de assegurar os meios para sua subsistência 

desconsiderando seu envolvimento com as “[...]objetivações na perspectiva da genericidade, 

haverá a cisão com o significado fixado socialmente” (BASSO, 1998, p.05). 

Em um modelo de sociedade onde  

“[...] a valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 

a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalhador não produz 

somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral” 

(MARX, 2013, p.80). 

É no mínimo querer se iludir acreditar que algum individuo que possa fugir desse 

modo de sociabilizar, mesmo com uma concepção que difira de como as coisas deveriam ser, 

assim todo trabalho docente também é uma forma de trabalho alienada. 

A alienação do trabalho é tida enquanto nexo causal de uma totalidade de alienações 

que fazem parte da sociedade capitalista (MÉSZÁROS, 2009).  Por fim, tem-se que para se 

ter uma interpretação verdadeiramente revolucionária dos escritos de Marx o entendimento do 

conceito de alienação se faz indispensável. 

  

Precarização e Flexibilização do Trabalho Docente 



A flexibilização é o processo responsável pela precarização do trabalho, no Brasil foi 

intensificado a partir dos anos 90 quando o Estado instituiu a flexibilização das leis 

trabalhista, nas quais foram promulgadas as formas de precarização e informalidade no 

mercado de trabalho. Conforme argumenta Bourdier (1998) a flexibilidade é uma estratégia 

de precarização pautada por razões políticas e econômicas, advinda de uma “vontade política” 

e não de uma “fatalidade econômica”, ofertada pela mundialização. Na atualidade, a 

flexibilização vem sendo considerado um processo de precarização das relações de trabalho, 

que é a perda de garantias e direitos trabalhistas, na qual com a precarização desses vínculos 

os trabalhadores lindam agora com um ambiente de insegurança e vulnerabilidade, fazendo 

com que eles se submetam a condições cada vez mais precárias de trabalho (ANTUNES & 

DRUCK, 2015). 

 A precarização do trabalho é percebida quando existe uma diminuição das 

perspectivas profissionais, tais como baixa remuneração, prestação de serviços por meio de 

contratos temporários, extensas jornadas de trabalho e a supressão de direitos trabalhistas 

como descanso semanal remunerado, férias, aposentadorias e regulação dos salários 

(VASCONCELLOS, 2015). 

 A precarização que antes era associada ao trabalho informal passa a pertencer ao 

universo do trabalhadores de forma geral, na qual seu principal impacto é o de “degradação 

dos padrões de compra e venda da força de trabalho” (FARIA E KREMER, 2004, p.2 ). 

 Gomez e Costa (1999) denotam em seu artigo “Precarização do trabalho e desproteção 

social: desafios para a saúde coletiva” que a precarização não assombra apenas as populações 

consideradas descobertas, mas também o conjunto da sociedade, porém está ocorre de modo 

distinto, em que grande parte das vezes a precarização ocorre por meio do “ eusfemismo” de 

novas formas de trabalho, que na verdade encoberta as consequências de míngua a aberta de 

novas vagas de emprego e a vulnerabilidade em que os trabalhadores ficam expostos nos 

novos contratos de trabalho. 

A precarização do trabalho agora assola as diversas áreas produtivas chegando aos 

tempos atuais até ao campo da gestão escolar, mais especificamente na atividade do docente. 

Em estudo sobre o trabalho docente da década de 1990 no Brasil, Tumulo e Fontana (2008) 

ressaltam que a precarização das condições de trabalho dos docentes ocorre principalmente no 

que tange a perda de controle do processo de trabalho, do rebaixamento salarial e do 

desprestígio social da ocupação do cargo, tornando a profissão de ser professor 

desmotivadora.  



O resultado de Tumulo e Fontana quanto a precarização das condições de trabalho dos 

professores vem ao encontro dos de Gaspar e Fernandes (2013) que em um estudo recente em 

instituições de ensino superior privado brasileiro e suas conexões com a precarização das 

condições revelaram que os docentes estão tendo sua jornada de trabalho aumentada, lindam 

com a insegurança do desemprego e rotatividade crescente recebendo para isso salários 

decrescentes.  

O que no caso dos professores EAD as condições de infraestrutura necessária para se 
desenvolver o trabalho virtual é precária, encontrando problemas tais como: falta de 
equipamento, ou equipamentos obsoletos, precária infraestrutura dos locais de acesso e baixa 
velocidade de conexão para postarem suas atividades, aulas e manuais na plataforma, o que 
gera ao professor um gasto maior do seu tempo para exercer essa atividade, em que alguns 
casos para agilizarem acabam utilizando dos seus meios particulares, como computadores e 
internet para desempenharem suas atividades, levando assim mais serviços para casa (LAPA 
E PRETTO, 2010).Método e Análise 

 

Para nossa análise, utilizamos os documentos Resolução Nº36 publicada em 13 de 

julho de 2009, Resolução Nº 18 publicada em 16 de junho de 2010 e Lei Nº11. 273 de seis de 

fevereiro de 2006 produzidos pelo MEC, órgão responsável pela legislação e adequação dos 

processos de ensino do país. Este corpus é utilizado como parte do processo de seleção, 

formação e adequação dos professores envolvidos na rede de Ensino a Distância. O material 

utilizado para as análises compõe o Programa de Desenvolvimento Educacional, mas nós 

trabalhamos somente com as resoluções e editais da rede E-Tec. Todos os documentos estão 

disponíveis na plataforma virtual do MEC e na rede mundial de computadores, a Internet.  

 Vale ressaltar que o MEC, ao longo de sua história, criou programas para formação 

de professores conteudistas e formadores, sendo os principais programas desenvolvidos, o 

Pronatec e o E-Tec. A análise de tais documentos mostra-se imprescindível para compreender 

a forma de trabalho dos docentes no EAD devido à abrangência e sistematização do acúmulo 

discutido e por possibilitar-nos verificar a precarização e o trabalho alienado dos professores 

que lecionam a distância. 

 Trata-se de vários documentos que servem como uma espécie de manual com 

diretrizes para atuação dos professores. Eles apresentam o tripé de atuação esperado para os 

gestores dos projetos e/ou coordenadores: pessoas, processos e ensino. O material viabiliza 

que a atuação nessas três linhas possibilitam e regram a realização dos processos tidos como 

sustentáveis para o programa e divulga ainda as posturas desejáveis para o exercício do 

ensino. Princípios que se manifestam dissimuladamente como reprodução do capital-trabalho, 



produção de mais valia, e fundamentos que permeiam o cotidiano dos professores com as 

contradições inerentes à relação de livre arbítrio para lecionar como veremos adiante. 

 O método utilizado neste estudo, portanto, é a análise documental. Os dados 

coletados foram submetidos à análise do conteúdo utilizando contrapontos entre o que as 

resoluções expressam e o que realidade demonstra.  Segundo Bardin (1995, p.42)  

“é um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativas ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção destas mensagens”. 

Tecer análise a respeito do trabalho do professor implica em observar os aspectos 

referentes as condições subjetivas, a exemplo a formação teórica, e as condições objetivas; 

tais como contexto efetivo de trabalho, remuneração, envolvimento com o planejamento do 

ensino entre outros;  e sua inter-relação (BASSO, 1998). Nossa análise dará ênfase as 

condições objetivas de trabalho docente. 

 Os documentos analisados encontram-se disponíveis na Internet e na plataforma 

virtual do MEC, utilizamos resoluções publicadas no diário oficial da união a partir de 2002 e 

os editais para seleção, treinamento e adequação dos professores. Seguimos essa divisão para 

realizar a análise dos modos a entender o que é imposto como regra pelo ministério e o que 

são regras das instituições.  

 A primeira divisão são as regras do ministério, o que fica marcado pelo uso da 

dissimulação (método utilizado por Thompson, 1975) com estratégia de construção simbólica, 

uma vez que não são seguidas. Para dar suporte a dissimulação, temos a utilização de diversas 

metáforas. O professor é personificado como uma “marionete”, uma “pintura a ser retocada”, 

que compartilha seu conhecimento e se torna uma pessoa de sucesso, um “desbravador de 

fronteiras”. Essas metáforas implícitas no discurso dos coordenadores e gestores dos 

programas dissimulam ao transferir atributos de perfeição e coragem para uma atividade de 

controle da força de trabalho, que é a tarefa principal demandada aos professores. 

Dentro da profissão de professor do programa E-TEC, temos duas categorias, o 

professor formador e o professor conteudista. Normalmente é a mesma pessoa, mas o 

professor recebe por funções diferenciadas. Na resolução (36/2009, p.7):  

“o professor-pesquisador-conteudista, que atuará nas atividades de elaboração de 
material didático, de desenvolvimento de projetos e de pesquisa, relacionadas aos 
cursos e programas implantados no âmbito do Sistema, sendo exigida experiência de 
3 (três) anos no magistério superior”.  



 “o professor-formador, que atuará nas atividades típicas de ensino, de 
desenvolvimento de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas 
implantados no âmbito do Sistema, sendo exigida experiência de 3 (três) anos no 
magistério superior”. 

Segundo as atribuições do professor conteudista, ele produzirá o material a ser 

utilizado durante anos, para a mesma disciplina, e a (re)produção daquele mesmo 

conhecimento. A produção de mais valia é claramente evidencia na forma de trabalho do 

professor conteudista. Segundo Marx (2011) a produção de mais valia, ou valor excedente é o 

que se produz além do que é necessário para a subsistência do ser humano. Assim sendo, o 

professor produz um material recebe por este material uma única vez, e em todas as outras 

vezes em que se utilize daquele mesmo material está sendo produzido mais valia, a 

exploração do trabalhador-capital. 

O professor formador é selecionado por meio de edital e em caráter de regime 

temporário. Sua prática de trabalho deve ser adequada às formas preestabelecidas no 

programa para o ensino a distância exercendo seu trabalho de forma limitada. 

As relações alienantes estão presentes em toda forma de trabalho isso se dá em função 

dos modos de produção do sistema capitalista. No que compete ao professor por ter de adaptar 

cada vez mais suas aulas às exigências postas pelo empregador sua autonomia e os conteúdos 

ministrados ficam comprometidos (OLIVEIRA, 2004). 

A segunda divisão dos arquivos pesquisados no site MEC e disponibilizados pelo 

programa de Ensino a distância, são os manuais de atribuições, direitos e deveres dos 

participantes do programa. Temos no artigo 6º na resolução 36/2009 como atribuição: 

 

QUADRO 01- Atribuições do professor formador   

- planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino adequadas aos cursos, podendo ainda atuar nas 
atividades de formação; 

- adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises e estudos 
sobre o desempenho dos cursos; 

- elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir ações necessárias de suporte tecnológico durante o 
processo de formação; 

- desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, sistema e metodologia de avaliação de alunos, 
mediante uso dos recursos previstos nos planos de curso; 

- desenvolver, em colaboração com a equipe da IPE, metodologia para a utilização nas novas tecnologias de 
informação e comunicação (NTIC) para a modalidade a distância; 

- desenvolver a pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade 
à distância; 

- participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia de materiais didáticos para a 



modalidade a distância; 

- aplicar pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade a 
distância 

- elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino na esfera de suas atribuições, para 
encaminhamento às secretarias do MEC; 

- realizar as atividades de docência nas capacitações dos coordenadores, professores e tutores; 

- realizar as atividades de docência das disciplinas curriculares do curso; 

- planejar, ministrar e avaliar as atividades de formação; 

- organizar os seminários e encontros com os tutores para acompanhamento e avaliação do curso; 

- participar dos encontros de coordenação; 

- articular-se com o coordenador de curso e com o coordenador de tutoria; 

- encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos cursistas. 

 
Fonte: Resolução 36/2009 FNDE. Quadro elaborado pelas autoras. 

 A partir das atribuições dos professores, podemos identificar a exploração do 

trabalhador, precarização do trabalho e a alienação do  mesmo, enquanto formador de 

conhecimentos e capacitador de formação de análises críticas e exemplo.  

 No primeiro item do quadro, diz que é preciso analisar e desenvolver novas 

metodologias de ensino, porém na realidade não são disponibilizados matéria prima, ou 

investimentos para tal, o professor quando necessário diversificar sua aula, em alguns casos 

chega a tirar do próprio bolso, para melhorar a qualidade do ensino.  

 Neste tópico, podemos perceber como fica explícito a precarização do trabalhador. A 

precarização do trabalho dos professores do EAD pode ser percebida em duas principais 

vertentes: aumento de serviço vinculado a menores salários e perda de direitos trabalhistas. Os 

professores do EAD por possuírem maior quantidade de alunos começam a ter maior volume 

de atividades e provas para correção sendo remunerados por meio de bolsas mensais por 

disciplinas curriculares do curso que lecionam indiferentemente ao número de alunos que os 

mesmo possuem, além dessa diferença salarial na qual os professores de cursos presenciais 

recebem por aula hora ou por meio de salários mensais.  

 Outro modo de precarização do professor em EAD é a perda de direitos por partes dos 

que receberem bolsas, pois as mesmas não lhes proporcionam vínculos empregatícios, sendo 

assim então um emprego temporário que se estende até o término da disciplina lecionada. 

Após o término da disciplina os professores para lecionar a matéria novamente devem esperar 

a abertura de um edital e se submeter novamente a todo o processo de seleção.  

A seleção e execução das atividades dos professores do ensino EAD da rede E-Tec é 

regulamentada pela  Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. No entanto, essa seleção se 



torna uma forma de precarização, pois nesses editais eles especificam as formas de trabalho, 

por exemplo: 

“- deverão ser aplicadas duas provas presenciais na soma de 55 pontos no mínimo. 
- deverão ser abertos chats, todas as sextas feiras que antecedem as provas 
presencias. 
- deverão ser abertas provas virtuais, entrega de trabalho e fóruns, um de cada. 
- deverá ser de comum acordo entre todos os professores selecionados a aplicação do 
trabalho interdisciplinar no valor de 15 pontos, e a apresentação nas datas 
estabelecidas no calendário que segue em anexo ao edital. 
- a presença nas aulas práticas é de responsabilidade do professor, sendo vetada o 
envio de monitores, tutores ou suplentes” (texto adaptado  pelas autoras do edital 
53/2016). 
 

 A adaptação foi necessária com a finalidade de não identificar a instituição 

ofertante, não ferindo nossas análises e sujeitos a plágio. A partir do fragmento acima, 

podemos perceber que a instituição delineia cada “passo” do professor, sendo ele obrigado a 

seguir as regras impostas, limitando-o assim as metodologias e distribuição de pontos posta.  

 Este delineamento se torna precário, uma vez que o docente não tem mais 

autonomia no processo de ensino-aprendizado, o que está em contra ponto pelas suas 

atribuições onde a resolução 36/2009, dá-lhe plenos poderes para tal autonomia e se torna um 

trabalhador alienado ao processo, fazendo apenas a (re)produção do conhecimento, mantendo 

o status quo social. 

 O uso destas resoluções para formar edital e colocar o professor dentro das 

“caixinhas do saber” das instituições é apenas o começo de uma produção da mais valia 

constante e exagerada da exploração do trabalhador. O trabalho alienado se torna um meio 

para a manutenção do status quo do sistema vigente, e enquanto instituições de ensino, elas 

também disseminam a ideologia de que as coisas estão como estão, por que tem que ser 

assim. E isso não passa de reprodução de um discurso capitalista e hierárquico. 

 

Considerações Finais 

As reflexões aqui apresentadas sobre a as relações do trabalho docente no ensino a 

distância no Programa E-TEC Brasil tem o intuito de entender como ocorre a venda de sua 

força de trabalho por parte dos professores na forma de ensino a distância. E quais são as 

consequências que essa nova relação de trabalho traz para os professores. 

Ao estudarmos as regulamentações que normatizam a relação de trabalho dos 

professores percebemos que existe a produção de mais valia, ou valor excedente, no momento 

em que o docente que produz um material e esse é replicado por anos, sendo que o autor 

recebe por ele uma única vez. E que o professor que irá ministrar as aulas não será o mesmo 



que produziu o material.  Além disso, esse novo vínculo empregatício gera uma precarização 

no trabalho do docente, pois ele agora “vende” o sua força de trabalho intelectual que será 

gravado e reproduzido para inúmeros alunos e a sua remuneração será apenas de uma 

disciplina ministrada. O que acarreta em menos remuneração e maior esforço laboral, pois o 

número de alunos virtuais em cada turma pode ser muito maior que nas aulas presenciais. E 

assim como o professor presencial o professor a distância tem que dedicar tempo para 

correção de provas e atividades (ANTUNES E DRUCK, 2015). 

Ademais essa precarização se agrava no que tange a perda de direitos trabalhistas e 

vínculo empregatício temporário. Pois além do professor de EAD receber proventos inferiores 

ao dos professores presenciais eles não possuem garantias trabalhistas, tais como previdência 

social, carteira de trabalho assinada, fundo de garantia, entre outros, pois recebem por meio de 

bolsas. O que os deixa em um vínculo empregatício vulnerável e temporário que a cada 

término de disciplina é necessário concorrer novamente por meio de editais a vaga ocupada 

anteriormente (ANTUNES E DRUCK, 2015). 

Por meio da vasta obra deixada por Marx, com destaque para os Manuscritos de 1844, 

e do texto utilizado no decorrer deste artigo do autor húngaro, Mészáros, no que tange ao 

trabalho alienado e educação temos de superar as relações alienadas presentes em todas as 

relações sociais de no modelo de sociedade que vivemos para assim chegar em uma outra 

concepção de trabalho e educação. Contudo, dentre os diversos pontos do sistema capitalista 

que temos de atacar para superá-lo a educação apresenta-se como um ponto chave. Mészáros 

deixa a proposta de construção de uma "estratégia educacional socialista" a nível global, com 

ressalvas para não ser levado para os rumos do utopismo. Para esse autor a superação da 

alienação de forma positiva é de incumbência dentre outros do campo da educação sendo 

necessária uma "revolução cultural" para cumprir tal tarefa. Concluímos assim que os 

professores do EAD da Rede E-TEC estão vinculados a uma forma de trabalho fragmentada 

pela cisão entre capital e trabalho. Que vivenciam em sua rotina de trabalho alienação, 

flexibilização e precarização e na execução das suas atividades laborais produzem mais valia.  
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