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RESUMO 

 

Introdução - Trata-se da apresentação dos resultados de pesquisa referentes ao Eixo 2 

(bibliográfico) do projeto “Caminhos para a melhoria das condições de trabalho e saúde dos 

professores na perspectiva das políticas públicas”. O objetivo específico do Eixo em questão 

foi identificar e analisar, por meio de levantamento em fontes distintas e complementares, 

estudos dedicados ao tema “condições de trabalho e saúde dos professores” em diferentes 

níveis e modalidades de ensino, com ênfase no panorama das condições gerais de trabalho e 

saúde dos professores.  Para tal, utilizou-se, sobretudo, o procedimento metodológico de 

revisão narrativa. Como resultado, demonstrou-se que, da educação básica ao ensino 

superior, incluindo-se os casos específicos da docência na Educação a Distância e na 

Educação de Jovens e Adultos, a literatura científica dedicada ao assunto aponta para um 

contexto de precariedades diversas relacionadas ao trabalho dos professores, o que inclui: 

violência; indisciplina; desvalorização; desprestígio; baixos salários; problemas de estrutura; 

intensificação e sobrecarga de trabalho; avanço do trabalho sobre o tempo de descanso e 

lazer; imposição de lógica alheia à natureza e função social da educação; dificuldades no 

reconhecimento e manutenção de vínculos de trabalho; dificuldades de formação; entre 

outros. Em tal contexto, cansaço físico, cansaço mental e desgaste se tornam evidentes, podendo 

acabar em burnout, depressão e outros tipos de transtornos. Nesse sentido, a literatura consultada 

indicou os transtornos mentais e comportamentais, os distúrbios da voz e os distúrbios 

osteomusculares como os problemas de saúde mais prevalentes entre os professores. Ainda assim, 

referiu que os professores (evidência captada em estudos sobre professores do ensino 

superior) veem na relação com os alunos e na prática de pesquisa, com a possibilidade de um 

trabalho emancipador, fontes de satisfação e prazer no trabalho. Como conclusão, observou-

se que, com base nas evidências observadas, diversas medidas visando ao saneamento dos 

problemas podem ser adotadas, invocando-se para tal a esfera de ação das políticas públicas.  

 

Palavras-chave: Professores; Educação; Saúde do Trabalhador; Políticas Públicas.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente relatório visa apresentar resultados de pesquisa de cunho 

bibliográfico obtidos no âmbito do projeto “Caminhos para a melhoria das condições de 

trabalho e saúde dos professores na perspectiva das políticas públicas”. Mais 

precisamente, trata-se dos resultados relacionados ao Eixo 2 (bibliográfico) do projeto 

em questão.  

Iniciado em 2019, a iniciativa surgiu como resultado de projeto realizado em 

anos anteriores por um grupo de pesquisadores da Fundacentro que, entre 2014 e 2019, 

dedicaram-se a buscar e refletir sobre formas de intervenção que pudessem reverter na 

melhoria das condições de trabalho e saúde dos professores. Por esta razão, ao longo 

dos referidos anos (2014 a 2019), o projeto anterior se apresentou sob o título 

“Condições de trabalho e saúde dos professores: das constatações às possibilidades de 

intervenção”. Além das atividades de pesquisa, foram realizadas também três edições 

dos seminários “Condições de trabalho e saúde dos professores”, cada qual com um 

foco temático específico, ocorridos no Centro Técnico Nacional da Fundacentro, em 

São Paulo, nos anos de 2016, 2017 e 2018, originando um livro (em editoração). Como 

resultado de toda a experiência, concluiu-se que, dentre as formas de intervenção 

possível, a natureza dos problemas e desafios encontrados clamava pela dimensão de 

intervenção possível às políticas públicas.  

Dito isso, o projeto de que trata o presente relatório foi então constituído com o 

objetivo de estudar formas de melhorar as condições de trabalho e saúde dos professores 

na dimensão das políticas públicas. Ancorado em método quali-quantitativo 

(triangulação de métodos), o projeto se propôs a coletar dados por meio de fontes 

estatísticas (Eixo 1), bibliográficas (Eixo 2) e pesquisa empírica (Eixo 3), sendo esta 

última realizada por meio de entrevistas on-line de tipo estruturada. Enquanto resultado, 

espera-se gerar conhecimento sobre as políticas públicas que incidem sobre as 

condições de trabalho e saúde dos professores, prevendo-se aplicação dos resultados na 

elaboração de um documento-proposta (relatório de pesquisa) sugerindo formas de 

reduzir os altos índices de afastamento relacionados ao trabalho entre professores que a 
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literatura dedicada ao assunto vem apontando. A proposta se insere na perspectiva da 

pesquisa social aplicada, com fundamento na noção de Políticas Públicas baseadas em 

Evidências (PPBE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sob o nº  4.796.291, CAAE 

47931321.9.0000.5421.  

Como componente de que trata especificamente o presente relatório, o objetivo 

do Eixo 2 (bibliográfico) foi identificar e analisar, por meio de levantamentos em fontes 

distintas e complementares, estudos dedicados ao tema “condições de trabalho e saúde 

dos professores” nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com ênfase no 

panorama das condições gerais de trabalho e saúde dos professores em suas relações 

com os problemas e as possíveis formas de superação abordadas por tais estudos. Para 

tal, utilizou-se, sobretudo, o procedimento de revisão narrativa.   

Desse modo, apresenta-se aqui uma série de resultados que, em primeiro 

momento (Capítulo 1), trazem um panorama de como a literatura científica vem 

abordando, em linhas gerais, a questão das condições de trabalho e saúde dos 

professores em um contexto que vai da educação básica ao ensino superior. Na 

sequência, há um capítulo sobre as condições de trabalho e saúde dos docentes que 

atuam na EaD (Capítulo 2), modalidade que, especialmente no Ensino Superior, foco do 

capítulo em questão, tem se expandido por meio de uma dinâmica preocupante de 

precariedades. Por fim, o terceiro capítulo aborda a relação saúde-trabalho de 

professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), componente da 

educação básica que, concebida como “modalidade” no referencial educacional 

(especialmente o de base legal), geralmente têm sido relegado a um lugar de 

esquecimento, incompreensões e desprestígio, mas que a despeito de todas as 

vicissitudes, vem resistindo ao longo das décadas e buscando cumprir o importante 

papel que lhe cabe no contexto de precariedade social e educacional do país. Como tal, 

reivindica seu lugar junto à educação básica e chama a atenção para a invisibilidade que 

insiste em pairar sobre os professores da EJA e suas condições de trabalho.          

 



7 
 

 
 
 

CAPÍTULO 1                                                                                                      

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS PROFESSORES NO 

BRASIL – DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR: UM 

PANORAMA 

Cristiane Oliveira Reimberg 

Jefferson Peixoto da Silva 

 

1. OS DOCENTES E A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: COMPOSIÇÃO E 

DADOS GERAIS 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), o Brasil tem 2,2 milhões de professores atuando na educação básica 

(INEP, 2020). Com estrutura delimitada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9.394/96), a educação básica abrange, nos termos do ensino regular, a 

educação infantil, o ensino fundamental (dividido em anos iniciais e anos finais) e o 

ensino médio. A essas três etapas de natureza regular do ensino formal, também se 

integram ao nível básico modalidades específicas como a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), a Educação Especial e o Ensino Profissional.  

Para o aluno, o percurso do ensino regular que vai do ensino infantil ao ensino 

médio é previsto para ser cumprido entre 0 e 17 anos. Conforme dados oficiais, em 

2019 houve 47,9 milhões de matrículas distribuídas entre as 180,6 mil escolas de 

educação básica do país (INEP, 2020).      

           Gráfico 1 - Percentual de matrículas segundo dependência administrativa 

 
               Fonte: Adaptado de: INEP/MEC/DEED. Censo da Educação Básica 2019: Resumo Técnico. 
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Do ponto de vista da distribuição das matrículas, a rede municipal foi responsável 

pela maioria delas, com 48,1%, seguida pela rede estadual com 32,0%, pela rede 

privada com 19,1% e, por fim, pela rede federal com 0,8%. Cabe acrescentar que 88,9% 

das matrículas se concentraram na área urbana e que, na área rural, apenas 1% estava na 

rede privada (INEP, 2020). Tais dados nos permitem concluir que a grande maioria da 

força de trabalho dos professores da educação básica no Brasil está concentrada na rede 

pública (80,9%), de modo que, para o melhor conhecimento e atendimento às condições 

de trabalho e saúde dos docentes, a devida atenção do poder público é requerida.  

          Gráfico 2 - Número de professores da educação básica – 2019. 

 
     Fonte: Adaptado de: INEP/MEC/DEED. Censo da Educação Básica 2019: Resumo Técnico. 

 

A respeito dos professores, formando contingente altamente expressivo com seus 

2,2 milhões de profissionais oficialmente declarados e com significado social 

marcadamente relevante devido a seu papel estratégico na formação da cidadania e da 

força de trabalho brasileira, os registros do Inep informam que os professores se 

distribuem da seguinte forma entre as distintas etapas da educação básica: na Educação 

infantil são 599,4 mil; no ensino fundamental são 1,5 milhão (751,9 mil nos anos 

Educação

infantil

Ensino

Fundamental -

ciclo I

Ensino

Fundamental -

ciclo II

Ensino Médio

599.473 

751.994 755.986 

507.931 

Professores por etapa da educação básica - 2019  
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iniciais e 755,9 mil nos anos finais); e, por fim, no ensino médio são 507,9 mil (INEP, 

2020, p.48)
1
.   

Se entre os alunos a identificação é relativamente facilitada a partir da perspectiva 

dos níveis, etapas e modalidades, do ponto de vista dos professores essa identificação 

não é tão simples, visto que lecionar em cada nível, etapas e modalidades requer 

características específicas por um lado e, por outro, permite que professores tenham 

mais de um vínculo, conforme mencionado.  

Desse modo, cabe ressaltar que, em linhas gerais, podemos classificar os professores 

da educação básica em dois grandes grupos, sendo o primeiro o dos professores ditos 

generalistas (geralmente
2
 pedagogas/os, vinculados à educação infantil e/ou aos anos 

iniciais do ensino fundamental) e o dos professores especialistas o segundo (geralmente 

são professores bacharéis ou licenciados nas diversas áreas do saber, requisito para 

lecionar tais saberes específicos nas séries do segundo ciclo do ensino fundamental até o 

                                                           
 

1
 Uma divergência de resultados foi observada no Resumo Técnico do Inep no que diz respeito ao número 

total de professores da educação básica declarado (2,2 milhões) e a soma desses docentes espalhados 

pelas distintas etapas da educação básica (páginas 48, 49, 50 e 56), número que, somado, chegou a algo 

em torno de 2,6 milhões, tendo o ano de 2019 como referência. Entende-se que a discrepância decorre do 

fato de que professores podem ter mais de um vínculo, de modo que em um determinado caso os números 

refletem o total de professores e no outro o número de vínculos relativos ao exercício da docência (algo 

que o Inep classifica basicamente como “função docente” – para a definição de função docente, vide nota 

nº 21, p. 35-36), quantidade essa que, dado o exposto, sempre será maior do que a quantia específica de 

professores. Há que se considerar ainda a distinção entre o exercício da docência e de outras funções 

ligadas ao magistério, como, por exemplo, a de direção e/ou coordenação pedagógica (vide LDB 

9.394/96, Artigo 67, §2º e Parâmetros Curriculares Nacionais, documento introdutório, item 

“professores”). Entende-se que os números apresentados no relatório do Inep (páginas 48 a 56) 

correspondem a vínculos relacionados à função docente, ainda que o documento não aponte tais 

distinções. Documento mais recente publicado pelo Inep (2021) indicou leve queda no número de 

docentes, passando de 2,2 milhões em 2019 para 2.189,005 em 2020. A soma dos números de docentes 

apresentados em cada etapa de ensino novamente não coincidiu com o total de professores informado. 

  
2
 A menção a “geralmente” se explica pelo fato de que, embora a graduação em pedagogia seja pré-

requisito para lecionar em tais etapas, há exceções como no caso de algumas disciplinas específicas que 

exigem professores habilitados nas próprias áreas em questão (como para o ensino de Arte e de Educação 

Física, por exemplo), como também casos de professores com formação de nível médio (Magistério, 

sobretudo) que continuam atuando, embora o entendimento sobre os pré-requisitos tenham mudado, 

aqueles que já haviam ingressado na profissão seguindo legislação anterior tiveram seu direito de 

continuar lecionando mantido. A carência de professores, sobretudo em algumas regiões com pouca 

oferta de cursos de formação de professores, por exemplo, também explica o fato, assim como cargos de 

apoio que algumas escolas e redes mantém, especialmente a rede privada no que diz respeito à educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O cargo de “professor assistente” é um desses exemplos. 

Embora algumas escolas que se utilizem de tal apoio, exijam também a formação de nível superior, 

particularmente nos grandes centros urbanos, esta não é a realidade em todo o país). Para um mapa sobre 

as questões de formação docente e professores sem formação em nível superior em atuação, o documento 

“Resumo Técnico” do Inep (2020) poderá ser consultado.     
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ensino médio) e, em alguns casos, já na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental – como no caso das disciplinas de Arte e Educação Física que devem ser 

ministradas por habilitados nas áreas, não por generalistas. 

Há algumas décadas, o Brasil vivia um problema educacional de proporções 

expressivas que era de ordem predominantemente quantitativa. Tal problema era 

expresso pelos grandes contingentes de crianças, adolescentes e jovens fora da escola, 

ao lado do problema histórico das altas taxas de analfabetismo. Questões como trabalho 

infantil, dificuldades no acesso e permanência na escola, além de altos índices de 

reprovação eram apontados como os grandes responsáveis por aquele contexto 

(BRASIL, 1996). Visando ao cumprimento de acordos internacionais
3
, a partir de 

meados da segunda metade dos anos 90 o Brasil passou a adotar uma série de medidas 

que tiveram a universalização do acesso e a redução dos altos índices de evasão escolar 

como principais metas. Para tal, os esforços se concentraram fundamentalmente naquilo 

que ficou conhecido como políticas de correção de fluxo, visto que a distorção idade-

série e a reprovação foram identificadas oficialmente como os principais pontos a serem 

combatidos.  

Décadas depois, podemos dizer que do ponto de vista quantitativo, aquelas políticas 

lograram êxito, já que a distorção idade-série e o número de crianças fora da escola, 

assim como a própria evasão em si, foram superados enquanto problema crônico. Assim 

pelo menos o monitoramento dos dados oficiais tem nos mostrado. (INEP, 2020). 

Vencido o problema quantitativo, contudo, um novo desafio se impôs: o qualitativo. Por 

anos seguidos vimos amargando o baixo desempenho educacional das nossas escolas e 

alunos
4
, mostrando que um novo ciclo de desafios se impôs à educação de nosso país 

que agora é declaradamente de ordem qualitativa. Como melhorar a qualidade de nossas 

escolas e do desempenho dos nossos alunos? Essa é uma das principais perguntas que 

temos feito enquanto sociedade nos últimos anos, com grande preocupação. 

                                                           
 

3
 Referência aos compromissos assumidos pelo Brasil no contexto da Conferência de Jomtien, Tailândia, 

realizada em 1990, cujo lema foi “educação para todos”.  
4
 O baixo desempenho da educação básica brasileira tem sido notado, entre outros, por meio de certames 

internacionais como o PISA. Os preocupantes índices de analfabetismo funcional também se aplicam ao 

caso.  
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De certa forma, a própria Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional já trazem a receita para isso: a valorização dos profissionais da 

educação (CF de 1988, Artigo 206, inciso V; e LDB 9394/96, Artigo 67, incisos I a VI). 

Como, contudo, a valorização dos professores tem sido vista e tratada em nosso país? O 

que tem sido feito (ou não) a este respeito?  

A se julgar por parte da literatura dedicada ao assunto, especialmente a educacional, 

parece que o tópico valorização dos professores tem evocado, em primeiro plano, 

questões como salário, formação, reconhecimento social e condições de trabalho, ainda 

que em sentido restrito ao das condições materiais (MENESES, 2004; PILETTI, 2004). 

Tal entendimento parece emanar, inclusive, da própria LDB 9.394/96 que, ao disciplinar 

o assunto em seu Artigo 67, o faz exatamente em termos de salário, carreira, formação e 

condições de trabalho. De fato, todos esses itens despontam no cotidiano atual dos 

professores como dimensões carentes de muitos aportes, revelando que, embora prevista 

em lei, a valorização dos profissionais da educação não avançou muito para além do 

papel, ficando restrita ao básico ou até mesmo aquém dele. Pelo menos para a maior 

parte dos professores que atuam na rede pública.  

Para além do próprio problema do não cumprimento integral à legislação que trata 

do assunto, há uma dimensão intrínseca ao tópico valorização docente que nos parece 

ainda mais sensível neste momento e que pouca atenção tem recebido como tal que é a 

questão da saúde dos professores, objeto central de nossa preocupação neste texto. 

Conforme será apresentado a seguir, uma série de evidências científicas (publicações) 

apontam para um preocupante quadro de adoecimento entre nossos professores. Ao que 

parece, o agravamento da questão tem se dado, sobretudo, a partir da adoção das 

políticas de correção de fluxo (PAPARELLI, 2009), sendo talvez possível falar que se 

trata, entre outros, de efeitos de longo de prazo de tais medidas, não por elas em si, mas 

pela forma como foram conduzidas. De fato, a implementação de políticas de 

universalização do ensino impôs novas demandas e desafios aos professores, levando 

para dentro da escola, de forma massiva, um público com o qual eles não estavam 

acostumados (nem preparados) a lidar (SILVA, 1993). 

A questão do agravamento das condições de saúde dos professores se torna 

claramente grave e da ordem das políticas de valorização pela simples razão de que com 

professores adoecidos não se fará educação de qualidade nem se pode dizer que o 
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provimento de condições de trabalho adequadas previsto em lei está sendo cumprido 

(LDB 9.394/96, Artigo 67, inciso VI).  

Nesta matéria, a maior tentação e ao mesmo tempo o maior engano talvez seja o de 

se poder considerar que o avanço dos casos de adoecimento entre os professores decorra 

de problemas fundamentalmente de formação, como se o grande elemento em jogo 

fosse aprender a lidar individualmente com os novos desafios, ao passo que as 

condições de organização e realização do trabalho, fontes das causas estruturais que dão 

forma ao problema, fossem secundárias. Fazê-lo significaria ignorar toda a tradição de 

um campo do conhecimento, o da Saúde do Trabalhador, que sistematicamente vem 

demostrando que o êxito em termos de saúde e prevenção consiste em atuar sobre os 

determinantes do processo saúde-doença, não sobre seus efeitos ou consequências 

(LAURELL, 1982; MENDES e DIAS, 1991). Tais determinantes, cabe lembrar, são 

estruturais, não individuais. De igual maneira, sustentar esse entendimento significaria 

também incorrer na indesejável distorção de culpar a vítima por aquilo que justamente a 

tem afligido (VILELA et al, 2004).  

Nesses termos, os tópicos abaixo procurarão demonstrar como a questão das 

condições de trabalho e saúde dos professores da educação básica tem sido tratada pela 

literatura, na perspectiva da Saúde do Trabalhador.   

 

2. MAPEANDO OS ESTUDOS
5
  

Entre os anos de 2005 e 2009, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) realizou um projeto intitulado: 

“Condições de trabalho e suas repercussões na saúde dos professores de Educação 

Básica no Brasil”, coordenado por Leda Leal Ferreira (FERREIRA, 2010). Entre outros
6
, 

o projeto apresentou um estado da arte sobre a produção científica relacionada ao 

                                                           
 

5
 A presente seção bem como a próxima contam com trechos adaptados da tese “Quando o trabalho 

invade a vida: um estudo sobre a relação trabalho, vida pessoal cotidiana e saúde de professores do ensino 

regular e integral de São Paulo” (SILVA, 2018), cujos achados de cunho bibliográfico foram publicados 

em 2021, com atualização de informações (SILVA e FISCHER, 2021).  
6
 O projeto contou também com uma pesquisa de campo realizada por pesquisadores da Fundacentro e de 

outras instituições (coordenadas pela própria Fundacentro), os quais se utilizaram da Análise Coletiva do 

Trabalho (ACT), para investigar as condições de trabalho de professores de seis estados brasileiros, dando 

origem à publicação de um livro para cada um dos estados em que o projeto foi realizado, além de um 

relatório abordando os resultados do projeto como um todo (FERREIRA, 2010).    
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assunto (predominantemente a brasileira, com foco em teses e dissertações) 

considerando o período entre 1997 e 2006.  

Como resultado, 65 publicações foram identificadas e analisadas, sendo 10 teses 

de doutorado, 51 dissertações de mestrado e 04 livros. O trabalho ficou a cargo de 

pesquisadores da Faculdade de Educação da Unicamp, São Paulo, sob a coordenação 

das professoras Márcia de Paula Leite e Aparecida Neri de Souza (LEITE e SOUZA, 

2007). As autoras publicaram também dois volumes com as resenhas de todas as obras 

analisadas (LEITE e SOUZA, 2006) e um artigo (SOUZA e LEITE, 2011) sobre a 

pesquisa e seus principais resultados. 

De modo geral, concluiu-se que entre os achados houve “predominância de 

estudos sobre saúde mental: estresse, burnout, mal-estar, entre outros, construídos a 

partir do campo de conhecimento da psicologia e da biologia” (SOUZA e LEITE, 2011, 

p.1106). Com relação aos demais elementos, as autoras afirmaram que:  

Nas análises sobre o trabalho, estrito senso, predominam os estudos ergonômicos 

sobre as atividades e tarefas dos professores. Neles, o trabalho docente é 

compreendido como uma atividade repetitiva, fragmentada em tarefas e submetida a 

intensos ritmos de trabalho. As análises sobre as condições de trabalho são 

fortemente marcadas pela autopercepção dos professores, sendo praticamente 

inexistentes os estudos empíricos sobre as reais condições de trabalho em escolas. 

Da mesma forma, há também poucos estudos sobre os reflexos da organização e da 

gestão do trabalho na saúde dos professores e os estudos sobre saúde, de forma 

geral, buscam os sintomas (autopercepção) e suas patologias e acabam por 

estabelecer orientações para a promoção e prevenção (estudos prescritivos). 

(SOUZA e LEITE, 2011, p.1106). 

 

Com relação à classificação dos achados, o processo histórico de análise do tema 

foi evocado, guiando o olhar para os achados “a partir das pesquisas sobre o mal-estar 

docente, estresse emocional e síndrome de burnout” (SOUZA e LEITE, 2011, p.1110). 

No documento eletrônico “Estado da Arte” (LEITE e SOUZA, 2007, p.19), por sua vez, 

os resultados foram apresentados e discutidos a partir das categorias: “1. O trabalho 

docente em números; 2. Organização do trabalho docente: condições de trabalho e 

saúde; 3. Mal-estar docente; 4. Estudos sobre a voz: distúrbios vocais; 5. Estresse 

Emocional e Síndrome de Burnout”.  

De modo adicional, apresentou-se ainda uma visão geral dos resultados segundo 

as áreas de conhecimento (LEITE e SOUZA, 2007; SOUZA e LEITE, 2011), com os 

seguintes resultados: “Fonoaudiologia (n=15); Psicologia: mal estar, Burnout e estresse 
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(n=19); Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho (n=01); Administração: 

organização e gestão do trabalho, qualidade de vida no trabalho (n=06); 

Educação/Pedagogia (n=04); Ergonomia (n=05); Engenharia de Produção (n=01); 

Epidemiologia (n=02); Saúde Ocupacional (n=11); Saúde pública (n=01)”. Embora 

provenientes de áreas diversas, as autoras afirmaram que: “praticamente a totalidade dos 

trabalhos analisados faz referência ao mal-estar docente, discutindo como ele se 

manifesta em diferentes contextos do ensino básico” (SOUZA e LEITE, 2011, p.1110), 

o que explica a opção de análise declarada.  

Como se observa, critérios distintos foram utilizados para classificar os achados 

e analisá-los. Para classificá-los, consideraram-se elementos como tema do estudo, 

pressupostos teórico-metodológicos e áreas do conhecimento, sendo este último um 

recurso bastante favorável à identificação das obras e dos pressupostos que as 

embasaram.  Para a análise, priorizou-se o objeto do estudo, dentre aqueles que se 

mostraram mais expressivos em termos de número de publicações e relevância, daí o 

foco em questões de desfechos de saúde que se mostraram recorrentes, como “mal-estar 

docente, estresse emocional e síndrome de Burnout” (SOUZA e LEITE, 2011, p.1110). 

Servindo-se de tais resultados e os considerando como de “inestimável 

contribuição aos pesquisadores da área, apesar das limitações relacionadas ao tempo 

exíguo”, Paparelli (2009, p.51) analisou as resenhas (LEITE E SOUZA, 2006) que 

compuseram o estado da arte em questão e, à luz dos objetivos específicos de sua tese 

de doutoramento, propôs uma nova classificação para tais obras, sendo: 1. Pesquisas do 

campo da Fonoaudiologia; 2. Perfil epidemiológico de morbidade dos docentes; 3. 

Pesquisas que analisam o sofrimento mental como Burnout ou estresse; 4. Pesquisas que 

analisam sofrimento mental em geral; 5. Pesquisas em ergonomia da atividade e 

psicodinâmica do trabalho; e 6. Temas diversos ou grupo de trabalhos que não se 

enquadraram em nenhuma das categorias construídas.  

Unindo elementos distintos como objeto de estudo, área do conhecimento e 

pressupostos teórico-metodológicos para a reclassificação das obras que empreendeu, o 

trabalho trouxe nova forma de apresentação dos resultados, tornando essa apresentação 

ao mesmo tempo mais abrangente e sintética, já que baseada em um único critério, 

ainda que misto. Nessa perspectiva, contribuiu também disponibilizando quadros de 

identificação geral das obras analisadas, conforme a reclassificação proposta.  
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Partindo igualmente do trabalho de Souza e Leite (2011) como fonte e referência 

no assunto, Silva e Fischer (2021) realizaram levantamento bibliográfico que, com o 

intuito de confirmar a viabilidade de seu objeto de estudo, analisou a produção científica 

sobre o tema trabalho e saúde dos professores publicada entre 1997-2017.   

Atualizando os achados sobre o tema em uma década e abrangendo o escopo 

para artigos publicados em periódicos e bases de dados indexadas às plataformas 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), o 

estudo identificou um total de 175 obras, classificadas nas seguintes categorias: 1. 

Problemas de saúde (n=73); 2. Condições de trabalho e saúde (n=38); 3. Qualidade de 

vida (n=29); 4. Trabalho, carreira e fundamentos da ação docente (n=35). Cada uma 

dessas categorias contemplou subcategorias a elas vinculadas de acordo com os 

objetos/temas dos estudos identificados. Por não ter repetido os achados de Souza e 

Leite (2011), já que as buscas se deram com foco em publicações de naturezas 

distintas
7
, os resultados dos dois estudos podem ser tomados como complementares e, 

somados, compõem um universo de 240 publicações. 

Ao apresentarem seus achados, Silva e Fischer (2021) também identificaram 

outras obras que empreenderam revisões de literatura, distinguindo-as em dois tipos: 

revisões de caráter geral sobre trabalho e saúde dos professores, como o já citado estudo 

de Souza e Leite (2011); e revisões sobre temas específicos como burnout 

(CARLOTTO e CÂMARA, 2008; CUNHA, 2009; DIEHL e MARIN, 2016) e 

qualidade de vida (DANTAS et al., 2003; PEREIRA et al., 2009; RIBAS et al., 2014).  

                                                           
 

7
 Embora Souza e Leite (2011) também tenham utilizado a base SciELO como uma de suas fontes de 

dados, as autoras focaram em teses e dissertações, “descartando os artigos” (LEITE e SOUZA, 2007, p.6). 

Por entender que parte dos artigos publicados decorrem justamente de teses e dissertações, ainda que não 

apenas delas (muitos provém do trabalho de grupos de pesquisa), Silva e Fischer (2021) buscaram 

identificar quais artigos publicados dentro do período de 1997-2006 eventualmente teriam decorrido de 

teses e/ou dissertações já contempladas pelo estudo de Souza e Leite (2011). O resultado foi que “apenas 

nove artigos foram identificados como diretamente decorrentes de teses ou dissertações analisadas pelo 

referido estado da arte” (Silva e Fischer, 2021, p.8). Por outro lado, para o mesmo período (1996-2007), 

trinta e oito artigos não contemplados no referido estudo foram também identificados, justificando a 

abordagem complementar do número de publicações. As diferenças nos resultados talvez possam ser 

explicadas por dois elementos centrais: o primeiro é o fato de que a base SciELO, utilizada em ambos os 

estudos, ganhou uma abrangência maior de periódicos indexados nos últimos anos. A segunda é o fato de 

que a plataforma BVS, utilizada em apenas um deles, concentra diversas outras bases de dados 

específicas do campo da saúde (como LILACS e BIREME, por exemplo). 
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Na linha de estudos que empreenderam revisão de literatura de caráter geral, 

outro estudo identificado foi o de Cortez et al (2017), em que os autores se propuseram 

a utilizar a Biblioteca Virtual de Saúde em Psicologia (BVS-Psi) para analisar 

publicações relacionadas à saúde no trabalho docente produzidas entre 2003-2016. 

Aplicando critérios de classificação diversos como: área, referencial teórico, tema, 

participantes, método, instrumentos, eixos de análise e agrupamentos de temas 

predominantes, o trabalho encontrou 69 artigos considerados elegíveis. 

Embora tenham mencionado se tratar de levantamento voltado à área de 

psicologia, os resultados apresentados não se limitaram a tal área, contemplando estudos 

de áreas diversas, tais quais: Fonoaudiologia, Pedagogia, Medicina, Administração, 

Enfermagem, entre outras. Além disso, contemplaram também professores de etapas e 

níveis variados (da educação infantil ao superior), sem problematizar as especificidades 

de cada um.  

Do ponto de vista da classificação temática dos achados, os resultados de Cortez 

et al (2017, p.115) foram: “1.Qualidade de vida e saúde (n=22); 2.Precarização, estresse 

e ruído (15); 3.Subjetividade e trabalho (n=13); 4.Adoecimento e dor (n=8); 

5.Promoção de saúde (n=5); 6.Políticas públicas (n=3); 7.Síndrome de Burnout (n=3)”. 

O Quadro 1 apresenta uma síntese das informações ora mencionadas. 

Quadro 1 - Estudos que apresentam revisão de literatura de tipo geral                                                                                                                                        

                                                                                                                            (continua) 
 Autor/Obra Período Fontes do 

levantamento 

Total de 

achados

elegíveis 

Natureza 

dos 

estudos 

analisados  

Classificação dos 

achados segundo temas 

da análise 

Leite e Souza 

(2007) 

1997-2006 - Banco de 

Dissertações e 

Teses (CAPES). 

- Sistema de 

bibliotecas da 

Unicamp (acervus). 

- Bases de dados de 

bibliotecas das 

universidades 

brasileiras com 

acervo eletrônico 

disponível. 

- SciELO. 

 

65 Teses 

Dissertações 

Livros 

1. O trabalho docente em 

números;  

2. Organização do trabalho 

docente: condições de 

trabalho e saúde; 

3. Mal-estar docente;  

4. Estudos sobre a voz: 

distúrbios vocais;  

5. Estresse Emocional e 

Síndrome de Burnout 
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Quadro 1 - Estudos que apresentam revisão de literatura de tipo geral                                                                                                                                                          

                                                                                                                          (conclusão) 
Autor/Obra Período Fontes do 

levantamento 

Total de 

achados

elegíveis 

Natureza 

dos 

estudos 

analisados 

Classificação dos 

achados segundo temas 

da análise 

Paparelli (2009) Idem Resultados do 

estudo de Leite e 

Souza (2007). 

Idem Idem 1. Pesquisas do campo da 

Fonoaudiologia;  

2. Perfil epidemiológico de 

morbidade dos docentes;  

3. Pesquisas que analisam o 

sofrimento mental como 

Burnout ou estresse; 

4. Pesquisas que analisam 

sofrimento mental em geral;  

5. Pesquisas em ergonomia 

da atividade e psicodinâmica 

do trabalho; 

6. Temas diversos ou grupo 

de trabalhos que não se 

enquadraram em nenhuma 

das categorias construídas. 
 

Cortez et al 

(2017) 

2003-2016 BVS-Psi 69 Artigos 1. Qualidade de vida e saúde;  

2. Precarização, estresse e 

ruído;  

3. Subjetividade e trabalho;  

4. Adoecimento e dor; 

5. Promoção de saúde; 

6. Políticas públicas; 

7. Síndrome de Burnout  

 

Silva e Fischer 

(2021) 

1997-2017 BVS e SCiELO 175 Artigos 1. Problemas de saúde; 

2. Condições de trabalho e 

saúde;  

3. Qualidade de vida; 

4. Trabalho, carreira e 

fundamentos da ação 

docente.  

Fonte: Dados do estudo. Elaboração própria. 

Com relação aos estudos de revisão caracterizados anteriormente como de tipo 

específico, recomenda-se a leitura pormenorizada dos trabalhos supramencionados. De 

modo geral, os estudos de revisão sobre a síndrome de burnout, por exemplo, 

apresentam o problema como típico de profissões que demandam alto nível de 

engajamento pessoal, como é o caso dos professores, confirmando se tratar de problema 

marcante entre tais profissionais (CARLOTTO e CÂMARA, 2008). Do ponto de vista 

dos estudos de revisão sobre qualidade de vida, alguns se destacam por apontar para 

associações entre qualidade de vida e problemas de saúde típicos dos professores 

(assunto do próximo tópico), como burnout e distúrbios vocais, por exemplo (RIBAS et 
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al., 2014). Com relação à qualidade de vida propriamente dita, tais estudos apontam 

basicamente para níveis relativamente altos de satisfação com a qualidade de vida entre 

os professores, ao mesmo tempo em que revelam, em sentido contrário, altos níveis de 

insatisfação com o trabalho (SILVA e FISCHER, 2021). 

Por ora, o objetivo aqui foi o de apresentar um mapeamento, em linhas gerais, 

dos estudos que vêm tratando do tema trabalho e saúde dos professores nas últimas 

décadas. Como o objetivo foi o de apresentar a identificação de tais obras mais do que 

analisá-las, entende-se que a tarefa foi praticamente concluída, embora seja desejável 

que, com base em tal modelo de abordagem, novas publicações sobre o assunto que já 

foram e que vierem a ser publicadas continuem ser identificadas, analisadas e inseridas 

no mapeamento geral. 

Nesse sentido, outra categoria que poderia ser incluída aqui é a de publicações 

institucionais, com destaque para duas em específico: Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Com relação à 

OIT, pode-se citar aqui o estudo de Siniscalco (2002) que, elaborado por solicitação de 

tal órgão, apontou para uma escassez mundial de professores em razão de questões 

como o progressivo aumento da população mundial, as condições de trabalho e os 

baixos salários da categoria. Além disso, outras publicações da OIT sobre o assunto já 

se tornaram clássicas, como a recomendação relativa ao estatuto dos professores, 

recentemente reeditada (ILO/UNESCO, 2016). Com relação ao BID, destaca-se sua 

recente publicação apontando para o aumento do desprestígio dos professores como 

fenômeno marcante no contexto da América Latina (ELACQUA, 2018).    

Além das publicações de órgãos supranacionais como a OIT e o BID, publicações 

estas geralmente mais voltadas à temática mais geral do desenvolvimento econômico, 

destacam-se também trabalhos de cunho sindical, na qualidade de instituições locais de 

representação dos docentes.   

Em alguns casos, os sindicatos aparecem como promotores diretos das pesquisas; 

em outros, caracterizam-se como seus apoiadores ou demandantes. Um exemplo são os 

estudos realizados pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 

Paulo (Apeoesp), que apontaram para condições de trabalho precárias e altos índices de 

problemas como estresse, nervosismo, cansaço, depressão, doenças da voz, tendinites, 
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LER (Lesões por Esforços Repetitivos), bursites, gripe, resfriado etc. 

(CEPES/APEOESP, 2011, 2013).  

Outro caso é o do estudo realizado em parceria entre a Fundacentro e o Sindicato 

dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro-MG), no qual os participantes 

referiram, entre outros, níveis elevados de dor de cabeça e cansaço físico/mental. Além 

disso, o estudo apresentou interessantes correlações entre variáveis de incremento do 

potencial de risco e revelou que a principal causa identificada de desgaste entre os 

professores encontrava-se na relação direta professor(a)-aluno(a). Do ponto de vista 

institucional, a exigência de cumprimento de prazos foi apontada como elemento que 

mais tornava o ambiente ameaçador para o professor (SALIM, 2009).  

Por fim, já no contexto da Pandemia de Covid-19, estudo realizado pelo grupo de 

pesquisa Gestrado, em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), indicou que o advento da pandemia intensificou alguns elementos 

que já vinham sendo notados como tendência no contexto de trabalho dos professores, 

tais quais o aumento das horas de trabalho e de um conjunto de sentimentos 

relacionados às condições de trabalho como apreensão, medo e angústia 

(GESTRADO/CNTE, 2020).  

Por sua própria natureza, tais publicações caracterizadas aqui como produções 

institucionais geralmente não aparecem entre os resultados de levantamentos realizados 

em bases de dados de periódicos científicos (como no caso dos artigos de revisão 

citados anteriormente). Ainda assim, cabe destacá-las aqui como fontes igualmente 

relevantes de dados de pesquisas. Por esta razão, entende-se que um trabalho de 

mapeamento de estudos como este não poderia deixar de mencionar essas obras.     

 

3. AS DOENÇAS DOS PROFESSORES
8
  

                                                           
 

8
 Este título foi empregado aqui especificamente porque o trecho que ele apresenta trata, sob perspectivas 

distintas e complementares, do quadro típico de doenças que tem acometido os professores, segundo a 

literatura. Cabe mencionar, contudo, que encontra correspondências (e por que não dizer influências) na 

literatura dedicada às questões de saúde ocupacional. Entre os casos mais expressivos estão o livro 

clássico do médico italiano Ramazzini (2000) intitulado “As doenças dos trabalhadores” e, de modo mais 

específico ao caso dos professores, o subtítulo 3.3 do livro de Esteve (1999, p.33) igualmente intitulado: 

“As doenças dos professores”.  
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Para a análise das doenças típicas que têm caracterizado a relação saúde-trabalho 

dos professores, duas perspectivas principais se destacam como de oportuna viabilidade.  

Em primeiro plano, apresenta-se a perspectiva histórica, entendida aqui como a revisão 

do percurso que a literatura científica tem seguido no sentido de analisar tal relação. Em 

segundo plano está a abordagem epidemiológica que, por meio de método próprio (de 

cunho estatístico), tem buscado determinar e descrever o perfil de morbidade dos 

professores em termos das doenças mais prevalentes em tal categoria profissional ou da 

incidência de patologias específicas em determinados grupos de professores 

selecionados para as pesquisas.  

Há ainda uma terceira possibilidade, que é olhar para as condições de trabalho e 

saúde dos professores a partir das análises realizadas pelos estudos de revisão de 

literatura, conforme os estudos apresentados anteriormente. Ainda que, de certa forma 

tanto os trabalhos relacionados à referida abordagem histórica quanto os de cunho 

epidemiológico já estejam em sua maioria contemplados dentro desses estudos de 

revisão, cabe destacar que tal abordagem torna-se particularmente interessante devido 

justamente à abordagem abrangente e de conjunto que realizam.   

 

3.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA  

Abordar este assunto em perspectiva histórica implica em voltar o olhar para 

alguns referenciais de análise da relação saúde-trabalho dos professores que se 

estabeleceram como marcos. Estudos e depoimentos de professores atualmente 

aposentados e/ou em vias de se aposentar indicam que até certo momento de nossa 

história os professores gozavam de expressivo prestígio, tendo como o auge os anos 50 

(GUSMÃO, 2006). Com o passar do tempo, contudo, esse prestígio foi sendo perdido 

(ELACQUA, 2018). Por aqui, o modo como se deu a implementação das políticas de 

correção de fluxo nos anos 90 parece ter sido o catalisador desse processo 

(PAPARELLI, 2009). A partir de então, os sinais de agravamento dos quadros de saúde 

dos professores se tornaram cada vez mais declarados e os marcos relacionados ao 

assunto começaram despontar, definindo-se a partir de noções e conceitos dedicados a 

tentar explicar tais quadros de adoecimento.     
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3.1.1 Saúde Mental – Teoria do Estresse 

a) Mal-estar docente 

O primeiro marco a ser destacado é a incorporação da noção de mal-estar 

docente nos estudos realizados com professores brasileiros. Ancorado no trabalho do 

pesquisador espanhol José Manuel Esteve, o conceito foi introduzido no Brasil ao longo 

dos anos 90, sobretudo a partir da tradução do livro “O mal-estar docente: a sala de aula 

e a saúde dos professores” (ESTEVE, 1999)
9
 para os contextos de Portugal e Brasil, 

ocorrido em 1992 e 1999, respectivamente. A publicação original da obra data de 1987.  

Discutindo o mal-estar docente como fenômeno presente e marcante entre os 

professores de seu estudo (professores da Espanha e do contexto europeu em geral), o 

autor apresentou elementos que pontuou como consequências principais do mal-estar a 

recair sobre os sistemas de ensino, tais quais: afastamentos do trabalho de professores 

por razões médicas (absenteísmo) e até abandono da profissão. Pontuou também as 

manifestações diretas do problema sobre os professores, como: “Esgotamento/cansaço 

físico permanente, estresse, ansiedade, depreciação do ego (autoculpabilização ante a 

incapacidade para melhorar o ensino), neuroses reativas, depressões” (ESTEVE, 1999, 

p.78).  

A respeito do conceito, o autor explicou que: 

A expressão mal-estar docente é intencionalmente ambígua. O termo “mal-estar” 

refere-se, segundo o Dicionário da Academia Real da Língua, a um “desolamento ou 

incômodo indefinível”. A dor é algo determinado e que podemos localizar. A doença 

tem sintomas manifestos. Quando usamos o termo “mal-estar” sabemos que algo 

não vai bem, mas não somos capazes de definir o que não funciona e por quê. 

(ESTEVE, 1999, p. 12).   

Por aqui, a obra teve grande repercussão e inspirou toda uma geração de estudos, 

sendo termo recorrentemente citado e considerado nas análises (LAPO e BUENO, 

2002; CARVALHO, 2003; NORONHA et al., 2008; ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, 2009; 

AGUIAR e ALMEIDA, 2011; GUERREIRO et al., 2016). Os trabalhos de revisão 

                                                           
 

9
 Embora o termo encontre um paralelo histórico no clássico título da obra de Freud (2011) “o mal-estar 

na civilização”, é oportuno acrescentar que, em seu trabalho, Esteve (1999) não menciona a existência de 

tal correlação, talvez pelo fato de que, diferentemente de Freud, o mal-estar do qual o autor trata é 

apresentado por ele como algo indefinido e intencionalmente ambíguo. É digno de nota também o fato de 

que, segundo Esteve (1999), o termo mal-estar docente já vinha sendo utilizado no contexto europeu 

desde o final dos anos 50.  
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abordados no tópico anterior, por exemplo, refletiram bem tal influência entre os 

estudos identificados e analisados. Na revisão de Souza e Leite (2011), por exemplo, as 

autoras chegaram a mencionar que praticamente todos os estudos que analisaram 

fizeram referência ao termo, conforme já mencionado.  

De igual maneira, as outras obras de revisão apresentadas também o fizeram, 

com exceção do trabalho de Cortez et al. (2017) que, embora não citando e/ou 

discutindo diretamente o termo no corpo do texto, registrou títulos de periódicos e de 

artigos com referência direta ao termo entre as referências de seus achados. Isto talvez 

se explique pelo fato de que a obra contemplou um recorte temporal mais recente (2003-

2016) no qual a influência do termo já vinha, de fato, diminuindo, uma vez que outro 

problema correlato (a síndrome de burnout)
10

 tomou a cena.  

 

b) Síndrome de Burnout 

Na ordem dos assuntos que despontaram como marcos na análise da relação 

saúde-trabalho dos professores, a síndrome de burnout se tornou uma das expressões 

mais características dos quadros de adoecimento docente. Tendo inspirado uma 

profusão de estudos (CARLOTTO e CÂMARA, 2008), a questão se popularizou em 

termos de saúde dos professores principalmente a partir da obra de Codo (2006) que, 

mediante parceria entre o Laboratório de Pesquisa Psicologia do Trabalho (LPT) da 

Universidade de Brasília (UnB) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), realizou pesquisa em âmbito nacional com cerca de 52.000 

professores e demais profissionais da educação distribuídos por 1.140 escolas do país. 

Como conclusão, o estudo apontou para um quadro preocupante, afirmando que 48% 

dos participantes sofriam com pelo menos algum dos indicativos de burnout.     

Na última década o número de estudos sobre o assunto envolvendo professores 

demonstrou diminuição, talvez por haver certa percepção de que o tema foi 

suficientemente demonstrado. Se o foi em termos de estudos envolvendo professores e 

caracterização de sua manifestação, na vida prática a gravidade do assunto está longe de 

                                                           
 

10
 Em sua obra o próprio Esteve (1999) menciona o problema (o faz nas páginas 56-60, 78) e o apresenta 

como relacionado ao mal-estar docente.  
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se esgotar, já que os dados disponíveis apontam para o agravamento dos problemas de 

saúde mental entre os professores. Isso permite argumentar que talvez os estudos antes 

mais concentrados na questão da síndrome de burnout ou no mal-estar docente, de 

modo específico, passaram agora a se voltar para o tema mais abrangente da saúde 

mental dos professores.  

Em termos do problema em sua materialidade, isto é, do acometimento de 

professores por burnout (assim como dos demais profissionais mais suscetíveis
11

 não 

contemplados no presente texto), houve avanços significativos a partir de sua 

incorporação, no início dos anos 90, à Classificação Internacional das Doenças editada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como fenômeno relacionado ao trabalho. 

Acompanhando o fato, a legislação brasileira reconheceu a síndrome por meio do 

Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1996 em seu anexo II, lista B (alterado pelo Decreto 

nº 6.957, de 2009), classificando-a entre as doenças do grupo “Transtornos mentais e do 

comportamento relacionados com o trabalho” (Grupo V da CID-10)
12

. O texto descreve 

o problema como a “Sensação de Estar Acabado” (‘Síndrome de Burn-Out’, ‘Síndrome 

do Esgotamento Profissional’) (Z73.0)”
13

. De igual maneira, a síndrome foi 

contemplada também no Manual de procedimentos para os serviços de saúde (DIAS, 

2001).  

Na 11ª versão de Classificação Internacional de Doenças, a síndrome passou a 

ter o código QD85, e o problema definido como “uma síndrome resultante do estresse 

                                                           
 

11
 Profissionais cujas atividades exigem elevados níveis de engajamento pessoal como professores, 

policiais, enfermeiros e médicos são consideradas como mais vulneráveis à síndrome.   
12

 CID-10 significa que a lista se encontrava na versão de número 10. A revisão de número 11 foi 

aprovada em 2019, por ocasião da 72º Assembleia Mundial da entidade, entrando em vigor em 1º de 

Janeiro de 2022. Nela, a síndrome de burnout foi classificada como “fenômeno que afeta a saúde”. Além 

de atualização na conceituação do problema, conforme caracterização apresentada acima, a CID 11 

reforçou a ênfase na vinculação do burnout como fenômeno estritamente relacionado ao trabalho, 

reconhecendo-o como doença ocupacional. A respeito do assunto, a seguinte matéria fornece mais 

informações:https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2022/01/11/sindrome-de-

burnout-e-reconhecida-como-doenca-ocupacional-veja-o-que-muda-para-o-trabalhador.ghtml. Acesso 

em: 31 jan. 2022. Ver também: https://www.paho.org/pt/noticias/28-5-2019-cid-burnout-e-um-fenomeno-

ocupacional. Acesso em: 31 jan. 2022. 
13

 BRASIL. Decreto nº 6.957, de 9 de setembro de 2009. Altera o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante à aplicação, acompanhamento e 

avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6957.htm#art2. Acesso em: 31 jan. 

2022. 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2022/01/11/sindrome-de-burnout-e-reconhecida-como-doenca-ocupacional-veja-o-que-muda-para-o-trabalhador.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2022/01/11/sindrome-de-burnout-e-reconhecida-como-doenca-ocupacional-veja-o-que-muda-para-o-trabalhador.ghtml
https://www.paho.org/pt/noticias/28-5-2019-cid-burnout-e-um-fenomeno-ocupacional
https://www.paho.org/pt/noticias/28-5-2019-cid-burnout-e-um-fenomeno-ocupacional
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6957.htm#art2
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crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso”
14

, caracterizada por 

três dimensões: 

 Sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia; 

 Aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, ou sentimentos de 

negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho;  

 Redução da eficácia profissional. 

   Conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, a síndrome 

de burnout tem sido descrita na literatura científica pelo menos desde os anos 70. A 

despeito da falta de consenso quanto à origem do termo (CARLOTTO e CÂMARA, 

2008), a primeira referência a ganhar maior expressão no meio científico parece ter sido 

a descrição realizada por Freudenberger (1974) no contexto dos estudos norte-

americanos.  

Com relação às pesquisas realizadas com professores estrangeiros, investigações 

com docentes americanos (FARBER, 1984), australianos (TUETTEMANN, 1991) e 

chineses (CHAN, 2003), por exemplo, indicaram altas incidências de burnout, 

confirmando que não se trata de um fenômeno apenas brasileiro. Cabe reiterar que o 

próprio Esteve (1999) ao abordar a questão do mal-estar docente fez referência também 

à síndrome de burnout.  

No Brasil, um dos principais instrumentos para a detecção da síndrome de 

burnout tem sido o Maslach Burnout Inventory (MBI), cuja escala considera três 

domínios, quais sejam: envolvimento pessoal; exaustão emocional e despersonalização. 

Para cada um dos três domínios, são avaliados também três níveis: baixo; moderado e 

alto.  O instrumento foi criado por Maslach e Jackson (1981) e validado para 

professores brasileiros por Carlotto e Câmara (2004). Foi este instrumento que o já 

citado estudo de Codo (2006) utilizou para analisar a síndrome de burnout entre 

profissionais da educação. Na literatura brasileira, a síndrome tem sido caracterizada 

como um estado de extrema exaustão que leva o sujeito ao limite de sua resistência 

física ou emocional (CARVALHO, 2003) e a atitudes negativas e de distanciamento 

                                                           
 

14
 ORGANIZAÇAO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Internacional de Doenças 11ª Revisão. 

Disponível em: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281. Acesso em: 

31 jan. 2022. 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281
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pessoal (CARLOTTO e CÂMARA, 2008). Informações mais detalhadas são fornecidas 

no já citado Manual de Procedimentos para os serviços de saúde (DIAS, 2001). 

Segundo Paparelli (2008), o modo de explicar o processo de adoecimento 

presente na teoria do burnout incorre em reducionismos relacionados a três pontos 

centrais: (I) não incorporação dos avanços trazidos pela perspectiva da saúde do 

trabalhador, conforme já mencionado; (II) concepção de adoecimento ocupacional 

calcada em matriz culpabilizante que naturaliza os agentes estressores e culpabiliza o 

próprio indivíduo por não conseguir enfrentá-los, ao invés de reconhecer que tais 

agentes é que devem ser eliminados ou controlados; e (III) orientação adaptacionista, 

isto é, entendimento e defesa de que é o trabalhador que precisa dispor dos recursos 

pessoais necessários ao enfrentamento e superação das nocividades do trabalho. Como 

alternativa, a autora propôs o conceito de desgaste mental relacionado ao trabalho, 

caracterizando-se justamente por incorporar os avanços do campo da saúde do 

trabalhador ao estudo do problema. Temos aqui, desse modo, um quadro geral resumido 

acerca das principais tendências de análise sobre o tema saúde mental relacionada ao 

trabalho de professores que despontaram historicamente nos estudos a este respeito.    

 

c) Estresse 

Além dos estudos focados na questão do mal-estar docente ou na síndrome de 

burnout, outra perspectiva que integra esse breve quadro histórico das principais 

abordagens sobre saúde mental docente que ganharam destaque nas análises sobre o 

assunto, é a abordagem do problema a partir da própria perspectiva do estresse. De 

modo geral, as duas questões anteriormente descritas (mal-estar e burnout) se 

configuram como vinculadas a teoria do estresse (PAPARELLI, 2008).  

O trabalho de Lipp (2006) se tornou uma das principais referências no estudo do 

estresse entre professores. Assim como Martins (2007), Lipp (2006) define o estresse 

como uma resposta orgânica de fases distintas que vão do alerta à exaustão. Nesses 

termos, o burnout é contemplado por tais obras como sendo uma reação ao estresse de 

tipo crônico. Uma das principais diferenças entre o estresse e o burnout residiria no fato 

de que, segundo Codo (2006), este levaria a atitudes e condutas negativas com relação 
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aos outros (usuários, clientes etc.) e ao próprio trabalho, enquanto aquele atingiria 

apenas o indivíduo.   

A despeito de suas contribuições para a compreensão do problema, a aplicação 

da Teoria do Estresse para a análise da relação saúde-trabalho possui limitações 

significativas que foram apontadas por Leite e Souza (2007); Souza e Leite (2011) e 

Paparelli (2008). A principal crítica recai sobre o fato de que tais abordagens “não 

incorporaram os avanços construídos historicamente pelo campo da Saúde do 

Trabalhador” (PAPARELLI, 2008, p.38-39) ao analisarem a relação saúde-trabalho. 

Entre os referidos avanços destacam-se “as concepções da Ergonomia e da 

Psicodinâmica do Trabalho” (SOUZA e LEITE, 2011, p.1111).  

Seguindo-se a ampliação conceitual trazida por essas vertentes do campo da 

Saúde do Trabalhador, a gênese dos problemas de saúde relacionados ao trabalho 

decorreria de falhas de ordem organizacional e sistêmica, não individual. A teoria do 

estresse, por sua vez, tenderia a individualizar o problema e, desse modo, a olhar mais 

atentamente para os efeitos e sintomas do que para as suas causas organizacionais, 

fragilizando qualquer tentativa de enfrentamento/superação dos distúrbios mentais 

relacionados ao trabalho. Isso porque, em termos de prevenção, as medidas de 

enfrentamento devem se voltar aos determinantes dos problemas e não às suas 

consequências, sob o risco de se repetir continuamente o ciclo ao invés de interrompê-

lo, atuando-se sobre os processos e/ou procedimentos organizacionais que os estão 

gerando.   

 

3.1.2 Saúde vocal do professor  

Além dos estudos sobre saúde mental relacionada ao trabalho, outra questão de 

saúde que ganhou uma histórica notoriedade em estudos envolvendo professores é o 

problema da saúde vocal, com destaque para o fato de, ao lado dos transtornos mentais e 

comportamentais, os distúrbios vocais estão entre as principais causas de afastamento 

do trabalho entre esses profissionais, conforme demonstram os estudos sobre perfil de 

morbidade (objeto do próximo tópico).  

Nesses termos, um movimento para o reconhecimento do distúrbio de voz 

relacionado ao trabalho se organizou e, com base em pelo menos 20 anos de esforços 
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(MASSON et al., 2019)
15

, obteve tal reconhecimento recentemente materializado na 

publicação do Protocolo “Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho – DVRT” do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2018). Fundamentado em um amplo conjunto de estudos 

sobre o assunto, o documento em questão (Protocolo DVRT):  

a) Caracteriza o uso profissional da voz (ou “a voz profissional”) como: “a forma de 

comunicação oral utilizada por indivíduos que dela dependem para exercer sua 

atividade ocupacional” (p.5). 

b) Identifica como profissionais da voz: “professores, cantores, atores, religiosos, 

políticos, secretárias, advogados, promotores, juízes, profissionais de saúde, 

vendedores, ambulantes, agentes comunitários, cerimonialistas, radialistas, jornalistas, 

teleoperadores (TMKT), entre outros” (p. 6). 

c) Define o Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT) como “qualquer forma 

de desvio vocal relacionado à atividade profissional que diminua, comprometa ou 

impeça a atuação ou a comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração 

orgânica da laringe” (p.11).   

d) Caracteriza o DVRT como um problema de saúde cujo desenvolvimento “é 

multicausal e está associado a diversos fatores, de forma isolada ou em conjunto, direta 

ou indiretamente, os quais podem desencadear ou agravar o quadro de alteração vocal 

do trabalhador” (p.11). 

e) Indica que “como consequência do aumento da população de trabalhadores que 

utiliza a voz, pode ser esperada maior incidência de agravos à saúde relacionados à voz” 

(p.6). 

f) Apresenta evidências científicas que apontam para “maior adoecimento vocal em 

professores do que na população geral” (p. 13). 

De modo geral, a aprovação do documento foi comemorada como um 

importante avanço no enfrentamento do problema e refletiu tanto a luta pelo 

reconhecimento da disfonia como uma doença relacionada ao trabalho, como o próprio 

                                                           
 

15
 Além do artigo em questão, dados complementares sobre tal histórico estão disponíveis na homepage 

do LaborVox, em: https://www.pucsp.br/laborvox/dvrt.html. Acesso em: 04 jan. 2020.  

 

https://www.pucsp.br/laborvox/dvrt.html
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histórico do amplo conjunto de estudos (incorporados ao documento) que há anos vinha 

demonstrando a alta incidência de adoecimento vocal entre professores como questão 

preocupante entre os docentes.      

 

3.2 PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA 

Alguns estudos de cunho epidemiológico realizados com professores de diversas 

partes do país vêm apontando para uma alta incidência de adoecimento envolvendo essa 

categoria profissional. Por traçarem o perfil de morbidade das populações por eles 

investigadas, esses estudos permitem constatar que os principais agravos à saúde dos 

professores têm gravitado principalmente em torno dos transtornos mentais e 

comportamentais, dos distúrbios da voz, bem como dos distúrbios osteomusculares e 

cardiovasculares, constituindo-se esses nos primeiros – e principais – agravos presentes 

no conjunto dos adoecimentos que têm acometido os professores. Apresenta-se a seguir 

um resumo de tais estudos com foco em suas principais características como população 

investigada, período da análise e resultados. O Quadro  sintetiza as informações.    

 Delcor et al. (2004) estudaram um grupo de 250 professores de educação 

básica (pré-escola ao ensino médio) de dez escolas da rede particular de ensino da 

cidade de Vitória da Conquista, Bahia, buscando descrever suas condições de 

trabalho e saúde. Elas o fizeram por meio da investigação de suas características 

demográficas e socioeconômicas; dos esforços físicos no trabalho; da saúde física; 

da saúde mental; e da utilização dos serviços de saúde, com base no histórico de 

diagnósticos médicos. O estudo revelou que houve prevalência de 41,5% de 

distúrbios psíquicos menores entre os investigados e que as queixas de saúde mais 

frequentes estiveram relacionadas à postura corporal desfavorável, à saúde mental e 

à voz.  

 Gasparini et al. (2005) analisaram o perfil dos afastamentos do trabalho 

por motivos de saúde em um grupo de profissionais da rede municipal de educação 

de Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os quais os professores. Com dados obtidos 

por meio do Relatório da Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica do 

município (GSPM), as pesquisadoras demonstraram que os afastamentos de 

professores em Belo Horizonte atingiram 84,2% dos afastamentos do pessoal ligado 

à secretaria da educação, e que grande parte desses afastamentos se deu por questões 
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de transtornos mentais e comportamentais, o que convergiu com os dados dos outros 

estudos analisados no comparativo que elas empreenderam. 

 Em outra pesquisa as autoras supramencionadas (GASPARINI et al., 

2006) investigaram a prevalência de transtornos mentais especificamente entre 

professores da mesma rede pública de ensino. O estudo envolveu 751 professores de 

26 escolas do ensino fundamental vinculados à diretoria municipal Regional Norte 

de Belo Horizonte e apontou para uma elevada prevalência de transtornos mentais 

(50,3% no escore total do instrumento utilizado). 

 Barros et al. (2007; 2008) desenvolveram trabalho de pesquisa-

intervenção com professores de uma escola da rede municipal de ensino de Vitória, 

no Espírito Santo. A despeito de seu caráter interventivo-formativo, o estudo partiu 

de um diagnóstico das condições de trabalho e saúde dos professores da referida 

escola de Vitória (ES), gerando também dados epidemiológicos que revelaram 

elevado índice de transtornos osteomusculares (40,9%) e mentais (40,9%), 

expressos por: apatia, estresse, desesperança, sensação de paralisia e desânimo, além 

de autodeclaração de casos de afastamentos médicos por: e perda da voz 42,8%; 

sinusite 14,2%; conjuntivite 14,2%; labirintite 14,2%; infecções na garganta 14,2%; 

dores nas articulações 14,2%; e dores na coluna 14,2%.   

 Vedovato e Monteiro (2008) realizaram pesquisa com 258 professores de 

nove escolas estaduais dos municípios de Campinas e São José do Rio Pardo. Do 

grupo contemplado pela pesquisa, 82,1% possuíam doença com diagnóstico médico, 

sendo os principais problemas relatados os de natureza musculoesquelética e 

respiratória (27,1%), os acidentes e as doenças digestivas (22,1%), seguidos por 

transtornos mentais (20,9%). 

 Neves et al. (2010) apresentaram dados sobre o estado de saúde de 

professoras
16

 da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro e da rede municipal de 

ensino de João Pessoa (PB). No contexto de um estudo mais amplo, construído na 

                                                           
 

16
 Em virtude do corpo docente que compõe o ensino fundamental ser predominantemente feminino, os 

autores informaram que optaram por utilizar o termo professoras, no feminino, o que será aqui mantido 

em respeito ao padrão de fidedignidade da citação.  
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perspectiva de um “dispositivo de formação, pesquisa e intervenção”
17

 com 

considerável abrangência (em termos de espaço geográfico e duração temporal), o 

programa gerou uma profusão de dados e publicações, entre os quais dados 

epidemiológicos e, consequentemente, mapeamento das formas de adoecimento das 

professoras.  

Com relação ao Rio de Janeiro, o estudo utilizou dados do histórico clínico 

de readaptação e demonstrou que os transtornos psiquiátricos constituíram, no ano 

de 1993, a principal causa de readaptações entre professores (25,27%), seguidos por 

problemas cardiológicos (20,88%), problemas da fala e da voz (16,48%) e 

problemas ortopédicos (4,4%). No comparativo com os dados de 1997, os distúrbios 

da voz se avolumaram, passando a ocupar a primeira posição (29,9%), ainda que os 

transtornos mentais tenham continuado com grande participação nos casos de 

readaptação de professores (21,26%), seguidos por problemas cardiológicos (8,64%) 

e de ortopedia (9,3%). 

Em João Pessoa (PB), foram levantados dados referentes a licenças 

concedidas pela Junta Médica do munícipio a professoras da educação infantil e do 

ensino fundamental, cobrindo o período de janeiro a dezembro de 2003. Os dados 

revelaram que o principal motivo dos afastamentos dos docentes da sala de aula 

foram problemas relativos a transtornos mentais e comportamentais (16,8%), 

seguidos por doenças do aparelho circulatório (13,8%) e doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo (13,6%).   

 Com base nos registros de licenças médicas da Diretoria de Perícias 

Médicas e Saúde Ocupacional de Alagoas, Silva et al. (2012) analisaram o perfil dos 

afastamentos por transtornos mentais e comportamentais de servidores públicos 

daquele estado no ano de 2009.  Os resultados indicaram que 20,2% do total de 

afastamentos de servidores públicos estaduais foi motivado por transtornos mentais 

e comportamentais (n=1.668) e que a categoria dos professores representou 45,0% 

                                                           
 

17
 O referido “dispositivo de formação, pesquisa e intervenção” foi denominado “Programa de Formação 

em Saúde, Gênero e Trabalho nas escolas” (NEVES et al., 2010, p.248-249) e envolveu diversos 

pesquisadores, resultando em uma variedade de publicações. Um dos principais pontos do programa foi a 

criação da Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP), analisada também de modo detalhado em obra 

mais recente (NEVES et al., 2015). 
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do total dos afastamentos. Entre os tipos de afastamentos, sobressaíram os 

transtornos de humor-afetivos (61,0%) e os transtornos neuróticos relacionados ao 

estresse e transtornos somatoformes (26,4%). 

 Em perspectiva semelhante, Vale et al. (2015) investigaram diagnósticos 

associados às licenças médicas de servidores públicos do Ceará a partir de dados 

fornecidos pela Coordenadoria de Perícia Médica daquele estado referentes ao ano 

de 2011. Analisadas sob a ótica do grupo de diagnóstico da CID-10, das 26.707 

licenças médicas concedidas (taxa de 33,9%), 22,5% correspondiam aos 

“transtornos mentais e comportamentais” (Grupo F); 21,1% a “doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo” (Grupo M); e 12,5% se referiam a 

consequências de “fatores que influenciam o estado de saúde” e o “contato com os 

serviços de saúde” (Grupo Z). Os órgãos que mais tiveram licenças médicas foram a 

Secretaria da Educação e a Polícia Militar e, entre os profissionais que mais tiveram 

afastamentos por transtornos mentais e comportamentais se destacaram 

respectivamente professores e policiais militares, sendo que, segundo os autores, o 

diagnóstico de transtornos depressivos recorrentes (F33) foi mais frequente apenas 

na Secretaria de Educação. 

 Embora não se caracterizando como um estudo tipicamente de cunho 

epidemiológico, Silva-Macaia e Fischer (2013) apresentaram resultados de tal 

natureza em seu estudo ao levantarem informações referentes ao perfil de 

adoecimento dos professores da rede municipal de São Paulo servindo-se de ofício e 

de consulta ao website da prefeitura. No momento da consulta (referente ao ano de 

2012), cerca de 15% dos professores ativos da rede municipal estavam em licença 

médica por motivo de acidente de trabalho, de tratamento de saúde ou licença de 

curta duração (por motivo de saúde). Do conjunto de servidores municipais ativos, 

os professores constituíram o terceiro grupo ocupacional que mais se afastou, tendo 

crescido em 15% de 2010 a 2012. Por fim, de uma população total de 58.255 

educadores, 9,7% deles se encontravam com laudo de readaptação funcional. 

Destes, 34,3% estavam readaptados por motivo de doenças osteomusculares e 

33,7% por transtornos mentais e comportamentais. 

Estudos sobre qualidade de vida de professores também vêm se caracterizando por 

utilizar método de pesquisa predominantemente quantitativo e, assim, têm fornecido 



32 
 

 
 
 

indicadores de cunho epidemiológico em alguns casos (SILVA e FISCHER, 2021). Em 

especial, destacam-se os estudos que buscam associar qualidade de vida a problemas de 

saúde, como burnout, conforme o seguinte: 

 Moreira et al. (2009) buscaram verificar a correlação entre Qualidade de 

Vida no Trabalho e síndrome de burnout entre professores de educação física de 

Porto Alegre (RS). Demonstraram que, dos 149 participantes, 36,9% apresentaram 

nível alto para exaustão emocional. 

 Tabeleão et al. (2011), por sua vez, investigaram qualidade de vida 

associada a esgotamento profissional em professores do ensino fundamental e médio 

de Pelotas (RS). O estudo envolveu 601 participantes e identificou que 31% deles 

apresentavam prevalência global de síndrome de burnout. 

Quadro 2 - Estudos de cunho epidemiológico analisados: perfil de morbidade                                                                                                                                     

                                                                                                                            (continua) 

Estudo Participantes  Período  Principais resultados 

Delcor et al. 

(2004). 

250 professores de educação básica 

(pré-escola ao ensino médio) de 10 

escolas da rede particular da cidade 

de Vitória da Conquista, BA. 

2001 Prevalência de 41,5% de 

distúrbios psíquicos menores.  

Queixas de saúde mais frequentes 

relacionadas à postura corporal 

desfavorável, saúde mental e voz. 

Gasparini et al. 

(2005). 

5301 servidores vinculados à 

secretaria de educação de Belo 

Horizonte, MG atendidos pelo 

Departamento de Perícias Médicas 

e afastados do trabalho por motivo 

de saúde, dentre os quais 4463 

ocupavam o cargo de professor.   

Abril/2001 

a 

maio/2003. 

84,2% dos afastamentos do 

pessoal ligado à secretaria da 

educação se concentraram na 

categoria professores. 

Grande parte dos afastamentos se 

deu por questões de transtornos 

mentais e comportamentais 

(15,3%). 

Gasparini et al. 

(2006). 

751 professores do ensino 

fundamental de 26 escolas 

vinculadas à diretoria municipal 

Regional Nordeste de Belo 

Horizonte, MG. 

Não 

informado 

Elevada prevalência de 

transtornos mentais (50,3%) entre 

os participantes. 

Barros et al.  

(2007; 2008). 

18 professores de uma escola de 

educação infantil (69% do total) da 

rede municipal de ensino de 

Vitória, ES.  

Não 

informado 

Elevado índice de transtornos 

osteomusculares (40,9%) e 

transtornos mentais (40,9%). 

Casos autorreferidos de 

afastamentos médicos por: perda 

da voz 42,8%; sinusite 14,2%; 

conjuntivite 14,2%; labirintite 

14,2%; infecções na garganta 

14,2%; dores nas articulações 

14,2%; e dores na coluna 14,2%.  
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Quadro 2 - Estudos de cunho epidemiológico analisados: perfil de morbidade 
    (continuação) 

Estudo Participantes Período Principais resultados 

Vedovato e 

Monteiro 

(2008). 

258 professores de nove escolas 

estaduais de ensino fundamental e 

médio, 4 delas no município de 

Campinas (população total de 247 

professores) e 05 em São José do 

Rio Pardo, SP (população total de 

221 professores).   

2005 82,1% com histórico de 

diagnóstico médico por doenças: 

musculoesquelética e respiratória 

(27,1%), acidentes e doenças 

digestivas (22,1%), transtornos 

mentais (20,9%). 

Moreira et al. 

(2009). 

Professores de educação física 

vinculados à rede estadual de 

educação do Rio Grande do Sul 

(RS), Coordenadorias Regionais de 

Educação (CREs), da região 

metropolitana de Porto Alegre 

(Guaíba, Gravataí, Porto Alegre e 

São Leopoldo). 

Observação: 460 questionários 

enviados, taxa de retorno de 

32,4%. 

Não 

informado 

Dos 149 participantes, 36,9% 

apresentaram nível alto para 

exaustão emocional. 

Neves et al. 

(2010). 

Rio de Janeiro (RJ). Professoras 

vinculadas à rede estadual de 

educação com histórico de 

readaptação.  

 

 

 

 

 

 

 

1993-1997 - 1993. Principais causas de 

readaptação: transtornos 

psiquiátricos (25,27%); 

problemas cardiológicos 

(20,88%); distúrbio da voz 

(16,48%); problemas ortopédicos 

(4,4%).  

- 1997. Principais causas de 

readaptação: distúrbio da voz 

(29,9%); transtornos mentais 

(21,26%); problemas 

cardiológicos (8,64%); 

problemas ortopédicos (9,3%). 

João Pessoa (PB). Professoras da 

educação infantil e do ensino 

fundamental vinculadas à rede 

municipal de educação com 

histórico de afastamento pela Junta 

Médica do munícipio. 

2003 Principais causas de 

afastamentos: transtornos 

mentais e comportamentais 

(16,8%); doenças do aparelho 

circulatório (13,8%); doenças do 

sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo (13,6%). 

Tabeleão et al. 

(2011). 

601 docentes do Ensino 

Fundamental e Médio das redes 

municipal e estadual de Pelotas, 

RS. 

2008 31% dos participantes 

apresentaram prevalência global 

de síndrome de Burnout. 
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Quadro 2 - Estudos de cunho epidemiológico analisados: perfil de morbidade                                                                                                                                                        

                                                                                                                          (conclusão) 

Estudo Participantes Período Principais resultados 

Silva et al. 

(2012). 

Servidores públicos do estado de 

Alagoas, com base em dados da 

Diretoria de Perícias Médicas e 

Saúde Ocupacional. O estudo 

analisou afastamentos por 

transtornos mentais e 

comportamentais entre servidores 

do referido estado.  

 

2009 20,2% do total de afastamentos de 

servidores públicos estaduais foi 

motivado por transtornos mentais 

e comportamentais (n=1.668). A 

categoria dos professores 

representou 45,0% do total dos 

afastamentos. Entre os tipos de 

afastamentos, sobressaíram os 

transtornos de humor-afetivos 

(61,0%) e os transtornos 

neuróticos relacionados ao 

estresse e transtornos 

somatoformes (26,4%). 

Vale et al. 

(2015). 

Servidores públicos do estado do 

Ceará, com base em dados 

Coordenadoria de Perícia Médica. 

2011 Das 26.707 licenças médicas (taxa 

de 33,9%), 22,5% correspondiam 

aos “transtornos mentais e 

comportamentais”; 21,1% a 

“doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

conjuntivo”; 12,5% a 

consequências de “fatores que 

influenciam o estado de saúde” e  

o “contato com os serviços de 

saúde”.  

Os órgãos que mais tiveram 

licenças médicas foram a 

Secretaria da Educação e a Polícia 

Militar. Professores e policiais 

militares foram os profissionais 

que mais tiveram afastamentos 

por transtornos mentais e 

comportamentais.   

Silva-Macaia e 

Fischer (2013). 

Professores da rede municipal de 

ensino de São Paulo.  

2012 Cerca de 15% dos professores da 

rede municipal estavam em 

licença médica e constituíram o 

terceiro grupo ocupacional que 

mais se afastou, crescendo em 

15% de 2010 a 2012. De uma 

população total de 58.255 

educadores, 9,7% se encontravam 

com laudo de readaptação 

funcional. Desses, 34,3% estavam 

readaptados por motivo de 

doenças osteomusculares e 33,7% 

por transtornos mentais e 

comportamentais 

Fonte: Dados do estudo. Elaboração própria. 
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Como se pode observar, os estudos supramencionados se concentram 

principalmente em professores da rede pública dos níveis fundamental e médio, sendo 

escassas as publicações sobre trabalho e saúde de professores de educação básica 

atuantes na rede privada de ensino, bem como na educação infantil.  De modo geral, as 

publicações analisadas abordam uma diversidade de grupos de professores atuantes em 

contextos e locais distintos, não em escala nacional, sendo preciso cautela com relação a 

qualquer expectativa de generalização de tais dados.  

Neste sentido, cabe observar que um dos poucos estudos que se apresentou como 

de caráter nacional foi o de Codo (1999), ao tratar da síndrome de Burnout entre 

profissionais da educação. Mais recentemente, outro trabalho, que se pretendeu de 

caráter nacional e que talvez também se encaixe na descrição ora apresentada, foi o 

Inquérito telefônico sobre condições de trabalho e saúde autorreferidas denominado 

Educatel (ASSUNÇÃO, 2019; VIEIRA et al., 2019). Tal estudo apresentou 

constatações relevantes, não tendo sido anteriormente relacionado porque seu foco não 

recaiu na descrição do perfil de adoecimento dos professores, conforme os trabalhos 

supramencionados. Ao menos é o que se pôde constatar com base nos resultados 

divulgados até o momento.  

O estudo em questão se dedicou principalmente à verificação de associações 

entre elementos identificados no contexto de trabalho dos professores (tais quais longas 

jornadas, existência de múltiplos empregos, pressão laboral, baixa percepção de apoio 

social, ambiente agitado e ruidoso etc.) e desfechos como absenteísmo e diminuição da 

capacidade para o trabalho (RODRÍGUES-LOUREIRO et al., 2019; ASSUNÇÃO e 

ABREU, 2019; ALCANTARA et al., 2019; MAIA et al., 2019).  

Os resultados divulgados apontaram principalmente para a existência de 

elementos nocivos nas condições de trabalho dos professores, confirmando seu impacto 

sobre o absenteísmo e a redução da capacidade para o trabalho.  

Cabe acrescentar que, no contexto do referido estudo (Educatel), a publicação 

que talvez mais tenha se aproximado dos trabalhos listados na presente seção foi o de 

Santos et al. (2019, p.1,5) que, se propondo a “identificar a prevalência de problemas na 

docência por causa da voz entre os professores da educação básica e analisar sua 

associação com a prática de atividade física”, mostrou que “cerca de um quinto dos 

professores (20,5%) relatou problemas na docência por causa da voz, enquanto 
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aproximadamente um terço (37,8%) relatou a prática de atividade física suficiente no 

lazer”. No mesmo contexto Medeiros e Vieira (2019) identificaram que entre outubro de 

2015 e março de 2016, 17,7% daqueles que referiram ter faltado ao trabalho por 

problemas de saúde (o número total dos que assim se manifestaram não foi localizado) 

reportaram tê-lo feito por distúrbio de voz, seguido por problemas respiratórios (14,6%) 

e problemas emocionais (14,5%). 

Ainda a respeito dos estudos apresentados nesta seção, outro elemento que 

merece destaque é o da apreciação sobre as principais dificuldades que se impõem na 

realização de estudos de tal natureza, dentre as quais podem ser citadas a restrição para 

obtenção de dados (dificuldade de acesso e de qualidade dos dados), como também a 

própria amplitude do universo docente, isto é, a quantidade e a diversidade de 

professores e sistemas educacionais aos quais eles se vinculam. Isso torna necessária, 

mesmo que bastante complexa, a tarefa de se tentar vislumbrar um estudo dedicado a 

mapear o perfil de morbidade dos professores que se pretenda nacional. Para tal, seria 

necessário um esforço de abertura e integração dos dados das diversas secretarias 

municipais e estaduais de educação e seus respectivos serviços de perícia médica. 

Preferencialmente, poder-se-ia fazê-lo também por meio de estudos que se utilizassem 

da capilaridade e envergadura de instrumentos públicos como o Inep e o SUS
18

.   

De todo modo, fica evidente que há um nítido e preocupante padrão de 

adoecimento relacionado ao trabalho entre os docentes no qual se distingue com clareza 

a tríade: sofrimento/transtornos mentais, distúrbios de voz e transtornos 

osteomusculares, como sendo os agravos à saúde mais prevalentes nessa população. 

                                                           
 

18
 A expertise, estrutura e capilaridade que o Inep possui e emprega atualmente para coletar dados e 

estatísticas educacionais poderia ser de grande valia na geração de dados e construção de indicadores 

relacionados à saúde dos professores, sobretudo por entendermos que tal aspecto (saúde docente) não 

pode deixar de ser considerado de relevância educacional. Atualmente as informações disponibilizadas 

pelo Inep não contemplam a questão da saúde dos docentes (exceto pelo indicador de esforço docente, 

item mais recentemente incorporado pela entidade). Atualmente o foco da entidade está voltado para 

questões educacionais de cunho tipicamente pedagógico, ficando aqui a observação de que a relação entre 

o desempenho docente e o aproveitamento dos alunos depende em grande medida de boas condições de 

trabalho e saúde dos docentes, razão pela qual não podemos enxergar tais dimensões como separadas. 

Com relação ao SUS, além de sua expressiva envergadura e capilaridade, possui um Departamento de 

Ciência e Tecnologia (Decit) que o assiste em termos de pesquisas de saúde, o qual poderia se constituir 

em fulcro estratégico de articulação rumo aos objetivos mencionados. Há, contudo, alguns limites a se 

considerar. Para além dos próprios desafios inerentes às tentativas de articulação entre órgãos, a 

sazonalidade dos distintos projetos políticos que se instituem no país de tempos em tempos pode implicar 

em mais ou menos investimentos em ações e órgãos do tipo, favorecendo ou inviabilizando as propostas.   
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3.3 A RELAÇÃO SAÚDE-TRABALHO DOS PROFESSORES NOS ESTUDOS DE 

REVISÃO 

Em termos das condições de trabalho e saúde dos professores brasileiros, os 

estudos de revisão abordados anteriormente apresentam conclusões que, dado o seu 

caráter de síntese, ajudam a conduzir a presente discussão rumo ao seu desfecho, ao 

menos nos termos do presente texto. Sendo assim, retomaremos aqui brevemente tais 

estudos com o objetivo de apresentar algumas palavras finais a respeito da questão 

específica dos problemas de saúde mais prevalentes entre os docentes conforme a 

literatura científica. 

No estudo de Souza e Leite (2011, p. 1110), as autoras concluíram que os 

principais problemas de saúde a rodear os professores que as 65 publicações por elas 

analisadas indicaram foram: “disfunções vocais, estresse, depressões, entre outras”. 

Desse modo, optaram por apresentar seu estudo “a partir das pesquisas sobre o mal-estar 

docente, estresse emocional e síndrome de burnout”.  

Com relação às condições de trabalho, a coordenadora do projeto do qual 

resultou o referido estudo afirmou em seu relatório de pesquisa que, a despeito de 

algumas lacunas identificadas na produção científica sobre o assunto:  

 

[...] não é por falta de estudos que problemas antigos permanecem atuais. No 

caso específico da saúde dos professores de educação básica, há estudos 

suficientemente embasados para caracterizar a influência do trabalho no 

surgimento de patologias, como os distúrbios vocais e os distúrbios 

psicológicos (FERREIRA, 2010, p.30). 

 

A respeito da análise do contexto de trabalho dos professores e sua relação com 

as formas de adoecimento mencionadas, as autoras do estudo de revisão argumentaram 

que avanços teóricos consideráveis foram identificados, dentre os quais se destacou a 

incorporação da psicodinâmica do trabalho (SOUZA e LEITE, 2011, p.1107-1108). 

Ainda assim, segundo elas: 

   

[...] os estudos das áreas das ciências humanas (com exceção da psicologia 

social) se mostram, de forma geral, com pouca habilidade para trabalhar os 

problemas relacionados à saúde. Por outro lado, as pesquisas vindas da área 

biológica apresentam dificuldade em tratar o problema a partir de suas 

características sociais e, quando o fazem, raramente conseguem levar essa 

perspectiva até as propostas de enfrentamento dos problemas, que acabam, na 

grande maioria das vezes, sendo apresentadas a partir de um enfoque 

individual. Nesse sentido, os trabalhos continuam entendendo os problemas 
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relacionados à saúde do professor muito mais como um processo biopsíquico 

do que um processo social. (SOUZA e LEITE, 2011, p.1110). 

 

Por fim, o estudo pontuou que análise das condições de trabalho e saúde dos 

professores deve levar em consideração tanto questões relacionadas às formas de 

organização do trabalho e as condições em que ele se dá, quanto às questões de contexto 

econômico e social.  

Entre os principais elementos de agravo à saúde presentes no trabalho dos 

professores, as autoras apontaram, com base nos estudos analisados, diversos deles, 

dentre os quais: “atividade repetitiva, fragmentada em tarefas e submetida a ritmo 

intenso” (SOUZA e LEITE, 2011, p. 1106), além de: baixos-salários, ruído, 

superlotação das salas, longas jornadas, dupla jornada das professoras (doméstica e 

profissional), falta de tempo para si, violência na escola, desvalorização etc. 

Além disso, outras conclusões dignas de nota a respeito do assunto em questão 

foram as seguintes: 

Os vários estudos analisados aqui iluminam inúmeros aspectos sobre esse 

tema, trazendo valiosas contribuições, tais como: a maior probabilidade dos 

professores que veem o magistério como algo que se insere em seu projeto de 

vida de lidar com as adversidades; a maior incidência de sofrimento, estresse 

e burnout entre os professores com mais tempo de magistério; a maior 

incidência de afastamento por doença entre os temporários [...] a maior 

incidência de distúrbios psíquicos do que físico [...] o fato de que muitas 

enfermidades profissionais geradas pelas condições de trabalho são 

mascaradas como doenças comuns, fazendo com que o ônus recaia sobre os 

próprios professores; a deficiência dos programas de formação face às 

mudanças por que a escola vem passando; as diferenças entre o mal-estar dos 

professores das escolas públicas e privadas [...] a maior incidência de estresse 

emocional entre as professoras [...] as evidências de que os professores do 

ensino básico estariam vivenciando um abandono da carreira, seja pela 

demissão, seja pelo absenteísmo e licenças ou, ainda, pela despersonalização 

que caracteriza a síndrome de burnout (SOUZA e LEITE, 2011, p.1117). 

 

Partindo para o outro estudo de revisão
19

 anteriormente mencionado, o de Cortez 

et al. (2017), observa-se que, de modo geral, suas conclusões refletem e confirmam os 

                                                           
 

19
 Por não se caracterizar como um estudo tipicamente de revisão e, de modo geral, utilizar-se dos 

mesmos resultados de revisão apresentados por Leite e Souza (2007); Souza e Leite (2011), 

reclassificando-os, o trabalho de Paparelli (2008) não será recuperado nesta seção. Ainda que tenha sido 

listado em seção anterior como estudo que apresenta dados de revisão, o ponto em discussão na referida 

seção o justificava. Na presente seção, contudo, não haveria dados de saúde de perspectiva geral a 

complementar, exceto a importante problematização que a autora promoveu sobre a teoria do estresse, 

contexto no qual demonstrou as limitações subjacentes às abordagens sobre estresse, mal-estar docente e 

burnout. Por ter se dedicado ao tema específico da saúde mental dos professores, o estudo apresentou uma 
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resultados do estudo de Leite e Souza (2007); Souza e Leite (2011), ao menos no que 

diz respeito ao assunto em foco nesta seção: o dos principais problemas de saúde a 

afetar os professores segundo a literatura.  

Feita a análise dos 69 artigos considerados elegíveis (período de 2003-2016), 

Cortez et al (2017, p. 116) os classificaram segundo sete categorias com maior 

ocorrência em termos de evidências identificadas nos estudos: aspectos contextuais do 

trabalho docente (n=13), sintomas físicos (n=11), sintomas psíquicos (n=12), promoção 

de saúde (n=16), políticas públicas e organização do trabalho (n=12), análise das 

legislações trabalhistas (n=2) e aspectos teóricos-metodológicos (n=3). 

  Como se observa, dentre os achados, 23 estudos foram classificados com 

descrições que remetem a problemas de saúde (n=11 sobre sintomas físicos e n= 12 

sobre sintomas psíquicos). Destes, segundo os autores: 

 

Já os sintomas físicos evidenciados nos estudos foram dores corporais e agravos à 

saúde decorrentes do envelhecimento, perda auditiva e problemas nas cordas vocais, 

disfonia, dores nos membros superiores e dores relativas ao esforço excessivo e 

incoordenação pneumofônica. Quanto aos sintomas psíquicos, prevaleceram 

regressão, exaustão emocional, nervosismo, estresse e insônia, Síndrome de 

Burnout, transtornos psíquicos e afastamentos do trabalho, prejuízos na criatividade 

e domínios socioemocionais, negação, despersonalização e distorções na percepção 

da importância e do esforço dedicado ao trabalho – o trabalho como um 

“sacerdócio” – que predispõe o docente a se submeter a riscos e sobrecarga 

(CORTEZ et al., 2017, p.116). 

 

Com relação às questões de organização e condições de trabalho, apresentadas 

pelos autores como “aspectos contextuais do trabalho”, os elementos citados foram:  

 

Dupla jornada, excesso de tarefas e dificuldades de relacionamento entre família-

escola, aumento da carga de trabalho, demanda por índices institucionais elevados, 

alta pressão por desempenho e baixo nível de controle das tarefas, desordem em sala 

de aula, ruídos, hostilidade entre alunos, desvalorização pessoal e salarial, problemas 

institucionais, e baixa remuneração, excesso de alunos em sala e infraestrutura 

escolar inadequada para o trabalho (CORTEZ et al., 2017, p.116). 

 

                                                                                                                                                                          
 

importante atualização quanto ao tema e mostrou a gravidade do problema por meio da proposição do 

conceito de desgaste mental dos professores.  
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Por sua vez, o trabalho de Silva e Fischer (2021) confirmou a tendência de 

ampliação do interesse pelo tema trabalho e saúde dos professores apontada por Leite e Souza 

(2007); Souza e Leite (2011), bem como reforçou a afirmação dos transtornos mentais e 

comportamentais, ao lado dos problemas vocais e dos transtornos osteomusculares como as 

formas de adoecimento mais prevalentes entre os professores. Do mesmo modo, apontou para as 

condições de organização e realização do trabalho dos professores como marcados por 

nocividades e, assim, carentes de melhorias. Além disso, identificou que o interesse pelo tema 

qualidade de vida dos professores despontou a partir de 2006.  

Tendo se dedicado à análise da relação entre trabalho, vida pessoal cotidiana e saúde 

dos professores, a principal contribuição do estudo do qual o referido trabalho se originou 

(SILVA, 2018) se deu no sentido de demonstrar a tendência que o trabalho dos professores tem 

de se projetar de modo nocivo sobre a vida pessoal dos docentes (SILVA e FISCHER, 2020).  

Das 175 publicações analisadas por Silva e Fischer (2021, p.7), 73 estudos foram categorizados 

como dedicados a “problemas de saúde”, conforme o seguinte: Saúde vocal/distúrbios da voz 

(n=46); Saúde mental/Transtornos mentais e comportamentais (n=23); Transtornos 

musculoesqueléticos (n=2); Saúde cardiovascular (n=1); e Saúde ocular (n=1). Por sua 

composição e conteúdo, apontaram para o quadro típico de adoecimento de professores 

apresentado pelos demais estudos, de modo a confirmar o perfil de morbidade em questão.  

 

4. CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR  

 

A trajetória traçada até o momento focou o universo dos professores da 

educação básica. Muitos dos problemas relatados também acometem os docentes da 

educação superior, e os adoecimentos identificados pelos estudos supracitados também 

os atingem. Isso não significa que não existam particularidades que devam ser 

consideradas.  

 Os estudos sobre condições de trabalho e saúde de professores que atuam em 

instituições de ensino superior (IES) mostram como as atividades laborais desses 

profissionais se prolongam além da jornada de trabalho. Com exigências de múltiplas 

tarefas, precisam constantemente levar trabalho para casa, com o comprometimento das 

horas de lazer e descanso (MAUÉS, 2010; SOUZA et al., 2017).  São mudanças na 

organização do trabalho com reflexos na saúde desse trabalhador.  
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4.1 UM OLHAR SOBRE OS NÚMEROS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

   

 Em 2019, o Censo da Educação Superior (INEP, 2021)
20

 contabilizou 2.608 

instituições de ensino superior no Brasil. Do total de IES, 88,4% eram privadas (2.306) 

e 11,6%, públicas (302). Dessas, 5,1% estaduais (132), 4,2% federais (110) e 2,3% 

municipais (60). Quanto à organização acadêmica, havia 2.076 faculdades (79,6% do 

total de IES), 294 centros universitários (11,3%), 198 universidades (7,6%) e 40 

institutos federais (IFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), com 

1,5%. 

Individualmente, as faculdades têm um menor número de alunos – 1.235 

atendem até 500 matrículas de graduação, enquanto as universidades atendem, 

majoritariamente, a partir de duas faixas de matrículas, de 5.001 a 10.000 e de 10.001 a 

30.000. Ao olhar para as 16.425.302 vagas de graduação ofertadas em 2019, 94,9% 

(15.587.493) foram privadas e 5,1% públicas (837.809). Desse total, 63,3% das vagas 

foram ofertadas a distância e 36,7%, presencialmente. A maioria das vagas a distância 

se concentrou em IES privadas - 66,0% (10.292.016) – contra 5.295.477 vagas 

presenciais. No caso das IES públicas, a maioria das vagas é presencial - 734.225 - 

contra 103.584 a distância.   

Dos 40.427 cursos existentes, 88,8% (35.898) são presenciais e 11,2% (4.529) 

são a distância. Essa modalidade será abordada em próximo tópico. Do número total, 

10.714 cursos de graduação foram oferecidos por IES públicas e 29.713 por privadas. 

Segundo o grau acadêmico, predominaram os cursos de bacharelado com 60,3% 

(24.402), seguidos dos tecnológicos com 20,9% (8.400) e, por último, as licenciaturas 

(7.625). 

                                                           
 

20
 O Censo Superior é obrigatório para todas as IES, públicas e privadas, exceto para aquelas que não 

possuam, no ano de referência da realização, alunos ingressantes nem alunos remanescentes de anos 

anteriores. 
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O Censo da Educação Superior apontou a existência de 386.073 funções 

docentes em exercício
21

 no ano de 2019, sendo 176.403 em IES públicas e 209.670 em 

privadas. A maior parte – 203.831 – se concentrou em universidades, das quais 140.156 

em públicas e 63.675 em privadas. As faculdades contavam com 97.763 funções 

docentes, sendo 89.161 em privadas e 8.602 em públicas. Havia ainda 58.407 funções 

docentes em exercício em centros universitários (1.573 em públicos e 56.834 privados) 

e 26.072 em IFs e Cefets.  

Quanto à categoria administrativa, evidencia-se que 54,3% das funções docentes em 

exercício se encontram em IES privadas e 45,7% em IES públicas. 

No que se refere à organização acadêmica, essas funções docentes, em ordem 

decrescente, são distribuídas: 52,8% em universidades, 25,3% em faculdades, 15,1% 

em centros universitários e 6,8% em IFs e Cefets. (INEP, 2021, p.57). 

 

 Na categoria pública, o Resumo Técnico mostrou que o número de funções 

docentes em exercício com regime de trabalho em tempo integral foi de 152.027 

(86,2%) em 2019, seguido por 18.910 (10,7%) em tempo parcial e 5.466 (3,1%) de 

horistas. Na categoria privada, havia 85.768 em tempo parcial (40,9%), 62.725 (29,2%) 

de horistas e 61.177 em tempo integral (29,2%). 

A qualificação era maior entre as funções docentes em exercício na categoria 

pública, com 116.344 (66,0%) de doutores, 43.660 (24,7%) de mestres e 16.399 (9,3%) 

de até especialistas. No caso da privada, 60.673 (28,9%) com doutorado, 101.214 

(48,3%) com mestrado e 47.783 (22,8%) de até especialização. Já em relação à 

organização acadêmica: 

As universidades apresentam o perfil com maior qualificação, com 61,5% de 

funções docentes em exercício com doutorado. Os IFs e Cefets apresentam 41,2% de 

doutores e 45,8% de mestres. Seguem-se os centros universitários, com uma 

                                                           
 

21
 Segundo o Inep (2009, p.18): “A definição de função docente admite que um mesmo professor possa 

ser contado mais de uma vez no exercício de suas atribuições como regente de classe, na medida em que a 

produção da informação estatística focalize cortes ou estratos específicos, tais como turmas, etapas e 

modalidades de ensino, dependência administrativa da escola (federal, estadual, municipal ou privada), 

unidade da federação, etc. Para cada um desses conjuntos, os resultados censitários identificam a 

duplicidade de contagem de docentes ocorrida em cada nível de agregação analisado (etapa ou 

modalidade de ensino, dependência administrativa, localização, turno, escola, turma ou disciplina). As 

funções docentes formam, portanto, um conjunto particular e importante de informações sobre a docência 

no Brasil [...]. Vale também esclarecer que a noção de função docente, na visão estatística, não se 

confunde com as funções de magistério, que, tal como dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), formam um conjunto mais amplo de atividades, abrangendo, inclusive, aquelas 

exercidas fora de sala de aula”. 
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participação de 27,0% de doutores e de 52,0% de mestres. Finalmente, nas 

faculdades, são computados 25,7% de doutores e 46,6% de mestres. (INEP, 2021, 

p.62). 

 

4.2 OS IMPACTOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: O QUE DIZ A 

LITERATURA?  

 

Maués (2010, p.142-143) analisa as transformações que as reformas do Estado 

geraram na educação superior e como refletem em mudanças no trabalho do professor. 

Essas modificações passam a se concretizar, principalmente, a partir do final da década 

de 1990. “As recomendações emanadas de organismos internacionais (BM, 1994, 

OCDE, 2008) têm apontado para a adaptação dos sistemas educacionais, sobretudo os 

de nível superior, às exigências do mercado, colocando as universidades a serviço das 

empresas”. Com a crise do capitalismo dos anos 1980, propõe-se “um Estado mínimo 

no tocante às intervenções no mercado e máximo nas relações comerciais no plano 

internacional”.  

Uma das ações citadas pela autora é o Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto 

nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que também tem seus impactos relatados em outros 

estudos. Souza et al. (2020) apresentam os resultados de “oficinas em saúde do 

trabalhador” realizadas em uma universidade pública do Rio de Janeiro. Nos debates, os 

docentes apontaram que não houve o financiamento necessário ao estabelecer o 

crescimento numérico das universidades no Brasil e a abertura de novas vagas para 

alunos. Não foram criadas vagas para os professores em números compatíveis. 

Ocorreram cortes de verbas e consequente abandono da infraestrutura física. 

Para Maués (2010, p.152), há uma nova configuração da universidade, da qual 

emana uma nova cultura acadêmica, com a prática de um capitalismo acadêmico. “A 

nova regulação que inclui formas de financiamento, de gestão e de avaliação dessa 

instituição tem repercutido no trabalho docente”. Assim, “a flexibilização, a 

precarização, a intensificação, o sofrimento, o adoecimento são expressões hoje que 

permeiam a vida do trabalhador docente”. Ela aponta que “o setor da educação não 

ficou imune a esse processo caracterizado como o esgotamento do modelo taylorista-

fordista-keynesiano”: 
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O estado neoliberal “enxugou” a máquina administrativa e com a ênfase dada à 

gestão, à descentralização e à avaliação passou a exigir do trabalhador docente outro 

perfil, aquele que deveria se coadunar também com as mudanças que a própria 

instituição Universidade vinha sofrendo. 

A precarização do trabalho na Universidade vem aumentando. Os contratos 

temporários, o número significativo de substitutos tem contribuído para a inten-

sificação do trabalho docente, exigindo desse a mais valia absoluta e relativa, 

acirrando a competitividade e estimulando o aparecimento de ilhas de excelência. 

(MAUÉS, 2010, p.152). 

 

Outro apontamento da autora é a vigência da lógica do empreendedorismo, em 

que o professor precisa buscar financiamento para pesquisas e para “manter” os 

departamentos, as pró-reitorias e a Universidade, além de se submeter a avaliações 

como a do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para não serem 

desligados por falta de produção. Ela fala em “servidão voluntária” já que há uma 

autointensificação do trabalho provocada por um processo de avaliação comparativo. As 

colocações mostram que há um cenário que fomenta a competitividade entre os pares. 

Maués (2010, p.153-156) destaca a imersão do docente de universidades numa 

“cultura da produtividade”, em que o professor precisa dar conta de “textos, livros, 

orientações concluídas, participação em eventos com apresentação de trabalho, 

organização de eventos, emissão de pareceres para as agências de fomento e Revistas”, 

além de participação em Banca de Defesa e de Concurso e das disciplinas ministradas 

na Graduação e na Pós-Graduação. 

Nesse cenário, emerge o “sofrimento nos sujeitos envolvidos que se sentem 

pressionados de forma objetiva e subjetiva para aderirem a esse modelo de Universidade 

mercantilizada”. A sobrecarga de trabalho faz com que o trabalhador ultrapasse as horas 

contratadas, o que pode gerar desgaste físico e emocional. 

Souza et al. (2017) apresentam um inventário na literatura do “estado da questão” 

restrito à temática “trabalho docente universitário e saúde”, que analisou 35 artigos por 

meio de análise temática. Chegou-se a quatro categorias: “precarização do trabalho 

docente; a intensificação laboral e a sobrecarga do tempo de trabalho; aspectos da 

organização do trabalho docente em universidade;” e “dados sobre a saúde dos docentes 

universitários”. Os achados foram parecidos com os relatados nos outros trabalhos 

citados. 
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Dos estudos analisados, as autoras destacam que docentes vinculados à graduação 

se queixam mais do elevado número de aulas e superlotação das salas, já os 

“professores ligados à pós-graduação enfatizam a exigência do aumento da produção 

científica, mormente da cobrança de publicação de artigos”. Em relação a queixas de 

saúde, destacam dores no corpo, principalmente lombalgia, “associadas a longos 

períodos de atividades de trabalho em pé e ao intenso clima de tensão vivenciado no 

ambiente laboral”. A falta de pausa e descanso, com a invasão do fim de semana pelo 

trabalho, também foi apontada. Pesquisa realizada junto a professores da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul também mostra queixas relacionadas à saúde mental, 

com prevalência dos seguintes sintomas: cansaço mental, estresse, ansiedade, 

esquecimento, frustração, nervosismo, angústia, insônia e depressão (LIMA e LIMA-

FILHO, 2009). 

 

4.3 A SAÚDE MENTAL AFETADA 

 

O impacto na saúde mental do professor universitário foi demonstrado por Batista 

et al. (2016). Essa pesquisa identificou os transtornos mentais que mais provocaram 

afastamento de docentes em uma instituição de ensino superior do município de João 

Pessoa/PB a partir de 254 fichas de docentes atendidos no serviço de perícia médica, 

que tiveram esse diagnóstico, de um total de 476 registros analisados.  

Os transtornos psíquicos que mais causaram afastamentos de docentes foram: 

depressão em 52% (132 casos), esquizofrenia em 11,8% (30 casos), transtorno bipolar 

em 10,2% (26 casos), reação aguda ao estresse em 8,7% (22 casos) e ansiedade em 

6,3% (16 casos). Os autores destacam que o esforço para ser um bom professor pode 

trazer desgastes psicológicos, físicos e emocionais, o que pode causar estresse, 

depressão e sentimentos de insatisfação profissional. 

 Nas universidades públicas, percebem um estado crônico de dificuldades para se 

gerenciar os processos de trabalho e a intensificação da precarização das condições de 

trabalho. Também destacam as exigências de qualificação, cobranças de produtividade, 

multiplicação de tarefas, ampliação das atividades de pesquisa e orientação, dificuldade 
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para captação de recursos para pesquisa, contradições entre a formação e as demandas 

do sistema universitário.  

Nesse cenário, os episódios depressivos se relacionam a “uma perda importante ou 

a uma sucessão de frustrações verificadas no contexto”. A falta de apoio social e a 

ausência de alternativas concretas para superar o ocorrido aumentam a possibilidade de 

ocorrência. Apesar da síndrome de burnout (esgotamento profissional) não ter sido 

diagnosticada nas fichas, os autores destacam que se trata de uma doença que acomete a 

categoria docente de forma geral e que havia desconhecimento da Perícia Médica sobre 

esse adoecimento. Assim consideram que pode existir uma “relação entre alguns casos 

de depressão entre os professores da instituição estudada e a Síndrome de Burnout, uma 

vez que a depressão pode se desenvolver a partir dessa síndrome”. 

A repercussão dos riscos ocupacionais psicossociais (ROP) na saúde de docentes 

do ensino superior é retratada por Caran et al. (2011) a partir de dados coletados com 54 

docentes em 2006 numa universidade pública paulista. Considerando que esses riscos 

são constituídos por um conjunto de fatores que alteram o bem-estar emocional dos 

trabalhadores, constatou-se que 51 (94,4%) docentes admitiram a presença de ROP no 

trabalho, dos quais 19 sujeitos (35%) destacaram a carga mental intensa, 12 (22,1%) a 

sobrecarga de trabalho, 7 (13%) o excesso de responsabilidades e 5 (9,2%) os 

problemas nas relações interpessoais.  

Mais uma vez o contexto organizacional foi considerado, destacando-se a exigência 

de um professor com formação de um profissional flexível e polivalente. No estudo, 

foram apontados descritores como mau planejamento das atividades, cobranças, 

responsabilidade, desgaste físico, mental e social, ruídos, desrespeito, desvalorização, 

desestímulo, fadiga, dificuldade de concentração e labirintite, competição, demanda de 

diversas ordens, atividades e informações excessivas que geram cansaço físico e 

emocional, divergências de opiniões, exigências de tempo e tarefas complexas.  

Dos entrevistados, 47 (87%) consideraram que os riscos ocupacionais psicossociais 

afetavam a sua saúde: estresse em 21 sujeitos (38,9%), ansiedade em 9 (16,7%), 6 

(11,1%) insônia e dificuldades do sono e 5 (9,2%) cefaleia. O relato de estresse foi 

associado às seguintes manifestações: “depressão, ansiedade, mau humor, insônia, 

fadiga, irritabilidade, alteração da glicose, cefaleia, dispneia, desânimo, desconfiança, 

cansaço físico e mental, alterações da pressão e taquicardia”.  
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Já os que destacaram a ansiedade a associaram à “desmotivação, gastrite, 

irritabilidade, estresse, insônia, pouca tolerância, nervosismo, cefaleia, tristeza, 

desânimo, angústia, falta de criatividade, insatisfação, cansaço, indisposição” e 

insegurança. Ainda apontaram falta de concentração, alterações da memória e hábitos 

alimentares, pressão, isolamento, diarreia, resfriados frequentes, taquicardia e dor de 

estômago. 

Outro estudo enfoca especificamente “a prevalência e os fatores associados à 

qualidade do sono ruim entre docentes de educação superior de uma universidade 

pública na Bahia (FREITAS et al., 2021). De um total de 931 docentes, 423 

participaram da pesquisa, e 408 respostas foram validadas sobre a qualidade do sono. A 

dificuldade para adormecer foi manifestada por 60,4%, o acordar cansado por 59,3% e o 

acordar com dor de cabeça por 82%. 

Na análise de associação entre a qualidade do sono segundo as variáveis de 

interesse avaliadas simultaneamente na análise de regressão logística múltipla 

(ARLM), mantiveram-se significativamente associadas à qualidade do sono 

ruim as variáveis: tempo irregular e/ou insuficiente para a prática de 

atividades de lazer, horas de sono menor ou igual a seis horas, dor 

musculoesquelética, dor de cabeça e a experiência de trabalho de alta 

exigência (altas demandas conjugada a baixo controle no trabalho). 

(FREITAS et al., 2021, p.5). 

 

Freitas et al. (2021) ainda apontam que possuir mais de um vínculo empregatício 

associou-se a maior prevalência de qualidade do sono ruim. A comparação com outros 

estudos mostrou a impossibilidade de atender, na carga horária semanal de trabalho 

docente, todas as demandas do trabalho. O excesso de trabalho e a extensão da carga 

horária interferem no sono, que se for “inferior às necessidades humanas, favorece a 

ocorrência de problemas que afetam o desempenho cognitivo, geram sofrimento 

psíquico e alteram o ritmo biológico, promovendo sérios agravos para a saúde 

biopsicossocial”. Houve queixas frequentes de dor de cabeça e de dor 

musculoesquelética entre docentes de educação superior. 

Souza et al. (2020) também destacam a ocorrência de desgaste físico e emocional 

entre professores, com “significativas referências a transtornos relacionados ao estresse, 

como é o caso das depressões, ansiedade, fobias, distúrbios psicossomáticos e a 

síndrome de Burnout”. Nas “Oficinas em Saúde do Trabalhador”, com a participação de 

oito docentes, os debates foram marcados pela discussão da precarização da 
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infraestrutura universitária e as condições de trabalho docente; relações coletivas e 

conflitos; sentidos e ambivalência do trabalho docente; queixas de saúde; intensificação 

do trabalho e jornada laboral. 

As falas também remeteram a dialética entre sofrimento e prazer no trabalho. A 

satisfação estava ligada à relação com os alunos e à prática de pesquisa, com a 

possibilidade de um trabalho emancipador. Já o sofrimento estava ligado a situações 

opressoras no trabalho. Houve relato sobre ingestão de medicamentos e o uso de 

expressões como “frustração”, “estresse”, “variação de humor”, “tristeza” e “medo”. O 

sentimento de culpa (sentirem-se em dívida com o trabalho) e a percepção do contexto 

adoecedor do trabalho, com variadas queixas de saúde, também estiveram presentes, 

assim como as horas excedentes de trabalho após a jornada formal e da frustração por 

não conseguirem dar conta de todas as tarefas do trabalho, que leva a distúrbios do 

sono. Por fim, os professores percebem que “as saídas para melhoria das condições de 

trabalho devem ser coletivas e não individuais”. 

As “Oficinas em Saúde do Trabalhador” também foram relatadas a partir de outro 

recorte por Rodrigues et al. (2020), voltado para analisar aspectos da temporalidade do 

trabalho docente em sua relação com a saúde. Nesse caso, o grupo era composto por 10 

docentes. Em relação à saúde, destacaram-se sentimentos de frustração, cobrança, culpa 

e depressão diante de condições não ideais para se trabalhar. Além das questões de 

saúde mental, os professores falaram sobre saúde vocal e o esforço no uso da voz na 

sala de aula.  

Os outros relatos corroboram as questões levantadas anteriormente, como “o 

número de horas semanais previstas em lei e o fazem durante o horário noturno, 

deixando de lado a família e o descanso necessário”, privação do sono, a relação 

ambivalente entre trabalho docente e defesa da saúde, quando por meio de “atitudes que 

geram prazer, o docente procura equilíbrio com as situações que geram sofrimento em 

sua rotina de trabalho”. Os fatores de prazer seriam, por exemplo, os alunos 

comprometidos e a boa relação e a união entre os docentes.  

Assim, parece acertado afirmar a importância de se gerar mudanças em 

caráter coletivo, por meio da resistência, de modo a se produzir políticas e 

intervenções institucionais nas universidades de caráter participativo, o que 

inclui o apoio da organização sindical docente. Nessa perspectiva, lutar 

contra o tempo invasivo do trabalho implica lutar contra a dominação e o 

controle da vida, resgatando o verdadeiro sentido do trabalho docente que 
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deveria significar autonomia, criação, liberdade e emancipação humana e 

social (RODRIGUES et al., 2020, p. 1836). 

 

Por meio da literatura consultada, é possível notar como a organização do trabalho 

na educação superior sofreu mudanças oriundas do neoliberalismo, que impactaram nas 

formas de trabalhar e na saúde dos docentes. Os estudos, mais focados em universidades 

públicas, trazem aspectos que também podem ser considerados para os docentes de IES 

privadas. É possível inferir que os aspectos mercadológicos pesam ainda mais no ensino 

superior particular, assim como a precariedade do trabalho, mais alunos por sala e aulas 

para dar, menor remuneração, sem deixar de ter as exigências de produtividade, que 

passaram a fazer parte da cultura docente, muitas vezes naturalizadas, ainda que tragam 

custos à saúde. 

Nesse cenário, em que os professores do ensino superior vivenciam exigências de 

produtividade, sobrecarga e precarização do trabalho, percebe-se que a invasão da vida 

pelo trabalho faz parte da realidade desses docentes, que podem ter impactos sobre sua 

saúde física e mental. É preciso pensar políticas públicas, que impactem na forma como 

o trabalho é organizado, com autonomia e condições adequadas para a realização do 

trabalho docente, que reflitam num ambiente em que a construção da saúde é possível. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pôde observar por meio da vasta literatura ora analisada, há evidências 

suficientes de que, preocupantemente, há uma situação de precariedade envolvendo as 

condições de trabalho e saúde dos professores, constatação esta, aliás, presente na 

literatura científica dedicada ao assunto pelo menos desde os estudos sobre o mal-estar 

docente, popularizados no Brasil por volta dos anos 1990.  

Sabe-se hoje não apenas que muitos professores estão adoecendo e/ou 

abandonando a carreira. Temos conhecimento também do tipo de adoecimento que lhes 

está acometendo e, em grande medida, por que isso está acontecendo. O que resta então 

a fazer? A nosso ver, o caminho é complexo, mas muito nítido.  

Há que se formular e implementar políticas públicas capazes de melhorar as 

condições de trabalho e saúde dos professores para, assim, reverter o negativo quadro 

atual que não é marcado apenas por altos índices de absenteísmo entre os docentes, 
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conforme demonstra a vasta bibliografia ora analisada. O cenário é também o de perda 

de capacidade para o trabalho entre os docentes em decorrência das más condições de 

trabalho enfrentadas (ALCANTARA et al., 2019; MAIA et al., 2019), o que acaba por 

repercutir sobre a própria aprendizagem dos alunos e seu aproveitamento, afetando a 

qualidade da educação no Brasil.  

À luz da literatura analisada, podemos afirmar que não é apenas de formação 

docente acurada e atualizada que se faz (e/ou que se fará) bons e eficientes professores, 

mas também (e, sobretudo) de condições de trabalho e saúde adequadas. Não menos 

merecem e precisam os docentes para conseguirem realizar com eficiência e qualidade o 

seu trabalho.  Para melhorar a qualidade da educação no Brasil, é preciso melhorar o 

modo como o Brasil trata seus professores.  

Neste sentido, a defesa ora proposta de se tomar as políticas públicas como 

caminho viável e privilegiado para provimento de tal intervenção em favor das 

condições de trabalho e saúde dos professores é referendada por uma gama de autores e 

seus estudos, tais quais Andre (2015); Barros et al. (2008); Cunha (2009); Ferreira 

(2010); Gasparini et al. (2006); Jardim et al. (2007); Neves et al. (2010). Dentre tais 

autores, alguns o fazem de modo ainda mais enfático, mencionando a necessidade de 

tais políticas públicas entre as recomendações, conclusões e/ou considerações finais de 

seus trabalhos. São exemplos: Cericato (2016); Cortez et al. (2017); Moreira et al. 

(2009; 2010); Pereira et al. (2013); Rocha e Fernandes (2008); Silva (2018); Souza e 

Leite (2011); Tabeleão et al. (2011).  
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CAPÍTULO 2                                                                                              

OS ESTUDOS SOBRE O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR ENTRE 2010 E 2021: UMA 

REVISÃO NARRATIVA 

 

Juliana Andrade Oliveira 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A fim de contribuir com o Eixo 2 – “Bibliográfico”, da pesquisa “Caminhos para 

a melhoria das condições de trabalho e saúde dos professores na perspectiva das 

políticas públicas”, este texto se apresenta como uma revisão bibliográfica narrativa.  

Tratou-se de buscar estudos que abordassem o processo de trabalho específico da 

educação totalmente a distância no ensino superior, relacionando este tema com a saúde 

dos seus trabalhadores e com políticas públicas. O objetivo foi observar quais questões 

foram trazidas pela bibliografia à medida que crescia a adesão das universidades 

públicas e privadas à essa modalidade de ensino entre 2010 e 2021.  

 A modalidade “a distância” na educação está prevista na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação em seu artigo 80, e atualmente está regulamentada pelo Decreto 

9057 de 25 de maio de 2017. Segundo este Decreto,  

 

[...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 

com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 

avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 

estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 

diversos.   

 

 No início do século XX, começam a aparecer os primeiros cursos por 

correspondência, sendo essa a primeira experiência de educação a distância. Depois 

passa-se ao uso de programas de áudio e vídeo e finalmente à internet, sendo mais 

comum, até os anos 1990, a educação a distância voltada para supletivos e cursos 

profissionalizantes, tendo como público principal alunos adultos e trabalhadores 

(BELLONI, 2008; MAIOR E LUZ, 2019; ALMEIDA, 2010).    



61 
 

 
 
 

 Nesta revisão, optou-se por observar a educação a distância no ensino superior, e 

não em outros níveis educacionais, por haver atualmente um grande crescimento desta 

modalidade tanto nos cursos de graduação como pós-graduação, e porque a educação a 

distância já era frequente no ensino superior antes da pandemia da Covid-19. A Portaria 

nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação, permitiu que as 

universidades oferecessem até 40% da carga horária na modalidade a distância em seus 

cursos de graduação presencial. Não obstante, o crescimento de cursos de graduação 

inteiramente a distância já era consistente desde antes. Segundo Ferreira et al. (2021, 

p.148): 

O Censo da Educação Superior (INEP, 2019, p. 16-42) evidencia o 

crescimento na oferta de cursos na modalidade a distância, com um aumento 

de 45% no número de vagas oferecidas em cursos de graduação, de 2018 para 

2019. O total de ingressantes saltou de 16,1%, em 2009, para 43,8%, em 

2019. Já a oferta na modalidade presencial diminuiu 14,3%. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 A primeira fase da elaboração desta revisão foi a de estabelecer quais bases de 

dados estavam a nossa disposição para uso. Utilizamos o portal de Busca Integrada da 

USP
22

 que condensa o acesso a várias bases de dados multidisciplinares, da área da 

saúde e das ciências humanas e aplicadas, incluindo também todas aquelas que estão 

acessíveis pelo Portal de Periódicos da Capes. Além desta, estava acessível também o 

buscador Google Scholar, no entanto, este provedor acessa um alto volume de 

resultados, incluindo muitos sem avaliação por pares, por isso optou-se por utilizar 

apenas o portal de busca integrada do sistema AGUIA USP – Agência USP de Gestão 

da Informação Acadêmica.  

 Foram utilizados os seguintes descritores, tal como grafado abaixo: 

o “Ensino remoto” 

o “Ensino a distância” 

o “educação a distância” + “trabalho docente” 

o “Ensino a distância” e “trabalho docente” 

o Teletrabalho e professores 

o home-office e professores 

                                                           
 

22
 Acesso disponível em http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do 

http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do
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o “trabalho remoto” e professores 

o “organização do trabalho” e professores e “educação a distância” 

o “organização do trabalho” e professores e “ensino à distância” 

o “organização do trabalho” e professores e “ensino em rede” 

o “educação a distância” 

o  “educação a distância” e “organização do trabalho” 

o “ensino a distância” 

o “ensino a distância” e “organização do trabalho” 

o “ensino em rede” 

o “teletrabalho + professores” 

 

 Definidos os descritores e as bases, partimos para a análise da lista resultante de 

artigos. Para escolher quais artigos teriam seus resumos lidos, procedemos aos seguintes 

critérios de filtragem:  

1) Os descritores deveriam aparecer no título ou no resumo do artigo; 

2) Foram eliminadas as duplicatas de artigos que apareciam em mais de uma base; 

3) Eliminados artigos que versassem sobre educação a distância em outros países 

que não o Brasil; 

4)  Eliminados artigos sobre outros níveis e modalidades educacionais. 

  

 Nessa etapa, foram lidos 96 resumos para selecionar quais artigos seriam lidos 

em sua integralidade.  

 Os descritores “trabalho remoto” e “ensino remoto” resultaram em muitos 

artigos redigidos em 2020 sobre a passagem para o teletrabalho de caráter emergencial 

devido à pandemia da Covid-19, que impediu o desenvolvimento das aulas presenciais e 

obrigou professores e alunos a aprenderem, de repente a ter aulas remotas. Constituem 

um bloco de artigos com questões próprias, como a desigualdade social explícita na 

falta de acesso à internet, as percepções dos estudantes sobre o ensino e assuntos 

correlatos, a falta de experiência dos docentes com as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) e outros. Por não abordar o processo de trabalho específico da 



63 
 

 
 
 

educação a distância, e ser resultante de uma situação específica e conjuntural, decidiu-

se por não os incluir na leitura integral. 

 Outros artigos que foram excluídos nessa etapa foram os que analisavam o uso 

de recursos tecnológicos que suplementam a educação presencial, ao invés de cursos 

realizados inteiramente a distância.  

 Há o conjunto de artigos que analisam o processo ensino-aprendizagem em seus 

aspectos de eficiência educacional; vantagens, consequências, desvantagens da EaD e 

do uso das tecnologias de informação e comunicação. Embora este seja um tema 

importante para o sentido do trabalho dos professores, e, portanto, relacionado à saúde 

no trabalho, esse conjunto de artigos não se voltou para a análise da organização de 

trabalho na educação a distância no ensino superior. Não obstante, foi importante 

conhecê-los porque alguns aparecem como referências nas contextualizações 

apresentadas pelos artigos da área da Educação.  

 Apareceram também artigos que fazem análises do estado da arte de pesquisas 

sobre educação a distância, como Santos, Wechsler (2009), e Veloso, Mill e Monteiro 

(2019), e por fim, o grupo de artigos que nos interessa, aquele que se debruça 

diretamente sobre o processo de trabalho, ou seja, cujo resumo apontava questões 

relacionadas à organização do trabalho, saúde do professor, política pública de EaD e 

trabalho docente. Nesse grupo somamos 21 artigos. 

 Foram examinados apenas artigos sobre a EaD no ensino superior, publicados 

entre 2010 e 2021. Ainda que os primeiros registros de educação a distância no Brasil 

sejam do início do século XX (BERTHO et al., 2012, p. 1283), a análise da bibliografia 

disponível mostrou ser esse um bom ponto de recorte porque é a partir de 2010 que se 

aumenta o número de publicações. Antes de 2010, os poucos estudos encontrados são 

entusiastas da EaD como uma grande e necessária tendência do futuro, uma promessa 

de democratização do conhecimento com um processo de ensino aprendizagem 

inovador, como Biagiotti e Corporativa, (2004) e Amaral, (2009). 

 Com efeito, é a partir de 2006, que se aumenta a oferta de cursos superiores a 

distância, pois esse é o ano da implantação do Sistema da Universidade Aberta do 
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Brasil
23

. Em 2010, segundo Bertho (2012), dados do Censo da Educação Superior, 

divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) acerca da Educação a Distância (EaD) 

revelavam que 14,6% das matrículas de graduação no ensino superior do País já eram a 

distância. 

 

3. O DEBATE SOBRE O TRABALHO DOCENTE NA EAD 

 Os artigos resultantes do processo de seleção mencionado na seção anterior 

abrangem mais de uma área do conhecimento. Embora a maioria seja da área da 

Educação, houve artigos da Administração e da Psicologia, causando uma 

heterogeneidade de assuntos debatidos e métodos utilizados, tornando mais difícil 

delimitar quais assuntos pertenciam ou não à investigação da organização do trabalho na 

EaD. Embora tenhamos uma questão norteadora, a variedade de disciplinas de 

conhecimento dos artigos faz com que essa pergunta adquira vários caminhos de 

resposta, e, portanto, que vários debates sejam identificados.  

 Na área da Educação, quase todos os artigos cujo tema é a educação a distância 

constatam em primeiro lugar um retalhamento das atividades do professor, e em seguida 

uma divisão do trabalho docente, sendo essa uma novidade da educação a distância.  

 Alguns veem essa divisão do trabalho como resultado de uma racionalização da 

educação, que diminui o caráter intelectual da docência e aumenta as tarefas dos 

professores. Na EaD, a docência estaria sendo modificada de forma a deixar o professor 

menos crítico, com mais tarefas exteriores e distantes do momento de interação com o 

aluno.  

 Lancilloti (2011) preocupa-se em mostrar como o capital passa a dominar o 

processo de trabalho do professor, com a presença cada vez maior da tecnologia 

ocupando, ordenando e subordinando o seu trabalho, sendo essa uma “subsunção real 

do trabalho” do professor. As tecnologias promoveram uma simplificação do trabalho 

docente, e sobre isso a autora não faz distinção entre trabalho presencial e a distância. 

Embora as tecnologias ainda não tenham suplantado totalmente a presença do professor, 

para a autora, há essa ambição do capital, que é barrada pela falta de autonomia do 

                                                           
 

23
 Sobre o Programa Universidade Aberta do Brasil, consultar Universidade Aberta do Brasil — 

Português (Brasil) (www.gov.br). Acesso em: 01 abr. 2022. 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia/uab
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia/uab
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aluno em assumir a responsabilidade pela sua própria formação. A autora entende que a 

“autodidaxia é o coroamento do ideário liberal na esfera do ensino”, e a educação a 

distância pode ser um caminho para esta realização, uma vez que ela pressupõe certa 

autonomia do aluno e opera sob uma determinada divisão do trabalho, deixando com 

que as tarefas da docência sejam realizadas por uma equipe, na qual cada um tem uma 

função diferente. 

 Assim, a autora relaciona a EaD com modos de produção industriais. Se em um 

momento ela pode ter sido concebida como uma forma de divisão do trabalho e com 

produção de conteúdos que podem ser facilmente replicados, repetidos, como na 

indústria fordista, também destaca que houve autores que assinalavam a EaD como 

produtora de cursos facilmente moldáveis aos “desejos da freguesia”, ou seja, 

produzindo cursos de curta duração que respondem às demandas atuais do mercado. (p. 

155).  

 Lancillotti (2011) aponta que há uma simplificação e uma sujeição do trabalho 

docente, quando há a tentativa de “dividi-lo em pequenas unidades de tarefas simples, 

conferidas a inúmeros trabalhadores que se responsabilizam por sua execução, à 

exemplo do que já ocorrera largamente com a produção material na grande indústria, 

desde fins do século XVII.” (p. 156). Mas conclui que a tecnologia não é um mal em si, 

reconhecendo a contradição de que a EaD leva o ensino a lugares distantes, oferecendo 

acesso ao conhecimento para um quantitativo de alunos muito maior do que aquele 

permitido pelo ensino presencial” (p. 158).  

 Schlesener e Mattei (2011) discutem as possibilidades de continuidade do 

exercício do professor como também um intelectual, descomprometido com a 

sustentação da ordem capitalista atual e livre para pensar a emancipação humana. 

Consideram a educação a distância como mais uma forma de racionalização técnica da 

atividade do outrora intelectual, hoje pesquisador e professor, que pode aprofundar as 

desigualdades sociais existentes, uma vez que está acessível somente a quem tem os 

recursos tecnológicos necessários:  

Sem evidenciar uma realidade de desemprego e miséria que atingem grande 

parte da população, situação agravada pela flexibilidade do trabalho e 

precariedade das relações contratuais, que retira dos trabalhadores parte 

expressiva de seus direitos trabalhistas e instaura uma forma perversa de 

exploração do trabalho e extração da mais valia, não se consegue explicitar 
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os limites da aplicação de novas tecnologias no processo educacional. (p. 

136). 

 A Educação a Distância no Ensino Superior aparece como uma estratégia de 

aumentar o coeficiente professor-aluno, o que para as autoras está na lógica não da 

educação como um direito social, mas como “uma questão de retorno de um 

investimento”. Para que esse coeficiente aumente, é preciso interferir no método, 

utilizando uma técnica educacional que o separa do conteúdo. Assim, a EaD torna-se 

uma técnica de fragmentação do trabalho docente. Nesse sentido, junto a Belloni 

(2008), as autoras relembram a ideia proposta por Peters (2002), originalmente em 

1973, para quem a EaD deve ser compreendida como um modo de produção industrial 

em massa:  

Educação a Distância é um método de transmitir conhecimento, 

competências e atitudes que é racionalizado pela aplicação de princípios 

organizacionais e divisão do trabalho, bem como pelo uso intensivo de meios 

técnicos, especialmente com o objetivo de reproduzir material de ensino de 

alta qualidade, o que torna possível instruir um maior número de estudantes 

ao mesmo tempo, onde quer que eles vivam. É uma forma industrializada de 

ensino e aprendizagem (BELLONI, 2008, p. 27 apud  SCHLESENER e 

MATTEI 2011, p. 138).  

 E para falar dessa fragmentação, as autoras apontam que os primeiros 

documentos oficiais sobre EaD já apresentam uma dicotomia entre professor e tutor, 

“uma vez que qualificam o adjetivo docentes somente os professores” (p. 138). 

Apontam desde já uma tendência que será lembrada por outros textos: a de que a 

docência na EaD está distribuída em várias funções e bastante presente na atividade do 

tutor, que, contraditoriamente, não é reconhecida pelos regulamentos e por nenhuma 

legislação trabalhista como função que faz parte da docência. Captam aqui uma 

contradição de um documento que se apresenta inicialmente preocupado com a 

qualidade pedagógica, ao falar de “construção coletiva de conhecimento”, mas que cria 

“uma função apenas para suporte técnico e de repassar informações e não de elaboração 

de conhecimentos” (p, 138).  

 Destacam desde já o potencial de precarização do trabalho docente que ocorre na 

função de tutor, citando Bruno e Lemgruber (2009):  

Considerando todos estes aspectos, implicados na qualidade dos cursos e no 

comprometimento com a aprendizagem dos alunos, não se justifica 

remuneração especialmente desvalorizada do professor tutor, como temos 

acompanhado nos cursos online, que precariza a própria docência. Tampouco 

a denominação de tutoria, que descaracteriza a função docente para 

profissionais que assumem a mediação pedagógica. Estes aspectos, nos 

cursos a distância, se considerarmos que a tutoria tem acontecido 
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majoritariamente neste formato de educação, deflagra intenções que podem 

comprometer a qualidade e destes cursos (BRUNO E LEMGRUBER, 2009 

p. 7 apud SCHLESENER; MATTEI, 2011).   

 

 Aqui também a EaD é vista no contexto político neoliberal de transformação da 

educação em empreendimento capitalista. Destaca-se a sua excessiva divisão do 

trabalho, desvalorizando o trabalho do professor, e a exigência de ser adaptável 

rapidamente às necessidades do sistema educacional (mercadológico), levando o próprio 

docente a precarizar produtos do seu trabalho. No entanto, as autoras reconhecem que a 

EaD está na disputa entre as demandas do capital a um sistema educacional que deve ser 

rentável e a necessidade de democratização do acesso ao conhecimento. Para as autoras, 

a EaD acompanha uma realidade de racionalização do processo de trabalho docente que 

retira uma das suas melhores características, que é a dimensão crítica, própria do 

intelectual, “Uma atitude que implica uma constante capacidade de interrogar, de 

duvidar das verdades aceitas e consolidadas que, no fundo, sempre justificam o poder 

instituído” (p. 141). 

 Como já foi possível notar, uma forte discussão foi a da implantação da EaD 

como uma forma de precarização do fazer docente. 

 A EaD pública firmou-se amplamente pelo programa Universidade Aberta no 

Brasil (UAB) e à medida que as universidades públicas que aderiam ao programa, 

surgiam estudos de caso e relatos sobre essas experiências.    

 Bertho et al., (2012) também destacam que no processo de elaboração dos 

cursos e aulas na educação a distância, ganha importância a atuação de outros 

profissionais, que não os professores. Some a figura de um único professor que dá conta 

de quase todo o processo de ensino-aprendizagem, e nascem outras funções, que 

participam diretamente nesse processo, como a do professor tutor, o professor 

responsável que elaborou o conteúdo, e o supervisor pedagógico, sendo este último uma 

das funções que conecta o trabalho virtual com o trabalho presencial. Em tal artigo, 

assim como na maior parte dessa primeira metade da década de 2010, as pesquisas 

relatadas são feitas sobre cursos de educação a distância públicos, destinados a conferir 

o nível superior para professores da educação básica. São cursos realizados por 

universidades em grandes centros ou capitais, que possuem polos espalhados ao longo 

de uma região ou de um estado (unidade da federação). No caso de Bertho et al. (2012), 

relata-se que os supervisores são os profissionais que vão conhecer todos os polos e 
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fazer a articulação entre eles.  Os autores referem que trabalham como supervisores na 

EaD e assim definem as competências necessárias para o próprio trabalho: 

[...] as atribuições de um supervisor pedagógico compreendem desde o 

contato direto com o polo de apoio presencial, dentre os quais destacamos a 

organização das funções do curso no polo, a compreensão e o auxílio ao 

coordenador do polo e tutores presenciais no gerenciamento dos alunos do 

curso, orientação e auxílio aos tutores presenciais nas atividades do curso no 

polo, bem como representar a Universidade no acompanhamento das 

atividades do curso, conforme a orientação dos coordenadores do curso. 

Além disso, o supervisor tem outra atribuição, importante, que é a de elencar 

problemas enfrentados pelo curso no polo e auxiliar no estabelecimento de 

metas de saneamento para que o curso seja oferecido com qualidade. 

(p.1289). 

 

 Por exemplo, no curso de Sistemas de Informação, “Dentre as ações [dos 

supervisores] estão: a capacitação da tutoria presencial, a coleta de informações para 

resolução de problemas pedagógicos e outras atividades de expansão da imagem do 

curso na comunidade externa dos polos parceiros.” (BERTHO et al., 2012, p.1292). 

 Na função de supervisor, está concentrada a responsabilidade de promover 

comunicação entre os diversos profissionais e funções do curso: 

Um dos frutos desta relação durante as viagens ao polo é a ouvidoria. Os 

supervisores pedagógicos se tornam os ouvidores promovendo a 

comunicação. Ouvem, entregam, relatam as solicitações, sugestões e 

reclamações que emergem durante as conversas entre os atores do polo e a 

Universidade. Com esta mediação surge um esforço para que a atuação seja 

de caráter objetivo e autêntico. A verdade é procurada para que esta atuação 

seja coroada em forma de compromisso com o outro (BERTHO et. al., 2012, 

p. 1296).  

 Enfatizam o quanto essa função de ouvir e dialogar é importante para a 

consolidação da universidade, uma vez que a dimensão presencial do trabalho está 

espalhada em polos em diversas cidades.  No entanto, como veremos em Luz e Neto 

(2017), uma das futuras queixas dos professores e tutores de cursos a distância será a 

falta de sociabilidade entre colegas. 

Com efeito, Alonso (2010), foi o estudo pioneiro que se tornou referência para a grande 

maioria dos estudos que vieram depois. Esse artigo está entre os que tinham a 

implantação do sistema Universidade Aberta do Brasil como contexto, por isso, expõe 

alguns dados sobre o programa, como o papel dos municípios e suas dificuldades 

financeiras e tecnológicas para a implantação dos cursos e polos.  Aborda como se deu a 

expansão do ensino superior, presencial ou a distância, ressaltando a presença das 

instituições privadas, mas com dados que vão até 2010. Observa uma parcelarização do 
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trabalho docente, gerando o risco de desqualificação do professor, colocando um 

questionamento que seguirá sendo enfatizado por outros: a concentração das funções de 

interação com o aluno no papel do tutor, e o não reconhecimento deste profissional 

como um professor, uma vez que exerce atividades fundamentais para o aprendizado do 

aluno.  

 Para Alonso (2010), a implantação de cursos superiores à distância pelo sistema 

da Universidade Aberta do Brasil estava se dando de forma precária e frágil para se 

sustentar nos anos vindouros, seja pela incipiência da estrutura física e tecnológica, seja 

pela ausência de “institucionalização do trabalho com a modalidade” (p. 1333), tendo 

seus docentes pagos com bolsa e não com vínculos empregatícios. Nesse sentido, a 

autora indicou que a EaD teria um lugar menor no Ensino Superior, pois não havia 

preocupação em fazer a expansão com boa base material e regulamentar, como 

demonstra por meio da citação do relatório do TCU sobre a implantação dos polos 

presenciais da UAB.  No entanto, o que vemos nesta segunda década do século XXI é 

que a EaD tende a ocupar cada vez mais espaço nas matrizes curriculares, haja vista a já 

mencionada Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação.  

  Quartiero e Oliveira (2014) visam discutir o que seria a docência na EaD e 

como ela se dá. Para tanto, realizaram: “discussão acerca da docência na modalidade a 

distância”. O trabalho se insere no grupo dos artigos que assinalam que a EaD não tem 

representatividade nos estudos educacionais e é assunto pouco debatido. 

 Mais uma vez, coloca-se de maneira clara o tema da descaracterização da 

docência frente à divisão do trabalho na EaD. Apoiadas em Borges (2010), as autoras 

consideram que: 

[...] a demarcação da docência na educação a distância sugere ser uma tarefa 

complexa, uma vez que congrega duas perspectivas, aparentemente 

divergentes: a ideia de fragmentação do trabalho – cada profissional com 

suas atividades específicas, e de trabalho colaborativo – responsabilidade 

coletiva sobre o resultado final (BORGES, 2010). 

 

 O artigo contrapõe duas concepções sobre trabalho docente na EaD: o da 

polidocência, conceito de uma docência ampla, que aparece disseminada em várias 

funções, conceito criado e difundido por Mill (2010) e outros; e o de uma docência que 

ocorre no encontro com o aluno, representada pelos estudos da autora supracitada 

Alonso (2010).  
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 A partir da contextualização sobre o trabalho docente na EaD, com o exame dos 

principais estudos publicados, as autoras assumem uma posição no debate sobre quais 

funções concentram o fazer docente. Para elas, docente é aquele que está em contato 

com aquele que aprende. Dessa forma, ao privilegiar o encontro e o diálogo com o 

aluno, destacam como figura central da docência na EaD a do tutor, concordando com 

Alonso (2010). Tal posicionamento decorre da pesquisa que realizaram com 

“estudantes, professores, coordenador de curso, coordenador de tutoria, designer 

instrucional, supervisor de AVEA, tutor a distância e tutor polo” (p. 321.) do curso de 

Letras em Espanhol, da UFSC. Por meio de entrevistas, convidaram os sujeitos 

participantes a falar sobre suas atividades e sobre o que consideram docência e em qual 

função ela estaria concentrada. 

 Um pouco do processo de trabalho sobre a construção do ensino na EaD é 

descrito pelos participantes da pesquisa. Os professores entrevistados mencionaram que 

fazem “preparação de livro didático, elaboração do material didático, elaboração e 

acompanhamento do Avea, correção de provas de atividades, participação em fóruns e 

chats, acompanhamento/atendimento aos alunos, preparação de videoconferências e/, 

acompanhamento/atendimento aos alunos, preparação de videoconferências e/ou 

videoaulas, realização de encontros presenciais, planejamento e fechamento da 

disciplina, desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem”, (p. 321). E ainda 

“organização e acompanhamento da tutoria, e da disciplina; participação em reuniões e 

cursos de formação; e participação, na seleção de tutores para sua disciplina” (p.322). Já 

segundo o Designer instrucional, há também um trabalho articulado realizado com os 

professores, na elaboração do material didático. Os depoimentos que são citados no 

estudo levam à ideia de um trabalho docente que necessariamente ocorre dividido, e que 

esse aspecto pode ser um complicador, frente a uma prática anterior que não era assim:  

[...] o principal desafio para o professor que vai para a EaD é que ele não 

trabalha sozinho, ele tem de coordenar o trabalho dele com outras pessoas. Se 

as pessoas que trabalham compreendem as coisas da mesma maneira, o 

acompanhamento da aprendizagem do aluno acontece.  Quando você 

compartilha, você tem que dividir com alguém. O que a gente vê dos outros 

professores é um pouco essa dificuldade: ele não sabe compartilhar, está 

acostumado a trabalhar sozinho e aí qual é a maneira mais fácil de dividir? É 

dividir mesmo, e não compartilhar (p.323).  

 

 Tal divisão do trabalho pode provocar uma possível confusão de atribuições 

entre os cargos e funções, como é o caso do designer instrucional, e da supervisora de 
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ambiente. Ambos “contam com alto grau de influência no planejamento das disciplinas, 

uma vez que possuem formação na área do curso e a eles são atribuídas atividades de 

cunho pedagógico”. Como uma DI [design instrucional] afirma: “[...] às vezes a minha 

função pode se confundir com a da supervisora de ambiente em algum momento”. (p 

324.) 

 Reafirma-se nesse artigo o caráter bastante dividido do processo de trabalho na 

EaD e com atribuições não estanques entre os cargos. Assim como outros artigos, 

também aqui a constatação do parcelamento do trabalho da docência leva à discussão 

sobre o “grau de docência”, isto é, em quais cargos e funções aparecem mais o fazer 

docente. Para Quartieiro e Oliveira (2014), seus entrevistados informaram que esse 

fazer docente estaria mais presente nas funções do “professor da disciplina”, “o 

professor que compartilha a disciplina” e os tutores (a distância e o presencial no polo). 

Nesse sentido, repete-se aqui observação sobre a contradição com o que os documentos 

de referência oferecidos pelo MEC apresentam, pois não reconhece os tutores como 

professores. No entanto, os entrevistados marcam um ponto de diferenciação entre o 

professor e aquele que é chamado apenas de tutor: a responsabilização. O professor é 

hierarquicamente mais importante porque dele é cobrado o êxito e bom andamento do 

curso:   

[...] existem divergências quanto o grau de responsabilidade de professores e 

tutores – e também em relação ao tutor polo e o tutor a distância – nesta 

configuração. No que se refere à relação entre a responsabilidade de 

professores e tutores, os entrevistados compartilham da ideia de que [...] todo 

mundo [professores e tutores] tem responsabilidade na docência e todo 

mundo é docente. Se tem uma responsabilidade maior do professor é porque 

ele é o responsável, não por uma questão de hierarquia, mas quem responde 

pela minha disciplina no meu departamento sou eu. Então aquilo o que 

acontece lá na ponta sou eu que respondo, assino embaixo, mas é uma equipe 

toda que trabalha integrada e deve ser assim... é isso que eu defendo. (PR1). 

(p. 326). 

 

 A posição hierárquica mais baixa do tutor fica evidente em outras partes do 

processo de trabalho, como planejamento:  

Eu não consigo observar uma diferença muito grande entre a atividade do 

tutor a distância em relação ao professor. (TP3). Porque o tutor polo, pela 

minha experiência, por mais que ele possa aplicar certas coisas, ele não faz 

parte desse processo de tomada de decisão, de concepção da tarefa. (TU3)(p. 

323). 
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 Contudo, as autoras têm relatos que dão base para sua afirmação de que os 

tutores são os mais próximos dos alunos, do processo ensino aprendizagem, e portanto, 

da própria docência: 

TP1: os coordenadores estão mais voltados para a organização e os 

professores com a docência... e, pensando melhor, acho que os tutores UFSC 

e polo têm ainda mais relação com a docência.  

Pesquisadora: você falava que “os tutores UFSC e polo têm ainda mais 

relação com a docência” ...  

TP1: Sim, pelo fato de eles estarem mais próximos dos alunos, que são 

realmente o alvo do ensino-aprendizagem. (p. 327). 

  

 Os estudantes reconhecem o papel de docente do tutor:  

 
[...] considero os tutores da UFSC importantíssimos, pois é com eles que 

temos o maior contato durante a disciplina. Creio que a docência não se faz 

apenas pela questão de ser este ou aquele o professor, até mesmo porque 

sempre trato os tutores UFSC como professores. (p. 327). 

 

 E corrobora essa posição o depoimento de um participante da pesquisa que já 

esteve na posição de professor e de tutor: 

PR4: quem realmente é o professor? Na verdade, como eu fui tutora e agora 

sou professora eu vejo essa diferença. E eles [os tutores] são muito mais 

professores do que eu na verdade, porque eles estão mais próximos dos 

alunos o tempo todo. 

 Pesquisadora: mas você já tinha essa percepção quando era tutora?  

PR4: ah sim... já!. Eu me sentia muito mais professora como tutora do 

que o professor na verdade. (PR4, grifo nosso). (p.327). 

 

 Houve artigos de relato de experiências exitosas ou satisfatórias, como Oliveira 

(2014), e Kich et al. (2012), A partir da perspectiva da gestão, Kich et al (2012) 

produzem um relato de experiência sobre uma mudança organizacional realizada no 

EaD do curso superior de Administração, na Universidade Federal de Santa Catarina. A 

metodologia do estudo está assentada em pesquisa bibliográfica, aplicação de 

questionários e entrevista.  

 O principal item da mudança organizacional relatada é a mudança do regime de 

trabalho dos tutores, de presencial para semipresencial, e o aumento do controle sobre o 

tempo de realização de cada tarefa. O objetivo da mudança foi atender à necessidade de 

aumento da oferta de vagas, com a possibilidade de contratação de mais tutores, mas 

sem aumentar o espaço físico. Assim, foi implantado horário no qual os tutores 

compareceriam menos horas e menos vezes na semana na universidade, mas em 

contrapartida, teriam um tempo pré-estabelecido para executar as tarefas:  
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[...] as responsabilidades dos tutores quanto à resposta aos e-mails dos 

alunos, respostas aos fóruns e às mensagens do ambiente virtual continuaram 

as mesmas, no entanto o controle sob essas ações aumentou, tendo os tutores 

24 horas após a mensagem enviada pelo aluno para responder; e no caso da 

correção de atividades e respectivo feedback, eles possuem cinco dias úteis 

para cumprir esta tarefa, caso contrário poderão receber advertência, sendo 

que com duas advertências o tutor deve deixar o cargo. A responsabilidade 

pela interação com os alunos através do chat continuou sendo realizada 

através de escala. (KICH et. al. 2012, p.164). 

 

 O regime implantado mantinha ainda algumas tarefas presenciais, como a 

aplicação de provas e trabalho, e a correção dos mesmos, uma vez que eram 

documentos em papel que não deveriam sair do espaço físico da universidade.   

 Com a aplicação de questionários a um coletivo de 30 tutores, os autores 

buscaram saber qual a avaliação dos tutores sobre esse processo de mudança 

organizacional. Do total de 30 tutores, 9 não responderam (30%), restando 21 

respondentes. Desses, 18 classificaram o processo como “bom” (85,7%); 1 respondente 

assinalou a resposta “foi muito rápido e confuso (4,5%); e 2 respondentes assinalaram  

“Gostaria de ter sido ouvido sobre a elaboração da metodologia” (9,5%). 

 Os autores também indagam sobre o que chamam de “percepção dos tutores 

sobre a mudança na metodologia de trabalho”, de acordo com a figura abaixo (Figura 

1), que mostra a “tabela 3” do artigo. As categorias da tabela se referem a itens do 

relacionamento interpessoal com colegas de trabalho, ao horário de trabalho e ao 

controle do trabalho realizado pelos supervisores e ao cumprimento das tarefas. Entre 

todos os dados, destacam-se a alta aprovação dos novos horários de trabalho e a piora 

do relacionamento entre os colegas tutores. 

 

Figura 1 - Resultados de estudo: percepção dos tutores sobre mudanças 

organizacionais                                                  

 
Fonte: Kich et al. (2012). 
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 Outro dado importante é que após o aumento do que chamamos hoje de 

teletrabalho (ou “home-office”), tutores relataram terem aumentado as horas 

trabalhadas: 

[...] apesar da flexibilidade de horário e local, 81% dos tutores responderam 

que atualmente dedicam mais tempo ao trabalho do que quando trabalhavam 

presencialmente 4 horas diárias. O trabalho em casa (home office) muitas 

vezes faz com que o trabalhador despenda mais tempo de trabalho na 

atividade, assim, ultrapassando o que ele normalmente faria presencialmente 

na organização. (KICH et al., 2012, p.167) 
 

 Esse artigo lembra que o trabalho dos tutores e demais docentes e trabalhadores 

da EaD pode ou não ser realizado com teletrabalho.  Especialmente nos anos iniciais da 

implantação da EaD, os professores e demais trabalhadores tinham horários fixos 

presenciais.  

 As Tabelas 5 e 6 (Figuras 2 e 3), elaboradas pelos autores Kich et al., (2012, 

p.170), também relatam percepção dos tutores sobre outros aspectos da implantação do 

trabalho remoto, listados como vantagens ou desvantagens. Entre as vantagens, a mais 

citada foi a da flexibilidade de horários e a flexibilidade no desenvolvimento das tarefas, 

e entre as desvantagens, fortemente citada foi a dificuldade de se relacionar com os 

colegas de trabalho, uma vez que não estão mais trabalhando em copresença. 

 

Figura 2 - Resultados de estudo: vantagens das mudanças laborais implantadas   

 
Fonte: Kich et al. (2012). 
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Figura 3 - Resultados de estudo: desvantagens das mudanças laborais implantadas 

 

 
Fonte: Kich et al. (2012) 

 

 No entanto, com o aumento do controle sobre as tarefas dos tutores, aumenta 

também a tarefa do supervisor, que é quem faz este controle. O artigo relata: 

[...] falta de tempo aos supervisores para realizarem todas as atividades 

propostas na nova metodologia; a não diminuição do número de atividades 

desempenhadas pelos supervisores; o controle das atividades dos tutores e a 

aplicação de sanções às infrações cometidas pelos tutores, o qual não está 

correspondendo ao planejado. (p. 171). 

 

 E conclui que a implantação do trabalho remoto para os tutores, e o acréscimo de 

tarefas para supervisores em relação ao controle das tarefas, foi um processo bem 

sucedido, já que resolveu os problemas de falta de espaço físico para os tutores, sem 

prejudicar o andamento das tarefas destes. No entanto, verificam que com o trabalho 

remoto vieram dificuldades de comunicação entre os trabalhadores e a falta de 

compartilhamento de experiências de conhecimentos entre eles, algo que antes havia e 

que se tornou difícil no trabalho virtual.  Por outro lado, é preciso lembrar que o 

universo de respondentes dos questionários é pequeno, e o questionário abordou tema 

sensível à sua possibilidade de continuar empregado, o que faz com que as respostas 

posam apresentar vieses.  

  Oliveira (2014) descreve a experiência da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) como participante do programa Universidade Aberta do Brasil. 

Diferente da maioria dos artigos sobre a educação a distância na UAB, nesse não há 

perspectiva crítica ao programa da UAB e sua contratação precária de docentes via 
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bolsas. O autor utiliza grandemente a publicação do MEC com princípios conceitos e 

referenciais para a organização da EaD, confrontando com a experiência realizada.  

 Descreve a organização de funções e adaptações às necessidades do curso e da 

situação. Nesse relato, podemos constatar a fragmentação do trabalho docente em 

diversas funções, mas com o dado de que nesse caso da UFGD houve pessoas 

exercendo mais de uma função, conforme a disponibilidade de professores. Nessa 

universidade criaram-se dois tipos de tutores: um tutor a distância e um tutor de 

acompanhamento. 

 Outra forma de constatar que o planejado da EaD pelos Referenciais do MEC 

não se realiza completamente está no depoimento dos tutores quando esses afirmam que 

não tiveram apoio dos professores conteudistas, responsáveis pela matéria e por isso 

precisaram resolver problemas sozinhos.  

 Para esse autor, a EaD não é uma fonte de racionalização da educação e nem de 

precarização de uma docência intelectual, mas sim uma inovação tecnológica e 

educacional, sendo uma forma de romper paradigmas e gerar novas formas de interação 

entre professor e aluno devido aos meios tecnológicos. 

 A pesquisa empírica relatada no artigo foi realizada pelo coordenador da EaD 

com seus professores subordinados. Desta forma, seria preciso verificar quais condições 

de anonimato e liberdade de respostas os respondentes dos questionários tiveram.  

Nesse estudo, torna-se explícito o papel do próprio aluno em sua aprendizagem. 

Na EaD a autonomia do aluno é praticamente um pré-requisito de sucesso. Os docentes 

são cada vez mais mediadores, que devem estar atentos ao desenvolvimento individual. 

Fica a pergunta: seria possível implementar o que diz esse artigo nas salas de aula de 

hoje, de 1000 alunos? Por fim, o autor aponta que a autoimagem que os docentes 

pesquisados têm de si na EaD não é hermética ou estanque, mas adaptável. Inicialmente 

parece um fato positivo estar adaptável, mas posteriormente se revela como um 

problema de não se saber claramente o conteúdo da atividade, onde começa e termina 

seu trabalho.  

 Apesar da magnitude e do alcance do programa UAB, foi frequente a crítica ao 

modelo de contratação dos docentes e mesmo à falta de reconhecimento profissional, 

com a discussão da função de tutor. 
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  Benini, Fernandes e Araujo (2015) exploram as contradições entre o 

crescimento da EaD e sua ambição de democratização do ensino e a “descontinuidade 

da relação educativa professor-aluno”, examinando a organização e a divisão do 

trabalho docente. 

Este trabalho busca desvelar as principais contradições do crescimento 

produtivo dessa modalidade de ensino superior, expressas principalmente no 

aumento vultoso das matrículas e na descontinuidade da relação educativa 

entre professor e aluno. Para tal, elege-se, principalmente, a organização e a 

divisão do trabalho docente e os programas de política educacional em curso 

inseridos no processo. (p.68). 

 

 O artigo analisa dados educacionais nacionais produzidos pelo Inep sobre as 

instituições de Ensino Superior, incluindo o setor público e privado e a política 

educacional que organiza a educação a distância no ensino superior. Trata-se de um 

olhar amplo sobre como a EaD foi planejada e como ela vem sendo executada 

nacionalmente.   

 A metodologia do estudo é qualitativa e quantitativa. Primeiro contextualiza a 

questão de estudo fazendo um: 

[...] panorama da educação a distância no ensino superior, a partir da análise 

das matrículas e das suas relações com a modalidade presencial e entre os 

setores público e privado. Por meio dos dados do Inep, analisamos o curso de 

Pedagogia, pela ênfase dada pelas políticas de formação de professores, além 

do seu número expressivo de matrículas na modalidade a distância (p. 69) . 

  

 Em seguida, analisam criticamente: “as principais diretrizes da política 

educacional nessa modalidade, focalizando principalmente aspectos relativos ao 

processo e às determinações do trabalho docente”. Depois passa para análise de dados 

de questionário e entrevistas de docentes de suas instituições, uma privada e uma 

pública, para “demonstrar a concreticidade das contradições decorrentes do aparato 

produtivo no cerne do trabalho docente.” (p.69) 

 Os autores examinam criticamente as legislações e regulamentações que 

instituem a EaD e contextualizam o surgimento dessa modalidade, atribuindo um lugar 

central aos estudos de Peters (2006, 2009) sobre a educação a distância como uma 

forma racional e industrializada de educação. Para eles, esses conceitos estão presentes 

nos regulamentos atuais da educação a distância e na forma como o seu trabalho vem 

sendo organizado.  Já na criação das regulamentações, para os autores inicia-se uma 
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contradição entre o objetivo da democratização do ensino e a forma como ele está sendo 

organizado. 

 Por exemplo, no primeiro decreto que regulariza o art. 80 da LDB, isto é, o 

oferecimento da EaD, não aparece a figura do tutor (Decreto 2494/1998). No entanto, já 

desde esse início da EaD, a figura do tutor existe e é considerada por alguns estudos 

como primordial no processo ensino-aprendizagem, sendo mesmo uma das que 

concentra o trabalho docente. 

 O referencial publicado em 2007 (BRASIL, 2000, 2003, 2007) é o primeiro que 

aborda a função do tutor na modalidade: 

[...] um documento que, embora sem efeito de lei, serviu como principal 

regulação. Vale ressaltar a percepção do texto sobre tal ator, como um 

mediador, expressando-se, assim, uma relação social educativa substancial 

para se compreender a organização do processo de trabalho docente na 

educação a distância (p.76). 

 

 Com a análise da política educacional e seus institutos, esse estudo torna ainda 

mais claro o problema que existe sobre a figura do tutor: trata-se de uma função central 

na organização do trabalho docente e, que, no entanto, é subestimada. Ao acrescentar a 

análise dos dados fornecidos pelo Inep, os autores mostram o crescimento da EaD com 

maior ênfase no ensino privado, que foi de forma mais intensa e com alto número de 

matrículas concentrado em poucas instituições.  A triangulação de dados se completa 

com as entrevistas e inferências estatísticas sobre cursos de duas universidades, uma 

pública e outra privada. Assim, chegam à conclusão de que no ensino privado houve 

mais massificação do trabalho e industrialização do ensino, e que isto não significou a 

realização da democratização do ensino, que é uma das prerrogativas alegadas pelas 

políticas públicas de incentivo à EaD. 

 Castro (2016) analisa a experiência da EaD na Unirio com o modelo do 

consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(Cederj) para demonstrar que houve uma desvalorização da “ação docente dos 

profissionais da educação denominados de ‘tutores’” (CASTRO, 2016, p.84). Segundo 

o autor, essa experiência de consórcio de universidades para oferecer cursos de EaD em 

diversos polos serviu de modelo para a construção do programa Universidade Aberta do 

Brasil.  
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 A metodologia da pesquisa compreende a análise dos documentos do Cederj, 

entrevistas com docentes participantes, consulta ao Censo EaD.br  e  reflexão sobre o 

modelo de estado e da política educacional do estado brasileiro quando da implantação 

desse programa. A EaD assume centralidade nas políticas públicas educacionais por 

meio da formação docente. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação e na perspectiva do Estado Mínimo - que não excuta serviços sociais 

essenciais, mas apenas faz a sua regulação – a EaD pública brasileira é “induzida pelo 

Estado; porém do qual recebe interferências mínimas. Consequentemente, a 

precarização da mão de obra na execução de determinados serviços passa a ser o motor 

de sua expansão e de seu desenvolvimento” (CASTRO, 2016, p. 85). 

 Em 1999, o governo estadual do Rio de Janeiro instituiu o Projeto do Cederj, 

tomando como inspiração um antigo projeto de Darcy Ribeiro: utilizar a educação a 

distância para a otimizar atuação da universidade pública a locais distantes dos grandes 

centros, sendo assim a EaD uma ferramenta de democratização do conhecimento. O 

Estado do Rio de Janeiro organizou um consórcio entre suas universidades estaduais, 

que era gerenciado por uma fundação criada para este fim, a Fundação Cecierj. As 

universidades participantes eram responsáveis por cursos de graduação realizados a 

distância e em polos, além de serem responsáveis pelo processo de ingresso dos alunos 

(vestibular).  

 A equipe responsável pelos cursos era composta por colegiados das instituições, 

as quais indicavam um coordenador geral e coordenadores de tutoria, que 

posteriormente passaram a ser contratados por meio de processos seletivos, e não 

indicação. E havia os profissionais que atuam nos polos dos cursos, chamados de 

“tutores” presenciais e os que atuam na sede do curso, chamados de “tutores a 

distância”. Esses profissionais “tutores” e coordenadores eram pagos por meio de 

bolsas, oriundas do Cederj ou, posteriormente, da Universidade Aberta do Brasil. 

Assim,  

[...] tanto a elaboração de material didático quanto a coordenação de 

disciplinas são financiadas por meio de bolsas pagas pelo próprio consórcio 

com apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), ou com aporte financeiro oriundo da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), estabelecida pelo decreto nº 

5.800/2006 (p.87).  
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 Está aí, então, um primeiro modelo de Ensino Superior a distância, público, que 

segundo o autor, inspirou a organização da UAB, porém, no caso da UAB, não há o 

intermédio de uma fundação com colegiado próprio. Cada universidade participante se 

responsabiliza pela elaboração dos materiais didáticos, definição dos professores, 

seleção dos “tutores” presenciais e a distância. A UAB atua como entidade fiscalizadora 

do funcionamento dos polos e viabilizadora do pagamento das bolsas de estudo, que 

servem de remuneração para os profissionais que trabalham nesses cursos. A maioria 

expressiva de cursos da UAB é de formação de professores, segundo o autor.  

 Para Castro (2016), interessa analisar que tipo de empregabilidade está posta 

para os profissionais e o que pode ser feito para que melhorem sua condição. Então, sua 

análise é sobre as condições de trabalho desses profissionais da educação, que chama de 

“situação de empregabilidade”, de forma a evidenciar a precarização do trabalho.  

 O primeiro ponto elencado pelo autor é a “universidade ausente”, isto é, os 

alunos desses cursos não se sentirem estudantes de uma universidade pública. Na 

experiência universitária, espera-se que os estudantes tenham acesso não só ao ensino 

como à pesquisa e às atividades de extensão universitária, mas para os alunos destes 

cursos em EaD, isolados em suas localidades, e com poucas reuniões presenciais em 

polos, há somente o ensino. 

 O segundo ponto de evidência de precarização é a diversificação do papel 

docente, expressa no conceito de polidocência, criado por Mill (2010) especificamente 

para explicar o trabalho na educação a distância, levada a termo com condições 

precárias de contrato de trabalho. 

 Na polidocência, o docente soma às já existentes, outras funções, como a gestão 

de tempo e gerenciamento de “tutores”, por meio de TICs (Tecnologias de informação e 

comunicação). Agrava a polidocência cinco outros fatores – e aqui está a principal 

contribuição desse estudo: 1) a inexistência de vínculo trabalhista para o professor na 

EaD, sendo este um trabalho adicional e secundário, com remuneração por meio de 

bolsa de estudo complementar ao salário e 2) a contratação dos chamados “tutores” 

também por meio de bolsa de estudo, o que os deixa também sem vínculo trabalhista - e 

toda a proteção social que advém. As bolsas seguem anos sem reajustes, posto que não 

são consideradas salário; 3) Torna-se necessária uma coordenação das disciplinas feitas 

pelos professores das universidades associadas, e esta é feita de maneira precária, pois 
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“tutores” são responsáveis por mais de uma disciplina, e coordenadores responsáveis 

por vários tutores de mais de um polo. Entre coordenadores e tutores, há poucas 

oportunidades de troca e interação presencial entre eles, o que pode causar ruídos de 

comunicação entre os profissionais que formam a polidocência; 4) o processo de seleção 

dos “tutores” privilegia alunos de pós-graduação, que assumem o “cargo” de forma 

passageira e secundária em relação às suas outras atividades acadêmicas ou 

profissionais; 5) por tudo isso, os “tutores” não se tornam associados de sindicatos 

docentes, e muitas vezes os próprios regimentos sindicais não possibilitam que eles 

sejam filiados. 

 O artigo apresenta também trechos de depoimentos de “tutores” colhidos pelo 

autor em entrevistas, nos quais fica evidente o quanto são estes os profissionais mais 

próximos dos alunos, constatando primeiro suas dificuldades de aprendizado. Para 

Castro, esses “tutores” são como professores que fazem o acompanhamento do aluno e a 

“efetiva mediação do ensino” (p.94). 

 No entanto, restam como “professores invisíveis”, já que não são denominados 

professores. Outro ponto de invisibilidade dos “tutores” é a forma como os dados dos 

Censos da EaD são apresentados. Segundo Castro, os censos mostram apenas “os 

números relativos aos cursos ofertados, à vinculação institucional e aos profissionais 

das equipes de gestão de cada instituição. Nessas equipes não estão computados os 

docentes que pertencem à polidocência, como a define Mill (2010)” (CASTRO, 2016, 

p.92).  

 A ausência de reconhecimento profissional como docentes e a consequente 

impossibilidade de filiação sindical faz com que os “tutores” sejam trabalhadores que 

não participam de greves e lutas da categoria. Quando há uma greve de profissionais da 

educação no ensino superior, os “tutores” da EaD seguem trabalhando. O autor conclui 

que é necessário não apenas o reconhecimento dos tutores como professores, como 

também que os profissionais da EaD sejam contratados com vínculos trabalhistas, pois 

“diversos são os profissionais que trabalham há muitos anos nesse setor e não terão 

contabilizado esse tempo no cálculo para aposentadoria” (p. 95). Além disso, defende 

que seja possível a filiação desses docentes em sindicatos, para que possam lutar por 

melhorias em suas condições e contrato de trabalho. 
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 Nesta mesma linha crítica, está o estudo de Costa (2016). Trata-se de um artigo 

que tem como objetivo detectar precarização do trabalho docente no ensino superior. A 

pesquisa estudou uma universidade pública estadual de São Paulo (Unesp), utilizando o 

referencial teórico do materialismo histórico e na metodologia, a análise documental. A 

questão principal foi a contradição entre o papel intelectual do professor-pesquisador, 

que se espera no ensino superior público, e um alto conteúdo de tarefas burocráticas que 

obstaculizam o trabalho intelectual do professor. Não se trata, portanto, de um artigo 

dedicado à educação a distância, mas entrou nesta revisão por abordar a organização do 

trabalho no ensino superior, abrigando o ensino superior a distância.  

 O papel intelectual do professor, segundo a autora, é importante especialmente 

no ensino superior, sendo mesmo uma característica que o distingue dos outros níveis 

de ensino. Costa (2016) apresenta um recorrido histórico sobre a constituição do 

trabalho docente na universidade pública, para depois mostrar como este vem sendo 

precarizado. Entre os vários fatores de precarização desse trabalho, está a introdução do 

ensino a distância tendo como contexto o capitalismo neoliberal. 

 Para a autora, o distanciamento presencial tende a aumentar o número de alunos 

atendidos por docentes de forma a tornar dificultada uma verdadeira relação dialógica 

com cada aluno, sendo justamente esta relação interpessoal a especificidade do 

magistério, já que é nela que se efetiva o processo ensino-aprendizagem. 

 Também observa que a introdução do ensino a distância traz ao trabalho docente 

outros “conceitos”, como “aula, recurso didático, material didático e outros a partir do 

fundamento da separação entre o ensino e a aprendizagem. Nesses termos, aparecem as 

figuras do facilitador da aprendizagem, o gerente da classe ou o seu monitor, em 

substituição à figura do professor.” Essa separação “viabiliza o trabalho em tempo 

parcial, a subcontratação e a terceirização – enfim, a precarização da docência” (p. 191). 

Assim, embora a autora não tenha investigado a contratação de docentes para a EaD por 

meio de bolsas de estudo (como fizeram outros autores identificados nesta revisão), vê 

nele a precarização do trabalho na EaD devido a um retalhamento de um trabalho 

docente que antes se dava inteiramente na figura de um professor, que participava tanto 

da construção do conteúdo quanto da construção da aprendizagem na interação com o 

aluno. Rompendo-se esses momentos, abre-se as portas para um trabalho docente que 

não é integral, que é precário. 
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 A função de tutor mereceu destaque em vários artigos porque, para a maior parte 

dos estudos, nela se concretiza a precarização do trabalho do professor, a começar pelo 

seu não reconhecimento como função docente pelos regulamentos do Ministério da 

Educação. Desta forma, são mal remunerados na educação pública e se veem em 

permanente situação de desproteção social. Sendo contratados por bolsas de estudos, 

não têm direito a férias, decimo terceiro, licença médica. Torna-se uma função precária 

cuja carreira é inexistente, e, portanto, não tem investimento em seus trabalhadores.  

 O artigo mais recente desta revisão, Ferreira, et al. (2021), refere-se justamente à 

questão do não reconhecimento institucional sobre o tutor, o que para nós indica como 

no processo de trabalho na EaD o encontro com o aluno é uma das partes mais 

importantes do ponto de vista dos docentes. Importante afirmar que essas análises sobre 

o papel do tutor na EaD aparecem nos artigos na área da Educação, mas não tanto nos 

artigos da área da Administração e nem da Psicologia. 

 Ferreira, et al. (2021) realizam uma narrativa dos estudos que observaram a 

função do tutor na EaD, tratando tanto do ensino público quanto do ensino privado. 

Assim como outros, este artigo caracteriza a UAB, o grande modelo de Educação a 

Distância Pública, como um programa grande porém precarizado devido a não oferecer 

relação trabalhista e utilizar pagamento por bolsas de estudo. 

 Sobre o ensino privado, observam que cada Instituição de Ensino Superior (IES) 

pode montar seu modelo de EaD e de tutoria, e essa abertura se revela na variedade de 

nomes que a função possui. Porém, há algumas indicações em documentos oficiais de 

legislação que fazem com que haja características comuns entre os tutores dos cursos 

privados: são considerados sempre suporte e funções menores, mesmo que sejam os 

mais presentes na relação com o aluno. 

 Para as autoras, tanto no ensino público quanto no ensino privado a distância, é 

na função de tutor que se concentra a precarização do trabalho docente na EaD. Embora 

seja um artigo sobre ensino público e privado, há muito mais dados sobre o ensino 

público, revelando que o ensino privado resta sendo menos abordado pelos estudos. No 

entanto, as autoras concluem que os tutores da área pública e privada possuem 

realidades semelhantes. 
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 Outra conclusão é que a profissão de tutor está pouco construída, ou seja, há 

pouca regulamentação sobre ela. No entanto, também Ferreira et al. (2021) reivindicam 

que ele seja reconhecido como professor. O artigo mostra um impasse: ora o tutor 

aparece como um profissional com seu trabalho impedido pela precarização e falta de 

legislação, ora o tutor já é de fato um professor, que tem uma função docente, mas que 

não é reconhecida como tal.  

 Ao nomear o tutor como “professor tutor” (p.157), Ferreira et al. (2021) marcam 

uma posição nesse debate, sem deixar de alertar que a atual a legislação é insuficiente e 

abre espaço para ainda mais retrocessos na valorização do trabalho do tutor. 

 Entre os artigos publicados em periódicos da área de Educação, permanece a 

questão de se há ou não uma descaracterização do trabalho docente na EaD. Nesse 

sentido, há uma linha de trabalhos que afirmam que não há uma descaracterização da 

docência, mas uma reconfiguração de um novo processo de trabalho docente que está 

presente em diversas funções, constituindo a polidocência. 

  Nunes, Oliveira e Sabino (2019) discutem a docência como profissão, 

retomando a concepção da docência intelectual em contraposição à uma docência 

fragmentada em diversas tarefas, repartidas cooperativamente, constituindo uma 

polidocência. O artigo ressalta que é considerado corpo docente, pela resolução de 

2016, 

[...] todo profissional, [vinculado à instituição], que atue como: autor de 

materiais didáticos, coordenador de curso, professor responsável por 

disciplina, e outras funções que envolvam o conhecimento de conteúdo, 

avaliação, estratégias didáticas, organização metodológica, interação e 

mediação pedagógica, junto aos estudantes [...]. (BRASIL, 2016, p. 23-24 

apud NUNES, OLIVEIRA E SABINO, 2019, p. 8).  

 

 Nesse sentido, afirma uma valorização de outros profissionais na EaD, que são 

docentes e não são professores. Nesse artigo não há discussão sobre o caráter docente 

ou não do tutor. Mas cumpre notar que o estudo não se utiliza de entrevistas e de 

nenhum outro tipo de contato com pesquisa empírica. A discussão sobre o conceito de 

polidocência e de docência coletiva é feita com a comparação de documentos oficiais de 

orientação para a educação a distância e com isso, concluem que a concepção da 

polidocência ou docência coletiva é representativa das várias funções e exigências que 

estão postas para a docência na EaD.  Para as autoras, a docência na EaD assume 
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múltiplas funções, variadas nomenclaturas, mas em sua especificidade a terminologia 

que vem representando a nova forma de concepção da docência é a “polidocência”, ou, 

ainda, a “docência coletiva”. O perfil constitutivo da docência para EaD caracteriza-se 

por uma gama de conceitos voltados para as variadas funções que os professores 

desempenham no ato de ensinar. Dentre elas, destacam-se a didático-pedagógica, a 

comunicação, a promoção da empatia, a liderança, a gestão das aulas e das tecnologias 

dos ambientes online.  Isso demonstra a urgência de revisão sobre as formações de 

professores para EaD, no sentido de subsidiá-los para os desafios que são postos 

cotidianamente. 

 Chaquime e Mill (2016) discutem uma EaD não precária, na qual a função do 

tutor é uma realidade incontestável e que pode levar desenvolvimento à profissão 

docente.  O artigo expõe reflexão sobre uma pesquisa com tutores virtuais de cursos 

técnicos de Administração, Informática para a Internet e Profuncionário, realizados em 

EaD pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) por 

meio da Rede e-Tec Brasil, utilizando triangulação metodológica: levantamento de 

bibliografia, coleta de dados com questionário e entrevistas individuais 

semiestruturadas, entrevistas coletivas em sessões de diálogo “bate-papo”,  análise de 

documentação oficial e posterior sistematização,  análise e divulgação dos dados. Neste 

artigo a tutoria além de ser vista como um trabalho docente, é vista como resultante de 

uma reinterpretação e de um desenvolvimento da profissão docente. 

 Para Chaquime e Mill (2016), não há um trabalho docente que é corrompido ao 

ser repartido em várias tarefas feitas por trabalhadores diferentes, tal como vimos em 

Costa (2016) e outros. Na educação a distância, ocorre sim uma nova divisão do 

trabalho da docência, mas esta não o descaracteriza e nem o torna menos docente, pois 

na docência o professor “ressignifica e amplia os saberes de sua formação inicial de 

acordo com o contexto de trabalho em que está inserido e em articulação com as 

interações que estabelece com os alunos (TARDIF, 2010, apud  CHAQUIME  e MILL 

2016, p. 118). Assim, para os autores a tutoria virtual não é uma versão precária do 

professor, mas pode ser pensada de forma a contribuir para o desenvolvimento dessa 

profissão. 

 O questionário aplicado buscou saber dos tutores virtuais qual o principal motivo 

para atuarem na EaD. Os resultados mostram em primeiro lugar o “aprimoramento 
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profissional”, com 24% das respostas, “Flexibilidade nos horários de trabalho”, com 

22%; “aumento dos rendimentos salariais (sendo a tutoria um complemento a outro 

emprego)”, com 19%; “curiosidade sobre a modalidade EaD”, com 12%, “facilidade no 

uso dos recursos tecnológicos necessários à EaD”, com 9% e “crescimento da oferta de 

cursos nessa modalidade”, com 14%. Chama atenção que a opção “estava 

desempregado e a tutoria era a opção de fonte de renda” não foi citada como motivo 

principal por nenhum respondente. Para os autores, estes resultados indicam que há 

interesse dos trabalhadores em ter desenvolvimento profissional com a tutoria. No 

entanto, os resultados também revelam que a tutoria está inserida num quadro de 

precarização no trabalho docente, uma vez que para 22% ele é complemento de renda, e 

não uma profissão suficiente em si.  

 Os autores perguntaram especificamente sobre as dificuldades no trabalho da 

tutoria. Vale a pena reproduzir o gráfico que compila os resultados, uma vez que a 

pergunta versa diretamente sobre as condições e organização do trabalho docente na 

EaD: 
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Figura 4 - "Avaliação dos Fatores do trabalho Docente que mais dificultam a 

atuação na tutoria virtual” 

 
Fonte: Chaquime e Mill (2016), p.122. 

 

 Os dados acima corroboram as críticas feitas por outros artigos que estudaram a 

EaD na educação pública superior acerca da forma de pagamento da tutoria virtual na 

educação pública, que é feita por meio de bolsa, e não de salário numa relação 

contratual trabalhista. Além da ausência do reconhecimento profissional, assinala-se 

também nestes resultados  que o valor das bolsas é baixo e que há  a intensificação do 

trabalho, indicando mais precarização do trabalho.  

 O artigo faz uma confrontação sobre o estado em que se encontram as condições 

de trabalho na tutoria virtual pública no caso analisado e a noção de polidocência, que 

pressupõe um trabalho dividido e realizado de maneira cooperativa. Também aqui 

aparece o debate sobre uma descaracterização da profissão docente como consequência 

de reformas implementadas sobre a educação.  Chaquime e Mill (2016) relembram a 

questão da retirada da autonomia do professor sobre o conteúdo de sua profissão, e a 

ampliação das tarefas habituais dos docentes como uma reconfiguração da profissão. A 



88 
 

 
 
 

“falta de autonomia para conduzir a disciplina” é apontada como uma das dificuldades 

do trabalho, e para os autores, esse problema está relacionado com a: 

[...] organização polidocente do modelo adotado pela Rede e-Tec 

Brasil/IFSP. Nesse modelo, os tutores virtuais não realizam tarefas típicas da 

docência, como elaboração das aulas e dos materiais e atividades, e, por isso, 

muitos não se consideram docentes durante a mediação pedagógica no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) (p. 125). 

 

 A polidocência é um conceito de Mill (2010) para explicar como está organizado 

o trabalho docente na EaD. Se por um lado, esse conceito serve para ressaltar que o 

trabalho docente está compartilhado em diversas funções que coletivamente formam um 

processo de trabalho docente, por outro, também serve para ressaltar que a divisão das 

tarefas pode gerar insegurança e precarização, uma vez que seus membros podem não 

ter uma visão completa do processo educacional.  

Segundo esclarece Mill (2010), por um lado, a polidocência possui uma 

vertente positiva, ou seja, pauta-se no trabalho coletivo, cooperativo e 

colaborativo entre seus membros. Por outro, “possui uma face negativa e 

perversa, pois se organiza a partir da divisão técnica do trabalho, gerando 

insegurança e precarização das condições de trabalho” (MILL, 2010 apud 

CHAQUIME E MILL, 2016, p. 123).  

 Nesse artigo, os resultados dos questionários e entrevistas apontam para essa 

face perversa, na qual a “fragmentação das tarefas tem provocado sobrecarga de 

trabalho” (p. 125) e senso de desprofissionalização. Os depoimentos abaixo mostram 

como, diante dessa fragmentação de tarefas, os próprios tutores avaliam estar aquém do 

que poderiam fazer como docentes:  

O tutor, então, ele tem, hoje ele tem o papel muito específico. Porque 

simplesmente aplicar aquilo que lhe passam, até hoje no curso em que eu 

estou tutorando, esse é o primeiro semestre em que o formador é que insere 

as atividades. Então, não é mais... já não há mais aquela base para o [...] tutor, 

para que ele coloque as coisas que ele acha que são importantes, quer dizer, 

algo que ele quer dizer. Ele perdeu aquela ação, aquela forma individualizada 

até, de lidar com isso. Então, eu não sei se isso ainda é bom ou é ruim, mas 

foi uma grande mudança. (Comentário 3 – docente virtual C, masculino, 

idade entre 36 e 45 anos). 

Pois não somos nós que elaboramos as atividades e, algumas vezes, tenho 

dificuldade em entender quais os critérios que foram pensados pelo formador 

para proceder à correção. (Comentário 4 – docente virtual D, feminino, idade 

entre 25 e 35 anos). 

Eu penso que somos 50% de docente, pois não preparamos o material. 

(Comentário 5 – docente virtual E, masculino, idade entre 25 e 35 anos). (p. 

125). 

 

 Por outro lado, também apontam que a tutoria pode ser uma oportunidade de 

desenvolvimento profissional. Tanto, que depoimentos dos tutores também afirmam as 
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oportunidades de ampliação do trabalho docente. Aí estaria então o olhar da tutoria 

como parte de uma reprofissionalização: 

O educador independe do meio. [Na EaD] ampliam-se as possibilidades do 

educador. Diria que aumentaram as possibilidades de forma, mas não houve 

mudanças no conteúdo do papel do educador. (Comentário 6 – docente 

virtual F, masculino, idade entre 36 e 45 anos).  

Na verdade, o que mudou foram as novas formas de ensinar. Descobri outras 

possibilidades. (Comentário 7 – docente virtual G, feminino, idade entre 25 e 

35 anos).  

Para mim, mudou no sentido de adquirir experiências inovadoras, momentos 

e situações novas e, com isso, nos fazendo buscar mais conhecimento e 

aplicações diferentes para cumprir nossas atividades e atingir um 

desempenho melhor. (Comentário 8 – docente virtual H, masculino, idade 

entre 46 e 55 anos). 

 Diante dos depoimentos, o artigo segue para uma reflexão sobre a tutoria como 

carreira profissional, lembrando que a maior parte dos entrevistados tem até cinco anos 

de experiência com a EaD, estando ainda em uma fase de descoberta sobre a profissão. 

Os autores consideram que há potencialidade para se pensar a tutoria como parte de um 

desenvolvimento e adequação da profissão docente à sociedade atual, mas alertam para 

o quadro geral de precarização do trabalho que atinge a profissão docente e que 

influencia a busca da tutoria virtual como uma segunda fonte de renda. Embora 

destaquem a questão da perda de autonomia, mencionada tanto pela literatura quando 

pelos próprios entrevistados, para os autores este não é um elemento de impedimento do 

trabalho docente. 

  Oliveira e Mill (2020) discutem o teletrabalho docente, forma de trabalho 

presente predominantemente na educação a distância e em modelos híbridos (que 

misturam etapas a distância e presenciais). Além de fazer uma reflexão sobre os 

regulamentos jurídicos trabalhistas no Brasil e em Portugal sobre o teletrabalho, os 

autores utilizam o conceito de “docência ubíqua” para caracterizar o teletrabalho 

docente. Trata-se de uma definição apresentada por Cunha e Bianchetti (2018), com 

base em estudos de Santaella (2013), que designa 

[...] o trabalho docente em razão da condição ou do caráter ubíquo da 

atividade, decorrente da incorporação de tecnologias digitais e, sobretudo, de 

dispositivos móveis ao cotidiano. A docência ubíqua não está restrita aos 

processos de trabalho realizados por meio das tecnologias típicas da 

modalidade de educação a distância (EaD), mas é tributária da ubiquidade 

típica da cultura digital, que permeia processos comunicacionais, de ensino e 

aprendizagem e, por conseguinte de trabalho, visto que a interseção de 

espaços ― on-line e off-line ― constitui uma mistura inextrincável que se 

imiscuiu no tecido do cotidiano (CUNHA e BIANCHETTI,  2018, p. 178 

apud OLIVEIRA e MILL, 2020, p. 49). 
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 Com a incorporação de dispositivos móveis, o professor pode receber chamados 

para atividades de trabalho por meio desses dispositivos a qualquer momento e em 

qualquer lugar. Ou seja, no cotidiano, há uma presença constante de atividades de 

trabalho e cabe ao docente, na medida em que os chamados de trabalho lhe permitirem, 

fazer a separação entre a vida pessoal e a vida profissional.  

 Para os autores, o teletrabalho apresenta vantagens e desvantagens. Enquanto as 

tecnologias digitais e dispositivos móveis fizerem com que qualquer tempo e qualquer 

espaço possa ser de trabalho, permitindo, portanto, que o docente possa escolher local 

de sua conveniência,  poderá haver efeitos psíquicos negativos devido a estar sempre 

possível de ser conectado, chamado, interrompido, o que é particularmente ruim para 

um trabalho intelectual, como o trabalho docente: “Tal situação de trabalho pode 

constituir-se em algo assaz negativo para o cérebro humano, podendo gerar fadiga, falta 

de atenção, ansiedade e angústia, bem como o uso de soluções repetitivas, pouco 

criativas, no exercício da profissional”. (p. 51) 

 Oliveira e Mill (2020), apoiados em Cunha e Bianchetti (2018), alertam para a 

questão da atenção parcial contínua. A profusão de solicitações digitais que chegam 

pelos aparelhos faz com que o trabalhador tenha seu foco de atenção disputado e 

dividido, sem limite claro para a finalização ou o início da sua jornada. Os autores 

assinalam que esta reflexão é debitaria da intensificação do teletrabalho ocorrido com a 

pandemia da Covid-19, embora o teletrabalho e a docência ubíqua já fossem uma 

realidade para os docentes da educação a distância antes dessa intensificação. 

 

4. A DISCUSSÃO SOBRE A SUBJETIVIDADE NO TRABALHO 

 De outra perspectiva, dois artigos da área da Psicologia têm como ponto de 

partida a análise da subjetividade na atividade de trabalho.  

 Luz e Neto (2017, p, 266) discutem “como os novos processos de trabalho 

intermediados pela tecnologia influenciam os processos de subjetivação dos professores 

da educação a distância (EaD)”. Os autores tomam a subjetivação como um processo de 

formação da subjetividade, no qual interferem fatores sociais, relacionais, políticos, 

ideológicos e tecnológicos. Assim compreende-se que o trabalho, a forma como é 
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organizado e a intermediação pela tecnologia podem influenciar esse processo de 

subjetivação dos professores enquanto trabalham.  

 A abordagem teórica da pesquisa baseia-se na Clínica do Trabalho e na 

Psicodinâmica do Trabalho, representadas principalmente por Schwartz (2011) e  

Dejours (2007). Os autores contextualizam a EaD no capitalismo a partir dos conceitos 

pós-estruturalistas de subjetividade de Foucault, Nicolas Rose e Deleuze. A EaD é vista 

como uma das estratégias de resposta às novas demandas de um capitalismo que exige 

sujeitos multicompetentes, em permanente aprendizado, para atender a necessidades 

cada vez mais específicas do mercado. Portanto, a EaD está sintonizada com a 

sociedade de controle cunhada por Deleuze “onde os cerceamentos são decorrentes 

muito mais da tecnologia na sua dimensão virtual do que se vivenciava e ainda se 

experiencia na sociedade disciplinar em algumas instituições e atividades, estudadas por 

Foucault” (Deleuze, 1992, apud Luz e Neto, 2017, p. 274). 

 Os professores participantes da pesquisa foram abordados em uma universidade 

privada confessional, com dois cursos totalmente em EaD, Ciências Contábeis e 

Administração, e também com cursos presenciais que em parte são oferecidos com EaD. 

A metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa exploratória, com estudo de caso 

único, utilizando a pesquisa documental, questionário e entrevista semidirigida. Como 

tiveram baixa adesão ao questionário, priorizaram as respostas às questões abertas 

utilizando o método da “análise de conteúdo”. 

 O critério de inclusão de professores foi o de pertencer a um dos cursos 

totalmente em EaD em pleno funcionamento (ou seja, Administração ou Ciências 

Contábeis) e que se mostrassem disponíveis para participar da pesquisa. Assim, tratou-

se de uma amostra intencional e não probabilística, resultando na participação de 15 

professores que lecionavam tanto na EaD como na educação presencial, e mais dois 

“que eram gestores do sistema virtual”. Destes, nove foram entrevistados e 12 

responderam ao questionário. Na época da pesquisa, em 2012, a universidade continha 

17 professores no curso de Administração e 34 no de Ciências Contábeis. 

 Os autores esclarecem que não pesquisaram tutores, uma vez que compreendem 

que são de categoria técnico-administrativa, sem exercerem atividade de ensino, ainda 

que sejam estes responsáveis pelo ambiente virtual e de apoio ao professor e ao aluno. 
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 Diferentemente de outros artigos abordados nessa revisão, nesse estudo o tutor 

não aparece como uma função docente.  

 Neste artigo, há mais análise sobre as percepções dos professores participantes 

da pesquisa sobre sua atividade de trabalho, do que processo de produção da EaD como 

um todo, o que para nós pode explicar não incluir os tutores como participantes do 

estudo. Assim, os sujeitos chamados de “professores” são os assim considerados pela 

universidade, docentes de disciplinas.   

 Embora se constate que a organização do trabalho na EaD é diferente da 

modalidade presencial. Entre as observações feitas pelos autores sobre a organização do 

trabalho, atenta-se para o fato do professor não mais planejar sozinho seu curso, mas 

fazer parte de uma equipe multidisciplinar virtual. No entanto, não aparece aqui o 

conceito de polidocência ou de docência coletiva. 

 A principal mudança entre EaD e educação presencial, segundo este estudo, 

parece estar na forma de relacionamento com o aluno e suas consequências sobre o 

ritmo de aprendizagem. Diferentemente do esquema presencial onde se pode observar 

com mais detalhe as reações dos alunos, se estão aprendendo ou não o que está sendo 

ensinado, na EaD o cronograma é seguido e não é possível fazer adaptações ao ritmo de 

aprendizagem. Aqui os autores notam um paradoxo: os alunos e os professores têm a 

flexibilidade de escolher em que horas do dia estudarão, mas não há flexibilidade para 

desacelerar o ritmo da entrada de novos conteúdos. Alguns professores pesquisados 

consideraram positiva essa estruturação, outros não. De fato, há controle sobre o 

número de acessos ao ambiente virtual, à forma de inserção de conteúdo no sistema, e 

os que consideraram positivo foram os que se adaptaram às ferramentas tecnológicas. 

 Os autores alertam, com base em Dejours, sobre o perigo do excesso de 

prescrições – quando acessar o sistema, a forma de se comunicar com os alunos, forma 

de inserir conteúdos – deixando pouco espaço para “vir à tona a mobilização subjetiva 

e, junto com ela, a inteligência, a capacidade de realização” (p, 269), constatando que na 

EaD “há maior controle e registro, maior divisão das atividades, apesar da flexibilidade 

de horário e de tempo de trabalho” (p 269). 

 Outro ponto da organização de trabalho, destacado pelos autores, que pode 

interferir no processo de subjetivação é o das relações interpessoais no trabalho, 
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chamadas de “relações socioprofissionais” (p, 269). Os entrevistados relataram terem 

menos contato com colegas de trabalho, uma vez que não coincidem em tempo e espaço 

de trabalho, o que os deixa mais solitários. Um entrevistado também ressaltou a solidão 

no trabalho da EaD entre os estudantes, pois a distância torna-se muito mais difícil 

fazerem seus coletivos, grêmios, centros acadêmicos e toda a sociabilidade estudantil 

universitária
24

.  

Na sala de aula, você acaba construindo relações, muitas vezes, até mesmo de 

amizade, que são mantidas depois do término do semestre. Virtualmente, isso 

é muito raro de acontecer (EQ 5).  

 

 Há um empobrecimento do tipo de relacionamento que se constrói entre alunos e 

professores, chamado de “frieza”, pelos autores, se comparado com o que havia no 

ensino presencial.  No entanto, lembram que uma entrevistada considera que se deve 

aprender a construir essa nova maneira de relacionar-se, citando as redes sociais. Assim, 

na EaD, seria preciso encontrar uma nova forma de relacionar-se e driblar a “frieza” da 

ausência dos locais físicos em comum (p. 270).  

 Mas de maneira geral, a constatação dos professores pesquisados é a de que essa 

fria e distante relação com o aluno prejudica a sua aprendizagem. O professor é um 

incentivador do seu desejo de aprender, mas “na forma como se usa a tecnologia 

atualmente, isso não ocorre” (p.270). 

 Aqui, o risco é o de perder “espaços coletivos de troca de experiências e que 

contribuem para amenizar o sofrimento desaparecerem” (p. 270). Sem eles, os docentes 

são levados a um certo isolamento, ruim estrategicamente para uma agenda de 

mudanças e mobilização dos docentes  

 Outro ponto importante de risco ao processo de subjetivação e, portanto, à saúde 

dos professores, é a falta de proximidade entre colegas que dificulta a construção de 

relações de confiança. Os autores perguntam: “como construir relações de confiança 

quando as relações são somente virtuais?” e sugerem que haja a “construção de espaços 

de locais comuns para reuniões e discussão dos problemas dos trabalhos, para permitir a 

                                                           
 

24
 Hoje, 2022, vemos que cursos de EaD fazem grupos em redes sociais para conseguir construir uma 

identidade coletiva comum, uma “turma”. Mas no período de escrita destes artigos, essa certamente era 

uma prática menos comum, uma vez que a EaD não havia tomado as proporções atuais, resultantes da 

pandemia da Covid-19. 
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construção de espaços de confiança, de relações sociais e de solução de problemas 

oriundos do trabalho” (p. 270). 

 A interferência das tecnologias de informação e comunicação não foi vista como 

dificultador do trabalho em si. Afinal, essas tecnologias estão cada vez mais presentes 

no cotidiano dos professores em suas vidas pessoais. Mas ressaltam que há uma 

utilização cada vez maior dos próprios equipamentos pessoais dos professores 

(notebooks, netbooks), o que se torna mais um gasto para o trabalhador.  

 Uma discussão já debatida por autores sobre o ensino presencial na educação 

básica que na EaD aparece com ainda mais vigor é a dificuldade de delimitar vida 

pessoal e vida de trabalho, já que a casa se torna local de trabalho. Enquanto há 

vantagens da não necessidade de gasto com deslocamento entre casa e trabalho, outros 

veem dificuldades de não contaminar a vida pessoal com trabalho. No artigo há 

exemplo de entrevistados que preferem a EaD devido ao trabalho em casa, alegando que 

consegue ter mais tempo livre para si: 

A EaD é em casa. E vamos colocar o seguinte: eu tenho mais tempo. A EaD 

me possibilitou mais tempo para realizar outras coisas profissionais que eu 

quero fazer. Talvez por eu ser organizado, eu mato muito rápido, corrijo 

minhas provas muito rápido, corrijo trabalho muito rápido. (p.271). 

 Verifica-se, pelo depoimento, que não se trata de professor com carga horária 

alta de aulas. Outro, com mais aulas em sua responsabilidade, somando ensino 

presencial e ensino a distância, manifesta dificuldade em controlar os tempos de casa e 

trabalho, tornando o último preponderante sobre o primeiro: 

[...] às vezes, vamos abandonando um pouco a família. Às vezes, cria 

irritação: “Pai, sai do computador!” A esposa reclamando: “Não. A gente não 

tinha combinado que ia passear agora?”. Aí, eu falei: “Olha, eu tenho um 

punhado de dúvidas que tem que ser respondidas antes da prova”. Os alunos 

todos deixam pra postar as dúvidas 24 horas antes da prova, apesar de ter 

vários comunicados pedindo que não deixassem pra última hora. (p. 272). 

 Para Luz e Neto (2017, p. 272), a EaD “é fonte moderada de prazer e sofrimento 

no trabalho”. Os entrevistados declararam que o trabalho em EaD contribui para a 

realização profissional, veem pontos positivos nas condições de trabalho em casa, mas 

se queixam da ausência de reconhecimento de seus pares no ensino presencial. Estes 

últimos creem que o trabalho do professor na EaD é uma versão precarizada e menos 

relevante do ensino. Em compensação, alguns professores da EaD assinalam que esta é 

uma nova realidade educacional, na qual é possível haver trabalho sério.  Para Luz e 

Neto (2017), a falta de reconhecimento profissional pode gerar certo sofrimento e a 
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busca de mecanismos de compensação. Trabalhar em casa e em horários que lhes são 

convenientes, é visto como uma desses mecanismos. No entanto, essa escolha de 

horários é cada vez mais limitada pelos sistemas de controle e de exigência de respostas 

imediatas aos alunos. 

  Silva et al., (2017), a partir da perspectiva da clínica da atividade, utilizam a 

técnica da Instrução ao Sósia para descrever e analisar, em conjunto com professores, a 

atividade de trabalho docente na educação a distância numa instituição de ensino 

superior da cidade de Natal-RN. A instrução ao sósia consiste em solicitar ao 

trabalhador que ele dê instruções ao pesquisador sobre como exercer sua atividade, 

respondendo à seguinte pergunta: “suponha que eu sou seu sósia e que amanhã eu me 

encontro em situação de substituí-lo em seu trabalho. Quais são as instruções que você 

deveria me transmitir a fim de que ninguém se dê conta da substituição?” (SILVA et al. 

2017, p. 686). Ao responder essa pergunta, o trabalhador pode tecer comentários e 

refletir sobre como se relaciona com seu trabalho.  

 Com essa técnica, Silva e demais autores estavam interessados em não somente 

conhecer a atividade de trabalho que é explícita, observável, mas aquela que somente o 

sujeito que trabalha pode informar, isto é, os planejamentos, os comportamentos sobre 

aquilo que se ambicionava fazer e não pôde ser feito. Trata-se de “estudar o trabalho 

como uma atividade dirigida e como uma função psicológica específica na vida do 

sujeito” (p. 685). O objetivo do artigo é relatar “uma análise clínica da atividade de 

trabalho, destacando notadamente os impedimentos da atividade de trabalho do 

professor nessa modalidade” (p. 685) da educação a distância. 

 Com outro instrumental teórico bastante diverso da maioria dos artigos da área 

da Educação, esse estudo inicia com uma afirmação que poderia ter aparecido muito 

antes, mas talvez por ser óbvia demais, não era exposta: a comparação constante do 

modo de atuação a distância com o modo de atuação na educação presencial:  

[...] é possível perceber que esse tipo de atividade o convoca (o professor)  

expressivamente a pensar seus modelos de atuação pedagógica, que 

geralmente advindo da modalidade presencial, depara-se com situações que 

lhe exigem o domínio de outras competências, ao lidar constantemente com a 

interatividade virtual como recurso essencial do seu fazer docente (p. 685). 

 Participaram da pesquisa dois professores da EaD: um professor regente e um 

tutor à distância. O primeiro, com mais de cinco anos de experiência e também com 

função de gestor, e o segundo, iniciante com apenas seis meses. Essa escolha foi 



96 
 

 
 
 

intencional para que fossem contempladas visões de posições diferentes no ofício, isto 

é, a posição de um jovem principiante e de um profissional experimentado, seguindo as 

indicações de Clot (2004). 

 Embora os autores tenham conversado com trabalhadores com funções 

diferentes (um tutor e outro professor regente), houve convergências nas falas desses 

sujeitos.  Ambos destacaram que a EaD pressupõe um aluno que tenha certa autonomia 

“e que assuma uma postura mais ativa em seu processo de aprendizagem” (p. 687). 

Falaram da equipe multiprofissional que compõe o processo de ensino e aprendizagem 

EaD e da atividade mais habitual, que é o acesso às turmas virtuais.  

 A comparação com o modo de trabalhar no ensino presencial permanece no 

discurso do professor regente, o mais experiente, quando descreve sua atividade, 

fazendo observações a partir dessa comparação. Assim, ele nota que “elimina-se cada 

vez mais a improvisação”: 

Na aula presencial, às vezes, o professor, na véspera, pensa numa atividade 

para aplicar no dia seguinte. Na EaD é diferente. Ele tem que programar tudo 

com antecedência [...]. Então, as coisas não devem ser muito improvisadas, 

porque o aluno também tem que se programar […] (PR 12) (p. 687). 

 

 Nesse sentido, é valioso citar a descrição do próprio professor, que é um dos 

depoimentos mais detalhados que se obteve em artigos nessa revisão: 

Algumas atividades que eu tenho que fazer: preparar o planejamento da 

semana, postar no ambiente virtual esse planejamento da semana, ou seja, 

esse planejamento começa pelo objetivo do estudo, qual é o objetivo daquela 

semana. Em função desses objetivos, dizer quais as leituras que o aluno 

precisa fazer e quais as atividades que o aluno precisa desenvolver [...]. 

Durante a semana, o professor e os monitores da disciplina acessam o 

ambiente diariamente, para acompanhar as atividades. Então, em geral, a 

gente abre um fórum de acompanhamento, [...] um fórum temático, de 

discussão, um chat, um questionário on-line, se for o caso. Então, durante a 

semana, o professor e os monitores ficam num ambiente em horários 

previamente definidos! Para tirar todas as dúvidas que nós temos, a política 

do aluno é não ficar mais de 24 horas sem resposta (PR 43) (p.687-688). 

 

 O relacionamento entre professor e aluno é uma questão importante para 

explicar a atividade e seus impedimentos. Ambos os professores participantes da 

pesquisa notam uma certa frieza, ou seja, uma relação insuficiente afetivamente. No 

ambiente virtual as possibilidades de desenvolver diálogos que expressem afeto com o 

aluno são reduzidas, pois o professor só se mostra para o aluno via sistema virtual, o 
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que pode tornar a sua presença distante e fria. No entanto, esse é um obstáculo que os 

professores tentam transpor, mas sem muita esperança de sucesso, como mostra a fala 

abaixo do professor “tutor à distância (TT)”: 

Não existe uma relação afetiva. Eles entram, perguntam qualquer questão 

como se a gente fosse um professor imaginário mesmo. Pronto, professor 

Gasparzinho. Pronto, agora vou mandar um e-mail pra ele! Diferente do 

professor presencial, o aluno, ele tem outra postura, ele chega: “Professor, eu 

posso falar com você? Olhe, eu tô com essa e essa dificuldade”; às vezes, a 

dificuldade que perdeu a prova ou porque perdeu trabalho. Existem algumas 

questões do fazer docente que vai acontecer nos dois ambientes, no 

presencial e no virtual. Mas existe uma forma diferente de se relacionar, eu 

acho que agora, conversando com você, eu começo a identificar. Essa forma 

de relacionamento me incomoda muito, é uma certa frieza e eu não sou fria 

com eles[...]. Mas é diferente! [...]. Ele espera muito da disciplina e qualquer 

dificuldade com o professor, a disciplina vai ser um caos. Mas no presencial 

a gente consegue... Identificando isso, a partir da aula, a gente consegue 

manejar. Se o docente for atento, ele maneja. Ele pensa metodologia, tem 

uma DR  [Discutir a relação] com a turma, por exemplo. Com todas essas 

dificuldades, eu podia até abrir o fórum para a gente dialogar sobre isso, mas 

eu não sei a viabilidade institucional disso (TT 72) (P.689). 

 A comparação com o modo de ser professor na educação presencial é usada 

pelos sujeitos participantes da pesquisa para mostrar outra lacuna da atividade: “a 

ausência de um espaço, seja presencial ou virtual, (...) para que os trabalhadores 

envolvidos nessa atividade compartilhassem suas experiências” (p. 692). Para o 

professor de EaD, que é um espaço institucionalmente novo, espaços de encontro seriam 

importantes, para que pudessem ancorar a atividade individual em “uma história 

coletiva, a qual pode legitimar ou não suas ações” (p. 692). O trabalho do professor de 

EaD, nesse estudo, pareceu ser solitário, tanto na relação afetiva pobre com o aluno, 

quanto na ausência de sociabilidade com colegas. Nesse sentido, os autores lembram 

que, como apontou Clot (2010), “o enfraquecimento dos coletivos de trabalho pode ser 

um indício de saúde-sofrimento no trabalho” (p.692). 

 Para Silva et al. (2017, p. 694), o fato de a educação a distância ser uma 

modalidade recente faz com que os professores se coloquem a buscar “outras maneiras 

dos processos de mediação pedagógica no ensino aprendizagem”, o que envolve pensar 

em modos de atuação diferentes do já conhecido ensino presencial.  No entanto, a 

modalidade presencial é o guia norteador dos professores sobre a forma que descrevem 

e analisam a própria atividade e a relação com o aluno. Sem entrar no debate da 

polidocência e do que é a docência, nesse artigo também há a conclusão de que a EaD 

provoca uma “reconfiguração do modo de ser professor na atualidade” (p.694), e por 

isso é tão importante a criação de “espaços onde o trabalhador possa falar da sua 
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atividade e possa refletir sobre ela, tornando-se um agente ativo na análise dessa 

atividade e dos impedimentos do fazer profissional”, e a continuidade de estudos sobre 

o trabalho na educação a distância.  

 

5. CONSIDERAÇÕES E AVISOS  

 Algumas publicações que vão direto ao cerne de nossa questão não foram 

analisadas porque não se encaixaram no critério “artigo revisado por pares”, no entanto, 

foram referências centrais e constantes na maior parte dos artigos. Trata-se de três 

livros. O primeiro, cronologicamente, é o de Otto Peters, “Distance education in 

transition: new trends and challenges”, de 2002, mas cuja teoria foi apresentada pelo 

autor em 1973. Peters é o idealizador da EaD que se tornou mais popular e implantado 

no Brasil e que certamente foi a inspiração para os regulamentos do Ministério da 

Educação brasileiro, segundo Belloni (2008), Schlesener e Mattei (2011), Benini (2012) 

e outros. 

 O segundo é o livro de Maria Luiza Belloni, “Educação a distância”, cuja 

primeira edição é de 2003. O terceiro é o “Polidocência na educação a distância: 

múltiplos enfoques”, de Daniel Mill, Luis Roberto de Camargo Ribeiro e Marcia 

Rosenfeld Gomes de Oliveira, de 2010. 

 É comum no campo das ciências humanas que os resultados de uma pesquisa 

sejam publicados em livro, formato no qual se favorece a reflexão teórica e a análise 

mais aprofundada. Nesse sentido, as revisões bibliográficas que não incluem livros 

tendem a perder informações preciosas que marcaram debates intelectuais, e talvez esse 

tenha sido o caso.  

 Foram os artigos mais recentes, desta terceira década do século XXI, que 

responderam diretamente ao nosso objetivo. A maior quantidade de artigos publicados 

sobre EaD ser dos últimos cinco anos reflete a enorme e recente adesão à educação a 

distância por parte das universidades privadas, como demonstrou o Censo do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep de 2019, já citado. Cumpre 

assinalar também que ainda são poucos os estudos sobre a organização do trabalho 

docente na educação à distância no ensino superior privado, e que os poucos existentes 

são de autores vinculados à universidade pública, o que pode denotar uma falta de 

espaço no ensino privado para o exercício da pesquisa autorreflexiva. 
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 Em 2022, a educação a distância no ensino superior é uma realidade comum e 

divulgada como uma forma de tornar o custo do ensino superior mais baixo e acessível. 

Veicula-se propagandas de cursos que seriam possíveis de serem feitos com o celular
25

 

a qualquer momento da jornada de trabalho – no horário da pausa do almoço, no 

transporte, ou em casa. As turmas têm sido compostas por centenas de alunos 

matriculados e os processos são cada vez mais mediatizados por tecnologias que tentam 

até suplantar a necessidade de um docente, como por exemplo na correção de 

avaliações
26

. 

 Ao final desta revisão, resta-nos a questão sobre quando será possível uma 

educação a distância com docentes, designer educativos, supervisores, professores 

tutores, e todas as funções da polidocência da EaD trabalhando com condições íntegras 

e firmes de trabalho. Afinal, quando será realizada a democratização do ensino e do 

conhecimento, utilizando todo o potencial tecnológico que pode promover construção 

coletiva de conhecimento, interações críticas e criativas? Quando os profissionais da 

educação a distância poderão conduzir e impulsionar alunos a patamares de criação e 

desenvolvimento de suas habilidades?  Seria esse um sonho possível para a educação a 

distância? O ensino público ou o ensino privado terão condições de chegar perto desse 

ideal, preservando a saúde de seus profissionais? Quais ajustes são necessários às atuais 

regulamentações existentes, para que elas sejam capazes de modelar essa EaD? 

Esperamos que com os estudos aqui examinados, futuros artigos possam continuar a 

apontar caminhos e mais:  que, tais caminhos sejam levados em consideração no âmbito 

das políticas públicas comprometidas em melhorar as condições de trabalho adversas e 

implementar soluções possíveis.  

 

 

 

 

                                                           
 

25
 Dois exemplos de anúncios de universidades que prometem ensino pelo celular: UNITA 

https://www.youtube.com/watch?v=opPC5MM2cyk e Faculdades Anhanguera 

https://blog.anhanguera.com/da-pra-estudar-ead-pelo- 

celular/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AEDU-

Presencial::L3::Display::Performance-Max&gclid=CjwKCAjwxZqSBhAHEiwASr9n9E94S-

bKn8QtxZ5zJHiA0p8b8fqFiNLeT2LTaMHNuSwCyd7g4uy04hoCC8sQAvD_BwE  Acesso em 01-04-

2021 
26

 Sobre isso, ver Software Neutron | Correção de provas EaD, acesso em 01 fev. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=opPC5MM2cyk
https://blog.anhanguera.com/da-pra-estudar-ead-pelo-%20celular/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AEDU-Presencial::L3::Display::Performance-Max&gclid=CjwKCAjwxZqSBhAHEiwASr9n9E94S-bKn8QtxZ5zJHiA0p8b8fqFiNLeT2LTaMHNuSwCyd7g4uy04hoCC8sQAvD_BwE
https://blog.anhanguera.com/da-pra-estudar-ead-pelo-%20celular/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AEDU-Presencial::L3::Display::Performance-Max&gclid=CjwKCAjwxZqSBhAHEiwASr9n9E94S-bKn8QtxZ5zJHiA0p8b8fqFiNLeT2LTaMHNuSwCyd7g4uy04hoCC8sQAvD_BwE
https://blog.anhanguera.com/da-pra-estudar-ead-pelo-%20celular/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AEDU-Presencial::L3::Display::Performance-Max&gclid=CjwKCAjwxZqSBhAHEiwASr9n9E94S-bKn8QtxZ5zJHiA0p8b8fqFiNLeT2LTaMHNuSwCyd7g4uy04hoCC8sQAvD_BwE
https://blog.anhanguera.com/da-pra-estudar-ead-pelo-%20celular/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AEDU-Presencial::L3::Display::Performance-Max&gclid=CjwKCAjwxZqSBhAHEiwASr9n9E94S-bKn8QtxZ5zJHiA0p8b8fqFiNLeT2LTaMHNuSwCyd7g4uy04hoCC8sQAvD_BwE
https://www.softwareneutron.com.br/software-correcao-de-provas-ead


100 
 

 
 
 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. 2010. Currículo, avaliação e 

acompanhamento na educação a Distância. In: MILL, Daniel; PIMENTEL, Nara. 

Educação a distância: desafios contemporâneos. São Paulo, Edufscar, 342 p. 

ALONSO, Kátia Morosov. A expansão do ensino superior no Brasil e a EaD: dinâmicas 

e lugares. Educação & Sociedade, [s. l.], v. 31, p. 1319–1335, dez. 2010. ISSN 1678-

4626. DOI 10.1590/S0101-73302010000400014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/j/es/a/TgSHBsj9L6Rv38CGWcnq7Kn/abstract/?lang=pt. Acesso 

em: 14 set. 2021. 

AMARAL, Mirian Maia do. Navegando nas ondas da educação online: competências 

do designer educativo. Revista de Administração Pública, [s. l.], v. 43, p. 1487–1519, 

2009. ISSN 0034-7612. 

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. 5ª. São Paulo: Autores Associados, 

2008. 

BIAGIOTTI, Luiz Cláudio Medeiros, e Educação Corporativa. “A preparação para o 

fazer docente na educação a distância”. Te@ d Revista Digital de Tecnologia 

Educacional e Educação a Distância, São Paulo, v. 2, n
o
 1 (2004). Disponível em: 

https://www.pucsp.br/tEaD/. Acesso em: 01 abr. 2022. 

BRASIL. Decreto 9057 de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2017]. Disponível em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm 

Acesso em 01 abr. 2022.  

BENINI, Elcio; FERNANDES, Maria; ARAUJO, Carla. Educação a distância: 

configurações, políticas e contradições engendradas no trabalho docente/Distance 

education: feasures, policies and contradictions engendered in the teacher’s work. 

Política & Sociedade, Florianopolis, v. 14, n. 29, p. 67–92, 2015. ISSN 16774140. DOI 

10.5007/2175-7984.2015v14n29p67. 

BERTHO, Renan Moretti; PEREIRA CANDIDO, Carlos Eduardo; SILVA Candido 

Aparecido, Fábio da; ELER, Márcia Noélia; OLIVEIRA, Helena; TARDIM, Thaysa. 

Educação a distância: uma reflexão da modalidade e da função de supervisão 

pedagógica de polos. Revista Eletrônica Gestão e Saúde, [s. l.], n. 1, p. 1000–1016, 

2012. ISSN 1982-4785. 

CASTRO, Luz.V. Professores "invisíveis”? Lutando por uma educação sem distância 

alguma. Revista Contemporânea de Educação, v. 11, n. 21, p. 82–97, 2016. 

COSTA, Áurea de Carvalho. As injunções aos docentes na universidade pública: de 

intelectuais a trabalhadores polivalentes. Trabalho, Educação e Saúde, v. 14, n. supl 1, 

p. 175–195, 2016. 

http://www.scielo.br/j/es/a/TgSHBsj9L6Rv38CGWcnq7Kn/abstract/?lang=pt
https://www.pucsp.br/tEaD/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm


101 
 

 
 
 

FERREIRA, Andréia de Assis; PEREIRA, Erika Abreu; COSTA, Lorena Andrade. 

TUTORIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Trabalho & educação, [s. l.], v. 30, n. 

1, 2021. ISSN 1516-9537. DOI 10.35699/2238-037X.2021.25104. 

KICH, Juliane Ines Di Francesco; NUNES, Thiago Soares; PEREIRA, Mauricio 

Fernandes; MORITZ, Gilberto de Oliveira. Organizational change: a case study in 

distance education tutorship/Mudanca organizacional: um estudo de caso em tutoria de 

educacao a distancia. Revista Eletronica de Estrategia e Negocios, [s. l.], v. 5, n. 3, p. 

151, 2012. ISSN 1984-3372. Disponível em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/article/view/918/1033. Acesso 

em: 01 abr. 2022. 

LANCILLOTTI, Samira. Automação do trabalho docente: EaD em questão. Cadernos 

de Pesquisa: Pensamento Educacional, [s. l.], v. 6, n. 13, 2011. ISSN 1980-9700. 

Disponível em: https://doaj.org/article/27aeb766af884c108c6508ab2b62ff51. Acesso 

em 01 abr. 2022. 

LUZ, Maria Antonieta Mendes Da; FERREIRA NETO, João Leite. Processos de 

trabalho e de subjetivação de professores universitários de cursos de educação à 

distância. Psicologia Escolar e Educacional, v. 20, n. 2, p. 265–274, 2016. 

MILL, Daniel. Sobre o conceito de polidocência ou sobre a natureza do processo de 

trabalho pedagógico na Educação a Distância. In: MILL, Daniel; RIBEIRO, Luis 

Roberto de Camargo; OLIVEIRA, Márcia Rosenfeld Gomes de. Polidocência na 

educação a distância: múltiplos enfoques. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2010. p. 23-40. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.  PORTARIA Nº 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 

2019.  Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Dispõe sobre a oferta de carga 

horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais 

ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal 

de Ensino.   Disponível em 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2019&jornal=51

5&pagina=131. Acesso em 29 abr. 2022. 

NUNES, Andrea Karla Ferreira; OLIVEIRA, Alice Virginia Brito De; SABINO, 

Rosimeri Ferraz. Docência na educação a distância. Revista Internacional de 

Educação Superior, [s. l.], v. 5, 2019. DOI 10.20396/riesup.v5i0.8653379. 

OLIVEIRA, Ednei Nunes. A docência na educação a distância da UFGD. EaD & 

Tecnologias Digitais na Educação, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 8–21, 2014. Disponível em: 

https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/ead/article/view/3256/0. Acesso em: 01 abr. 2022. 

OLIVEIRA, Ricardo Nascimento de; MILL, Daniel. Teletrabalho docente, cultura 

digital e as transformações na legislação trabalhista. Trabalho & educação, [s. l.], v. 

29, n. 2, p. 47–60, 2020. ISSN 1516-9537. Disponível em: 

https://doaj.org/article/8c99320897fa4d5789e572a03efd7d08. Acesso em: 01 abr. 2021. 

PETERS, Otto. Distance education in transition: new trends and challenges. 2nd ed 

ed. Oldenburg: Bis, Bibliotheks- und Informationssystem der Univ. Oldenburg, 2002. 

181 p. (Studien und Berichte der Arbeitsstelle Fernstudienforschung der Carl-von-

Ossietzky-Universität Oldenburg, 5). ISBN 978-3-8142-0819-0. 

_______. A  educação  a  distância  em  transição: tendências e desafios. Tradução de 

Leila Ferreira de Souza Mendes. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2009. 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/article/view/918/1033
https://doaj.org/article/27aeb766af884c108c6508ab2b62ff51
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2019&jornal=515&pagina=131
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2019&jornal=515&pagina=131
https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/ead/article/view/3256/0.
https://doaj.org/article/8c99320897fa4d5789e572a03efd7d08


102 
 

 
 
 

______. Didática  do  ensino  a  distância: experiências e estágio da discussão numa 

visão internacional. Tradução de Ilson Kayser. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2006. 

QUARTIERO, Elisa Maria; OLIVEIRA, Karina Bernardes DE. Docência na Educação 

a distância. Perspectiva, [s. l.], v. 32, n. 1, p. 315–332, 2014. ISBN 2175-795X. 

SCHLESENER, Anita Helena; MATTEI, Adriana do Rocio Nitsche. Intelectual e 

universidade: observações acerca da organização do trabalho docente na educação 

superior a distância. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional, [s. l.], v. 6, n. 

13, 2011. ISSN 1980-9700. 

SILVA, Alda Karoline Lima da; FALCÃO, Jorge Tarcísio da Rocha; TORRES, Camila 

Costa; et al. Os impedimentos da atividade de trabalho do professor na EAD. 

Psicologia: Ciência e Profissão, v. 37, n. 3, p. 683–696, 2017. 

VELOSO, Braian Garrito; MILL, Daniel; MONTEIRO, Maria Iolanda. Docência, 

educação a distância e tecnologias digitais: um estudo bibliométrico (Teaching, distance 

education and digital technologies: a bibliometric study). Revista Eletrônica de 

Educação, v. 13, n. 1, 2019. 

 



103 
 

 
 
 

 CAPÍTULO 3                                                                                   

NOTAS SOBRE TRABALHO E SAÚDE DOS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Doracy Moraes de Souza 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O presente texto apresenta, de modo resumido, elementos identificados a partir 

de um conjunto de leituras sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, 

realizadas com o intuito de investigar produções acadêmicas que abordassem a relação 

saúde-trabalho de professores da modalidade EJA. Para tanto, procedeu-se a um 

levantamento bibliográfico de tipo exploratório nos portais eletrônicos das Revistas EJA 

em Debate e Revista de Educação de Jovens e Adultos, considerando-se o período de 

2015 a 2020.  Com base na leitura dos trabalhos selecionados, foram identificadas 

citações referentes a outras obras que, por terem se apresentado como pertinentes ao 

tema de interesse (Trabalho e Saúde de Professores da Educação de Jovens e Adultos), 

foram buscadas para leitura e análise em fontes como o Banco de Teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o portal da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 

 Em primeiro plano, a estratégia de busca visou identificar o panorama da própria 

EJA no contexto da educação básica brasileira, concentrando-se então na questão do 

trabalho e saúde dos professores de tal modalidade, objeto central deste texto. Como 

ponto de partida, considerou-se oportuno incorporar à análise, estudos sobre a relação 

saúde-trabalho de professores da educação básica em sentido geral, tanto porque estudos 

especificamente sobre a saúde de professores que atuam na EJA não foram identificados 

no levantamento, quanto porque o professor da EJA é, antes de tudo, um professor da 

educação básica.  

 A considerar a própria dinâmica de trabalho dos docentes em que a necessidade 

de composição de duplas ou triplas jornadas é realidade comum (SANT’ANA, 2017), 

os professores da EJA geralmente nela atuam de modo a complementar sua carga 



104 
 

 
 
 

horária, enquanto docentes não exclusivos de tal modalidade de ensino (NOBRE, 2013). 

De todo modo e a despeito de tal vinculação, cabe destacar que o objetivo central deste 

trabalho foi identificar a relação saúde-trabalho de professores que atuam 

especificamente na modalidade Educação de Jovens e Adultos.  

 

2. A EJA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

 Segundo Moura (2009), o debate em torno da Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil remonta basicamente aos anos de 1940, quando o assunto passou a receber 

atenção por parte do poder público e, com isso, iniciativas políticas e pedagógicas 

diversas. Tendo como questão central os altos índices de analfabetismo no país, as 

tentativas de enfrentamento visando à superação desse quadro consistiram 

principalmente, em termos históricos, na mobilização de campanhas/programas 

nacionais de alfabetização que se sucederam ao longo das décadas.  

 

O Estado brasileiro, a partir de 1940, aumentou suas atribuições e 

responsabilidades em relação à educação de adolescentes e adultos. Após 

uma atuação fragmentária, localizada e ineficaz durante todo o período 

colonial, Império e Primeira República, ganhou corpo uma política nacional, 

com verbas vinculadas e atuação estratégica em todo o território nacional 

(HADDAD, DI PIERRO, 2000, p. 111). 

 

 Nesse contexto, experiências diversas foram implementadas, algumas das quais 

iniciadas e mantidas diretamente pelo poder público, outras advindas de movimentos 

populares. Do conjunto dessas experiências, Moura (2009), por exemplo, cita a cruzada 

ABC; o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL); o Sistema de Ensino 

Supletivo; e o Movimento de Educação de Base (MEB). Braga (2014), por sua vez, cita 

também a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA); e, além desses, 

Carvalho (2009) cita o Movimento de Cultura Popular, a Campanha de Pé no Chão e a 

Fundação EDUCAR. Godoy (2020) apresenta sucintamente marcos legais sobre a EJA, 

dentre os quais são destacados o Programa Alfabetização Solidária (1997); o Programa 

Brasil Alfabetizado (2003); o Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos - PROEJA (2006),  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (2010), o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC (2011) e 

ainda evidencia o Plano Nacional de Educação (2014), Secretaria de Alfabetização e a 
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Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação (2019). Cada proposta 

implantada, modificada ou extinta possui impacto no trabalho dos professores ao longo 

dos tempos e na vida do público alcançado por tais propostas quer de forma direta ou 

indireta. 

Voltadas ao enfrentamento do analfabetismo, foram desenvolvidas algumas 

experiências, especialmente no contexto da Educação Popular, destacando-se a atuação 

de um dos importantes nomes da educação brasileira, Paulo Freire. As campanhas não 

superaram o analfabetismo, porém contribuíram para ampliar a visibilidade para esta 

demanda no contexto educacional brasileiro. Diante do percurso de descontinuidades 

que marcaram seu histórico, questões como precariedade de investimentos em estrutura 

e formação de professores, bases metodológicas frágeis e concepções de analfabetismo 

restritivas – por vezes até depreciativas – foram observadas (NOBRE, 2013). 

 De acordo com Moura (2009), foi no final da década de 1980 que, face ao 

enorme contingente de jovens a demandar essa modalidade de escolarização, a 

Educação de Adultos passou a denominar-se Educação de Jovens e Adultos (EJA), já 

evidenciando aquilo que os pesquisadores vieram a denominar como fenômeno da 

juvenilização da EJA. A esse respeito, ao estudarem o ingresso de pessoas cada vez 

mais jovens em tal modalidade de ensino, Lódi e Sanceverino (2020, p.1) apontam o 

fato como um dos principais desafios da modalidade, imposto especialmente ao trabalho 

dos professores: “nota-se que a EJA está passando por um processo de renovação de seu 

público, o que evidencia o surgimento de uma nova identidade”. 

 Com o avanço da discussão sobre a temática e as experiências em seu entorno ao 

longo dos anos, a ideia inicial de um ensino supletivo voltado a oferecer estritamente 

alfabetização ou escolarização por um tempo curto, passou a ser, ao menos em termos 

teóricos, substituída por uma concepção mais ampla que, “dentre outros pontos, 

considera a humanização dos sujeitos como resultante de aprendizagens que se dão ao 

longo da vida” (MOURA, 2009, p. 66)27. Ainda assim, autores referem 

                                                           
 

27
 As concepções pedagógicas mais atuais se orientam no sentido de entender o fenômeno educacional 

como dinâmica processual relacional e contínua que se dá ao longo da vida, tendo deixado para trás, há 

muito tempo, noções calcadas em lógicas sedimentadas ou estanques. Desse modo, passou-se a falar em 

aprendizagem continuada, formação continuada, educação continuada, educação permanente, 

aprendizagem ao longo da vida, entre outros.     
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sentimentos/percepções de desvalorização, exclusão e discriminação por parte tanto de 

alunos quanto de professores da EJA (NOBRE, 2013; CAMARGO, 2014; SANTOS e 

CORRÊA, 2017), indicando que avanços no sentido da valorização e ampliação da 

modalidade precisam ser realizados. 

 Do ponto de vista da legislação, em que pesem as críticas por descumprimentos, 

omissões e até alterações de cunho prejudicial à EJA ao longo de sua história 

(HADDAD, 2007; BEISIEGEL, 2008; ABREU et al., 2014), a modalidade conta com 

previsão tanto na Constituição Federal de 1988 (basicamente: Artigo 208, inciso I e 

Artigo 2014, incisos I a VI), quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9.394/96) – (basicamente: Artigo 4º, incisos IV a VII; Artigo 5º, parágrafo 5º; 

e Seção V, composta pelos Artigos 37 e 38). Na redação atual, o Art. 37 indica a 

concepção legal subjacente: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na 

idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da 

vida”.   

 

3. ALGUNS NÚMEROS SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL  

Ao abordarem a questão da escolaridade da população brasileira, Mecheln e 

Laffin (2019, p. 55) se ancoraram em dados da Pesquisa Nacional de Amostragem por 

Domicílio (PNAD) de 2018 (Pnad), de 2018, para mencionar que apenas 46,1% das 

pessoas com 25 anos ou mais concluíram pelo menos a educação básica obrigatória 

(ensino fundamental e ensino médio), ou seja, “53,9% da população não concluiu a 

educação básica e está dividida nos seguintes níveis: sem instrução; fundamental 

incompleto; fundamental completo e ensino médio incompleto”. Com relação ao 

analfabetismo, a taxa entre as pessoas com 15 anos ou mais de idade foi de 7,0%, 

representando 11,5 milhões de pessoas analfabetas no país. Tal quadro demonstra que, 

para que a garantia do direito à educação para todos (prevista em legislação) seja 

alcançada, esse número de jovens e de adultos fora da escola precisaria ser revertido. 

Conforme lembram as autoras: 
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[...] o número de jovens e adultos que frequentam turmas de EJA ainda é 

abaixo do necessário para a garantia do direito de educação para todos [...] 

justifica-se, desse modo, a importância do estudo na área de Educação de 

Jovens e Adultos, de maneira que se possa compreender a temática, suas 

políticas, seus interlocutores e que o debate seja ampliado para que a 

realidade seja transformada. (MECHELN e LAFFIN, 2019, p. 56). 

 

 A respeito da composição das matrículas de estudantes conforme o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de modo geral, 

o Resumo Técnico do Censo da Educação Básica de 2020 (INEP, 2021a) indica que é 

no primeiro segmento do ensino fundamental que está concentrado o maior número de 

alunos (14,7 milhões de matrículas). Como componente da educação básica, esse 

segmento contempla os cinco primeiros anos de escolarização abrangendo todo o ensino 

fundamental de 9 anos, que é ofertado predominantemente por estabelecimentos de 

ensino da esfera municipal (68, 1%).  

Em se tratando especificamente de turmas de Educação de Jovens e Adultos, o 

público-alvo é composto por estudantes a partir de 15 anos de idade para o ingresso no 

ensino fundamental e de 18 anos de idade para o ingresso no ensino médio, como prevê 

a LDBEN Nº 9394/96. Enquanto modalidade de ensino, a EJA abrange tanto o ensino 

fundamental quanto o ensino médio, sendo predominantemente ofertada no período 

noturno e com menor tempo de duração de aulas presenciais. A esse respeito, as 

informações disponibilizadas pelo Inep (2021a) indicam diminuição no número de 

matrículas da EJA nos últimos anos. Em 2020, esse número chegou a pouco mais de 3 

milhões, sendo a maioria no ensino fundamental (cerca de 1, 7 milhões) com 

participação majoritária da rede municipal (66,8%).

 Com relação aos docentes, informações gerais sobre a distribuição de 

professores por etapa de ensino podem ser observadas na Tabela 1. Em 2020, dos quase 

2,2 milhões de professores da educação básica, 214.923 atuavam na EJA.   
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Tabela 1 - Número de docentes por etapa de ensino, segundo o ano – 2016-2020. 

 
 Fonte: Censo da Educação Básica. Notas Estatísticas. INEP (2021b).  

 

4. GRUPOS DE PESQUISA E PESQUISAS SOBRE A EJA NO BRASIL 

A Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos apresenta um artigo de 

Mecheln e Laffin (2019) com o mapeamento dos grupos de pesquisa sobre Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil abrangendo o período de 1989 a 2018. A investigação foi 

realizada nos diretórios de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), tendo como resultado final a identificação de 39 

grupos de pesquisa sobre o assunto considerando-se somete os grupos certificados e 

atualizados no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do referido órgão. Segundo as 

autoras, o grupo mais antigo cadastrado é o Núcleo de Estudos, Experiências e 

Pesquisas Educacionais vinculado à Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O 

Quadro 1 apresenta a distribuição desses grupos por região.  

 

Quadro 1 - Grupos de Pesquisa sobre Educação de Jovens e Adultos por Região no 

Brasil (1989 A 2018) 

REGIÃO Nº DE UNIDADES FEDERATIVAS 

COM GRUPOS DE PESQUISA SOBRE 

EJA 

Nº DE GRUPOS DE 

PESQUISA 

NORTE 03 05 

NORDESTE 05 10 

CENTRO-OESTE 03 04 
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SUDESTE 04 13 

SUL 03 07 

TOTAL  18 39 

Fonte: Elaboração da Autora com base em Mecheln e Laffin (2019). 

 A região Sudeste aglutina grande parte das Instituições de Ensino Superior no 

país e é nessa região que estão 13 grupos de pesquisa sobre EJA. Já a região Nordeste 

congrega 10 grupos de pesquisa sobre EJA, destacando-se que, historicamente, o 

Nordeste ainda concentra as maiores taxas de analfabetismo. As instituições de ensino 

federais ou estaduais são as que mais apresentam grupos atualizados/certificados no 

Diretório de Grupos de Pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), indicando que as instituições privadas de ensino superior 

possuem outros interesses na pesquisa acadêmica ou que não possuem necessidade de 

constituir vínculo formal com o CNPq (MECHELN e LAFFIN, 2019). Cabe destacar 

que, historicamente, a pesquisa acadêmica no Brasil vem sendo predominantemente 

realizada por universidades públicas28. O Quadro 2 apresenta a distribuição dos grupos 

de pesquisa identificados por unidades federativas: 

Quadro 2 - Grupos de Pesquisa sobre Educação de Jovens e Adultos por Unidade 

Federativa – 1989 a 2018 

REGIÃO UNIDADES FEDERATIVAS Nº DE GRUPOS DE 

PESQUISA 

NORTE AMAZONAS 02 

PARÁ 02 

RORAIMA 01 

NORDESTE PERNAMBUCO 02 

ALAGOAS 02 

RIO GRANDE DO NORTE 01 

PARAÍBA 03 

BAHIA 02 

                                                           
 

28
 Vide, por exemplo, informações da Academia Brasileira de Ciências. Disponível em: 

https://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-

cientifica-do-brasil/. Acesso 01 abr. 2022. 

https://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
https://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
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CENTRO-OESTE DISTRITO FEDERAL 02 

MATO GROSSO DO SUL 01 

MATO GROSSO 01 

SUDESTE SÃO PAULO 06 

MINAS GERAIS 03 

RIO DE JANEIRO 03 

ESPÍRITO SANTO 01 

SUL PARANÁ 02 

RIO GRANDE DO SUL 03 

SANTA CATARINA 02 

TOTAL 39 

Fonte: Elaboração da Autora com base em Mecheln e Laffin (2019). 

 Para Mecheln e Laffin (2019), os grupos de pesquisa foram ampliados após a 

edição da atual LDBEN (Nº 9394/1996), a qual alterou a terminologia ensino supletivo 

conferida pela lei anterior (LDB 5692/71), passando a denominá-la como Educação de 

Jovens e Adultos, modalidade da Educação Básica. Essa alteração impactou nos estudos 

e pesquisas que já se desenvolviam integradas a outras áreas do conhecimento, como, 

por exemplo, a Educação Popular, trazendo independência aos estudiosos que já se 

dedicavam, principalmente, à alfabetização de adultos e à proposição de políticas 

públicas para essa temática. A esse respeito, as autoras destacam que as pesquisas ainda 

estão em processo de ampliação nas universidades.  

 De acordo com Paiva, Haddad e Soares (2019, p. 16), “na década de 1980, em 

meio ao processo de redemocratização, evidenciava-se o crescimento de pesquisas sobre 

EJA. Inicialmente, as investigações versavam acerca da alfabetização de adultos”.  Para 

os autores, a trajetória de pesquisas sobre Educação de Jovens e Adultos pode ser 

considerada recente, dada a fundação do CNPq em 1951.  A esse respeito destaca-se 

que: 

 

O incremento e a crescente ampliação de programas de pós-graduação em 

educação nas universidades do país como política da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior culminaram em maior número 

de orientações de pesquisas abordando a temática da EJA, impulsionando 

ainda a necessidade da criação de um espaço que reunisse discussões 

específicas no campo. A Sessão Debate realizada na noite de 22 de setembro 
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de 1997, na 20ª Reunião Anual da ANPEd, marcou o momento histórico da 

criação do GT de EJA. (PAIVA, HADDAD e SOARES, 2019, p. 17). 

 

 No contexto do processo em questão, um fato a destacar foi a aprovação, em 

assembleia da Associação Nacional de Pesquisas em Educação (ANPEd) realizada em 

1997, de um Grupo de Estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos (GT de EJA) fato 

que resultou no aumento do quantitativo de pesquisadores e de estudantes preocupados 

com a temática da EJA, repercutindo na ampliação dos trabalhos apresentados e 

discutidos. O GT em questão veio a se instituir como Grupo de Trabalho 18 (GT 18) da 

ANPEd.  

 Segundo os autores, ao completar dez anos de criação, um trabalho 

encomendado a Soares (2011apud PAIVA, HADDAD e SOARES, 2019, p. 17) reuniu 

o conjunto de pesquisas do GT em questão realizadas entre 1998 a 2008. Esse trabalho 

foi apresentado na 31ª Reunião Anual da ANPEd que ocorreu em Caxambu, em 2008. 

Como resultado, chegou-se a sete categorias temáticas de trabalhos identificados no 

período, sendo: Currículo e Práticas Pedagógicas (n=23); EJA como Política Pública 

(n=22); Alfabetização (n=22); Formação de Professores (n=16); Escolarização (n=13); 

Mundo do Trabalho (n=10); e Sujeitos da EJA (n=09). Observa-se, nesse levantamento, 

um número mais expressivo de trabalhos nas temáticas de políticas públicas, 

alfabetização e currículo e práticas pedagógicas.  

 No mesmo sentido, outro trabalho realizado no contexto do referido GT 18 da 

ANPEd, mapeou a produção intelectual sobre Educação de Jovens e Adultos 

apresentada em eventos promovidos pela Associação Nacional de Pós-graduação – 

ANPEd/Norte realizados na Universidade Federal do Pará em 2016 e na Universidade 

Federal do Acre em 2018. Como resultado do estudo em questão, Medeiros e Pereira 

(2021) identificaram 18 trabalhos que contemplaram vários aspectos da modalidade 

EJA como políticas públicas, inclusão e currículo. Cabe enfatizar que para Silva e 

Jacomini (2018, p. 5): “não consta na agenda política brasileira um projeto consolidado 

e constante para a EJA, foram diversos movimentos, campanhas e projetos nem sempre 

de iniciativa governamental. A EJA não tem sido protagonista na agenda das políticas 

públicas para a educação”. 
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5. TRABALHO E SAÚDE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS EM PERSPECTIVA 

De modo geral, as condições de trabalho dos professores vêm sendo marcadas 

por dificuldades e desafios diversos. De acordo com o verbete “Condições de Trabalho 

Docente” (OLIVEIRA e ASSUNÇÃO, 2010): “as condições de trabalho não se 

restringem ao plano do posto ou local de trabalho ou à realização em si do processo de 

trabalho”, nem “ao conjunto de meios necessários à realização de uma atividade”. 

Antes, “diz respeito também às relações de emprego (...) a um conjunto que inclui 

relações, as quais dizem respeito ao processo de trabalho e às condições de emprego 

(formas de contratação, remuneração, carreira e estabilidade)”. 

 A esse respeito, Diógenes e Ferreira (2016, p. 14-15) explicam que “vemos o 

professor da escola pública brasileira [...] com carga horária extensa de trabalho, pouco 

tempo para estudar e salário insuficiente”. Esses aspectos foram identificados no estudo 

de Silva (2018) que evidenciou a invasão do trabalho na vida dos professores, 

apresentando-se de forma material, como exemplo, levando provas, preparando aulas e 

planejando atividades em casa; e de forma emocional, deixando de fazer algo por causa 

do trabalho fora do horário de trabalho etc. Borges (2011) menciona que, mesmo no 

ambiente escolar, a atuação docente não se restringe às aulas em si. Nele, o tempo dos 

professores é destinado também a atividades como: elaboração de planejamentos, 

avaliações, exercícios, preenchimento de fichas, pesquisa, realização de cursos de 

formação permanente, entre outras. 

Ainda sobre o assunto, Oliveira, Silva e Rezende (2016, p. 4) acrescentam que: 

“modificações no sistema educacional trouxeram maiores demandas para escola e 

consequentemente a intensificação do trabalho docente [...] o que por sua vez 

repercutem diretamente no trabalho docente”, chamando a atenção para elementos como 

sobre esforço ou hipersolicitação, conforme o seguinte 

 

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes 

mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os 

objetivos da produção escolar podem gerar sobreesforço ou hipersolicitação 

de suas funções psicofisiológicas. (GASPARINI, BARRETO e ASSUNÇÃO, 

2005, p. 192).  

 

 



113 
 

 
 
 

 No quadro de elementos que apontam para a crescente precarização das 

condições de trabalho dos professores cabe mencionar também o caso de problemas 

relacionados à formação e à existência e/ou ampliação de contratos temporários 

 

[...] se o exercício da docência é, em si, um momento de aprendizagem, esses 

professores temporários estão recebendo uma péssima lição. Uma lição 

amarga de desvalorização profissional, de fragilidade do trabalho coletivo, de 

ausência de uma gestão verdadeiramente democrática, de um descaso da 

política educacional, mas, sobretudo, da importância da instituição escolar e 

do trabalho que nela se desenvolve. Diante disso, causa perplexidade a falta 

de investimento no processo de formação continuada dos professores 

admitidos na condição de temporários, principalmente os denominados 

eventuais. (NOVAES, 2010, p. 263) 

 

 Em relação ao caráter eventual do trabalho advindo de contratações temporárias, 

o autor explicita que isso: “já foi incorporado à própria definição do trabalho. Tais 

professores eventuam, não lecionam” (NOVAES, 2010, p. 257). 

 Diante de tal panorama, se concentrarmos o olhar na questão específica dos 

professores da EJA, alguns dos problemas descritos anteriormente referentes à categoria 

geral dos professores da educação básica parecem se reforçar, enquanto outros, por sua 

vez, passam a se revelar.  Por exemplo, no que diz respeito à falta de investimento em 

formação de professores, Freitas e Silva (2014, p. 131-132) analisaram publicações 

sobre a formação de educadores para a Educação de Jovens e Adultos do Campo e em 

determinado ponto comentaram que: “os educadores não têm formação mínima para 

atuar na docência, porém, são contratados porque não há outros profissionais 

qualificados para essa função”.  

 Outras questões que também merecem destaque são: a dificuldade para a 

composição da jornada de trabalho a cada ano (problema esse evidenciado pelo caso das 

contratações temporárias e do caráter historicamente complementar da EJA na carga 

horária dos professores), o tempo e a distância para o deslocamento entre escolas e entre 

turnos, a violência urbana que se sobressai na forma de apreensão durante o período 

noturno, as dificuldades em atender diferentes expectativas de estudantes a partir de 15 

anos de idade na EJA, dentre outros aspectos.  

 No contexto de precariedade ora descrito, duas tendências principais têm se 

destacado. Por um lado, manifesta-se o problema do abandono da carreira e, por outro, o 
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do adoecimento. Para além do estudo clássico de Lapo e Bueno (2003) que identificou 

aumento expressivo do número de pedidos de exoneração de professores em 

determinado contexto e período, a questão do abandono da carreira docente vem sendo 

objeto de estudos nos últimos anos. O problema foi pautado, por exemplo, em estudo 

realizado por Pagani (2019), por Lemos e Novaes (2015) e por Lapo e Bueno (2003, p. 

75) evidenciando 

[...] quando o confronto da realidade vivida com a realidade idealizada não 

condiz com as expectativas do professor, quando as diferenças entre essas 

duas realidades não são passíveis de serem conciliadas, impedindo as 

adaptações necessárias e provocando frustrações e desencantos que levam à 

rejeição da instituição e/ ou da profissão. 

 

 A respeito do assunto, Lapo e Bueno (2003, p. 77-78) destacam a centralidade 

da qualidade das relações interpessoais para a obtenção do sentido no trabalho. Segundo 

as autoras: “o trabalho docente se constitui em uma atividade centrada nas relações 

interpessoais e nas dinâmicas relacionais estabelecidas no ambiente escolar e essas 

relações são determinantes fundamentais do sucesso do ensino e da qualidade de vida 

do professor”. Entende-se, assim, que o ambiente escolar implica a organização de 

agrupamentos e múltiplas interações em momentos distintos com o desenvolvimento de 

diferentes atividades distribuídas no calendário escolar, pressupondo como primordial a 

compreensão da importância das relações interpessoais para a promoção da satisfação e 

da saúde dos sujeitos que convivem nesses ambientes, independentemente do nível ou 

modalidade de ensino. 

 Para a compreensão do fenômeno em questão, outro elemento igualmente central 

é o processo de constituição e funcionamento da identidade profissional docente, bem 

como o modo pelo qual fatores como a crescente percepção de desprestígio e 

desvalorização social da profissão a impactam. A esse respeito, Lemos e Novaes (2015, 

p.16) argumentam que: 

                                        

[...] os dados que coletamos apontaram para um complexo quadro de 

constituição da identidade profissional docente no âmbito da construção de 

um processo de abandono do trabalho docente. O primeiro aspecto diz 

respeito à função social do professor. Nossos entrevistados se mostraram 

insatisfeitos com a forma pela qual a profissão docente é relegada a um plano 

secundário na estrutura social, reclamando de um prestígio perdido que, para 

a maioria, existiu outrora. Os baixos salários e as inadequadas condições de 

trabalho são, para a maioria dos entrevistados, a evidência de que a profissão 
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docente encontra-se desprestigiada e desvalorizada socialmente. Esse 

desprestígio é visto como uma injustiça, diante da importância e do valor do 

trabalho realizado pelo professor [...] a frustração é com o seu trabalho, com 

o trabalho realizado, não com o trabalho do professor de uma forma geral.  

 

 Com relação aos quadros de adoecimento entre os professores, Ferreira (2019, p. 

8) afirma o seguinte: “A literatura científica brasileira sobre doenças/distúrbios que 

acometem professores é extensa [...] e mostra que os professores sofrem, entre outros 

problemas, de distúrbios de voz, distúrbios osteomusculares e, sobretudo, de distúrbios 

psicológicos”. No mesmo sentido Souza e Leite (2011) observam que, entre as 

principais situações mórbidas que rodeiam os professores, destacam-se problemas como 

disfunções vocais, estresse, depressões, entre outras. Ao fazê-lo, argumentam que as 

novas exigências profissionais que recaem sobre os professores, bem como os limites e 

possibilidades para protegê-los das formas de adoecimento em questão, evidenciam-se 

como demanda para novas análises.  

 A respeito dos estudos sobre o assunto, Silva (2018, p.771), por exemplo, 

explica que, de modo geral, “o professor é o profissional mais investigado em relação 

aos distúrbios de voz, devido a inúmeras alterações encontradas na classe, característica 

esta ligada ao contexto profissional”. No exercício profissional, os professores têm a 

voz como importante instrumento de trabalho, o que aponta para a relevância dos 

estudos da fonoaudiologia no campo da saúde. Assim, a autora defende a importância 

de uma política pública de saúde com o objetivo de diminuir o adoecimento dos 

profissionais da voz. Vale também destacar que no estudo realizado por Araújo (2014, 

p. 7) com base no levantamento realizado no Sistema Único de Informações de 

Benefícios do INSS (Suibe) de 369 benefícios de auxílio-doença da Gerência Fortaleza 

com data do início da incapacidade definida entre janeiro de 2005 e dezembro de 2009, 

“as categorias mais prevalentes foram: os professores, com 59,1% e operadores de 

teleatendimento (24, 7%)”. 

 Na bibliografia consultada, chamou a atenção também um estudo envolvendo 

um elemento que está presente comumente quando se pensa ou se criam representações 

sobre o trabalho do professor em sala de aula, que é a utilização da lousa. Com tal 

estudo, Sanchez (2013) objetivou avaliar a prevalência de queixas musculoesqueléticas 

na população de docentes de uma cidade de pequeno porte e delimitar a zona de 

conforto durante a escrita na lousa utilizando métodos psicofísicos para sua análise, 
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verificando o seguinte: os professores avaliaram que a região lombar (30,5%) e as 

pernas (30,5%) apresentam os maiores índices de desconforto durante a sua jornada de 

trabalho e que: “as alturas de 0, 10 e 20 cm acima da posição do ombro fletido a 90º e 

até em 20 cm abaixo apresentaram os menores índices de desconforto”, concluindo que: 

 

[...] as queixas musculoesqueléticas mais prevalentes em professores 

encontram-se nos segmentos corporais coluna, pernas e ombro direito e 

fatores como jornada, idade e tempo de profissão são variáveis importantes e 

que a zona de conforto para a escrita na lousa varia entre 20 cm acima da 

altura do ombro e 30 cm abaixo, quanto maior o angulo de elevação e/ou 

abdução do ombro maior o desconforto para a escrita na lousa (SANCHEZ, 

2013, p. 22). 

 

 Com base nos achados, a autora considerou que: “delimitar uma zona de 

conforto de escrita na lousa contribui para a melhoria da postura destes docentes e a 

diminuição de patologias que acometem a coluna cervical e os membros superiores” 

(SANCHEZ, 2013, p. 21), sugerindo que seja repassada aos professores a orientação de 

escrever na lousa, na faixa compreendida entre 20 cm acima da altura do ombro e 30 cm 

abaixo e que a lousa seja posicionada de forma a propiciar a realização da escrita na 

faixa recomendada. 

Em trabalho de revisão de literatura, no qual analisaram um conjunto de 69 

artigos da Biblioteca Virtual de Saúde em Psicologia (BVS-Psi) publicados em um 

período de 14 anos (2003-2016), Cortez et al. (2017) elaboraram diversos apontamentos 

sobre o panorama das publicações sobre as condições de trabalho e saúde dos 

professores. Segundo os autores, há indícios de que o adoecimento físico e mental dos 

professores decorre de condições de administração do trabalho e promoção de saúde 

insatisfatórias no contexto atual e apresentam-se como questões relevantes no âmbito da 

Saúde Coletiva. Acrescentaram que: “a intensificação da jornada de trabalho e a 

desarticulação das Políticas que legislam sobre o tema perpetuam a construção de um 

ciclo de adoecimento físico e mental que implica sofrimento, desestruturação psíquica e 

problemas vocais aos professores” (CORTEZ et al., 2017, p.119).  

 Como resultado do estudo em questão, os achados foram agrupados conforme as 

seguintes áreas: Fonoaudiologia (n=21); Psicologia (n=15); Pedagogia (n=10); 

Medicina (n=5); Educação Física (n=5); Administração (n=3); Enfermagem (n=3); 

Letras (n=2); Terapia Ocupacional (n=2); Outros (n=3). Quantos ao referencial 
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metodológico, os agrupamentos evidenciaram: sociointeracionismo (n=54); 

psicodinâmica do trabalho (n=13); documentos e legislações (n=2). No que se refere aos 

temas, os 69 artigos encontrados abordaram Qualidade de vida e saúde (n=22); 

Precarização, estresse e ruído(n=15); Subjetividade e trabalho (n=13); Adoecimento e 

dor (n=8); Promoção de saúde (n=5); Políticas Públicas (n=3); Síndrome de Burnout 

(n=3). A Tabela 2 apresenta o agrupamento dos achados segundo os eixos de análise de 

conteúdo em relação aos temas predominantes e conforme a frequência de identificação.  

Tabela 2 - Publicações da Biblioteca Virtual de Saúde em Psicologia (BVS-Psi) no 

período de 2003-2016 relacionadas à saúde no trabalho docente 

EIXOS DE 

ANÁLISE 

AGRUPAMENTO DE TEMAS 

PREDOMINANTES 
n % 

Promoção à Saúde Favorecer ética, autonomia, coletividade, suporte 

social e articulação entre pesquisa e trabalho, 

orientação, treinos, aquecimentos e oficinas 

fonoaudiológicas, diálogos em grupo e valorização 

do saber cotidiano, melhores oportunidades de lazer, 

trabalho e econômicas, discussão de ideais e utopias 

políticas e educacionais, ampliar concepção de 

saúde. 

16 23 

Aspectos contextuais Dupla jornada, excesso e sobrecarga de trabalho, 

demanda elevada, pressão, baixo controle do 

trabalho, indicadores, desordem, ruído, hostilidade, 

desvalorização pessoal e salarial Problemas 

institucionais, excesso de alunos e infraestrutura 

inadequada. 

13 19 

Sintomas psíquicos Regressão, negação, despersonalização, distorções 

perceptivas Síndrome de Burnout, exaustão 

emocional, nervosismo, estresse e insônia, 

transtornos psíquicos e afastamento, prejuízos na 

criatividade e domínios emocionais. 

12 17 

Políticas públicas e 

organização 

Atribuição da responsabilidade a terceiros e o papel 

regulador do Estado Assistencialismo e 

desconhecimento de políticas públicas Dificuldade 

de atendimento aos alunos com deficiência, falta de 

apoio e treinamento específico, ausência de 

incentivo para qualificação, excesso de trabalho em 

casa, limitação do modelo administrativo clássico 

para regular o trabalho docente, inadequação da 

noção comum de trabalho para compreender a 

prática docente, ênfase nas diretrizes curriculares e 

desconsideração da opinião do professor e suas 

necessidades afetivas e subjetivas. 

12 17 

Sintomas físicos Dores corporais e envelhecimento, perda auditiva, 

problemas vocais, disfonia, incoordenação 

pneumofônica, dores nos membros superiores e 

dorso por esforço excessivo. 

11 16 

Aspectos teóricos e Predominância descritiva e grupos de pesquisa, 3 4 
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metodológicos baixa padronização de instrumentos e protocolos 

para triagem e intervenção. 

Legislações Lacunas sobre os agentes ambientais nocivos 

(poeira, temperatura e iluminação), ênfase na região 

sudeste e na esfera estadual, valorização do modelo 

curativo em vez de ações de promoção de saúde. 

2 3 

                               TOTAL 69 100 
Fonte: Extraído de Cortez et al. (2017, p. 117). 

 

 Com relação às estratégias de enfrentamento evidenciadas pela literatura, bem 

como às perspectivas teóricas mobilizadas para tal, os autores referiram ter identificado: 

[...] maior contribuição da fonoaudiologia na elaboração de estratégias de 

prevenção e promoção de saúde quando comparada às outras áreas, as quais 

dão maior ênfase à compreensão das condições de trabalho e outros aspectos 

relacionados à saúde no trabalho docente. Apreende-se ainda que a 

predominância das contribuições de autores da fonoaudiologia e psicologia 

influencia os principais aportes teóricos encontrados, tendo em vista que 

tanto a perspectiva sociointeracionista, quanto a psicodinâmica do trabalho 

associam-se, respectivamente, a essas áreas. (CORTEZ et al., 2017, p. 118). 

 

 Em que pese o fato de o presente levantamento não ter identificado estudos 

sobre a relação saúde-trabalho de professores atuantes especificamente na EJA, e a 

despeito da necessidade de não se valer de tal escassez para referendar qualquer 

marginalização e/ou invisibilidade desses professores em tal contexto, buscou-se 

ponderar neste trabalho que, embora haja, de fato, particularidades sobre trabalho e 

saúde de professores da EJA, o professor que trabalha na EJA não é exclusivo desta 

modalidade de ensino e, como tal, estaria sujeito aos principais agravos à saúde 

apontados pela literatura científica para o quadro geral de professores da educação 

básica. Tal compreensão parece estar de acordo com o entendimento de Cortez et al. 

(2017, p.118) que, mesmo não tendo referido qualquer resultado ou menção ao termo 

professores de EJA em seu estudo: “a massificação e precarização das condições de 

saúde e trabalho na educação é abrangente, incidindo nos diversos níveis de 

escolarização, e impacta de forma semelhante a saúde do trabalhador docente nos 

diferentes níveis de ensino”.  

Devido à demanda de articular a educação de jovens e adultos à educação 

profissional e tecnológica desde o ensino fundamental conforme percentual de 25% das 

matrículas nesta modalidade de ensino que abrange os dois níveis da educação básica, 

de acordo com a meta 10 do Plano Nacional de Educação em vigor. Denota-se, deste 
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modo, que o trabalho do professor de EJA suscita ampliação de pesquisas diante de seus 

desafios constante. 

Recorre-se à afirmação de Soares (2019, p. 1) ao falar sobre a EJA como campo 

de estudos e pesquisas: “Atualmente, são muitos os trabalhos [...] que investigam desde 

práticas de alfabetização, passando características dos sujeitos da EJA, regulamentação, 

políticas, até a formação específica do educador de EJA”. As condições em que se 

realiza o trabalho nesta modalidade de ensino demandam também olhar atento à relação 

entre trabalho e saúde dos profissionais da educação, dentre os quais os professores. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De modo geral, as convergências dos estudos abordados no presente texto 

referendam a importância de uma política pública de saúde com o objetivo de diminuir 

o adoecimento dos profissionais da educação, posto que o problema gera absenteísmo e, 

com isso, além dos próprios professores, prejuízos também à aprendizagem dos alunos e 

à sociedade como um todo. O objetivo de identificar estudos sobre Trabalho e Saúde de 

professores da Educação de Jovens e Adultos pode ser considerado alcançado 

parcialmente por se considerar que produções sobre a educação básica em linhas gerais 

também alcançam os professores da EJA, os quais possuem particularidades embora 

sejam profissionais que atuam junto a um público que tem no desafio de conjugar 

educação e trabalho, na diversidade etária e na história de direito negado inclusive o 

próprio acesso à educação. 

 De acordo com Silva e Navarro (2012), é na relação professor-aluno que emerge 

a essência da função docente, e a importância do trabalho docente junto aos estudantes 

efetiva-se independentemente do nível de ensino ou modalidade. Logo, torna-se 

importante o avanço nas pesquisas e na melhoria das condições de trabalho nos espaços 

educativos, seja em Centros de Educação de Jovens e Adultos ou em outras escolas em 

que existam turmas de EJA em funcionamento, a fim de aprofundar o conhecimento 

sobre as especificidades do trabalho nesta modalidade de ensino, o que poderá trazer 

contribuições ao aprimoramento das condições de saúde dos professores de forma geral.  

Falar disto implica tratar da necessidade de serem implementadas políticas públicas 

destinadas à melhoria de tais condições.  



120 
 

 
 
 

 Muitos aspectos podem subsidiar pesquisas sobre Trabalho e Saúde dos 

Professores e essas, por sua vez, também contribuir para as políticas públicas. Assim, 

entende-se que as publicações listadas na elaboração deste material sobre o tema 

trabalho e saúde dos professores de EJA poderão contribuir para elaborações futuras, 

quer no campo das pesquisas, quer no das políticas públicas em desejável dinâmica de 

subsídio mútuo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho se dedicou a buscar e analisar evidências científicas de 

cunho bibliográfico a respeito das condições de trabalho e saúde dos professores no 

Brasil. Ao fazê-lo, reuniu, compôs e disponibilizou um quadro geral que, espera-se, 

possa servir de referência para o reconhecimento das principais questões relacionadas às 

condições de organização do trabalho e saúde dos professores brasileiros que 

demandam atenção por parte das autoridades públicas e da sociedade civil de modo 

geral. Como tal, dispõe-se ao propósito de subsidiar o estabelecimento de planos, 

estratégias e políticas direcionadas à melhoria de tais condições, conforme os problemas 

e potencialidades diversos identificados, considerando-se que, para cada problema 

identificado, há uma solução de melhoria em potencial a ser buscada, desde que o 

aperfeiçoamento dos sistemas, processos e serviços educacionais do país seja, de fato, 

almejado e priorizado.   

 A análise das condições de trabalho e saúde dos professores ora empreendida 

apontou questões preocupantes nos variados níveis e modalidades de ensino abordados. 

Tendo em vista que, entre outros, os ciclos de políticas públicas se fazem 

invariavelmente com base em informações e escolhas (isto é: decisões), optou-se neste 

trabalho, com base no conhecimento prévio acumulado e em ciclos de debates 

realizados entre o grupo de pesquisadores envolvidos, focar a busca e análise na relação 

saúde-trabalho dos professores que atuam na Educação Básica e no Ensino Superior, 

dando também especial atenção aos casos da EaD no Ensino Superior e da Educação de 

Jovens e Adultos na Educação Básica.  

 Embora tenhamos tentado contemplar a categoria dos professores em termos das 

questões mais centrais, fazendo-o do modo mais abrangente possível, sabe-se que, dada 

a importância de tal categoria para o país, da variedade, amplitude, diversidade e 

multiplicidade de vínculos, formas de vínculos, contextos e realidades de trabalho que 

envolvem a atividade docente, este trabalho conseguiu apenas tocar nas questões que 

talvez revelem os aspectos mais imediatos e urgentes sobre os quais se deve atuar, tal 

como um ponto de partida que, mais do que viável, impõe-se como necessário à 

preservação da saúde desses profissionais que, como é sabido, desempenham papel 

estratégico para o desenvolvimento do país. Por essa razão, caso continuem sujeitos às 
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mesmas condições de trabalho e saúde apresentados neste relatório (conforme a 

literatura científica consultada), pouco poderão fazer para reverter o quadro tão 

amplamente divulgado e tão caro a todos os cidadãos brasileiros que é o problema da 

qualidade deficitária da nossa educação.  

 Dos níveis e modalidades de ensino contemplados neste trabalho, ainda que 

algumas especificidades tenham se revelado, pode-se considerar que, em linhas gerais, 

os problemas mais graves e centrais foram comuns a todos os níveis e modalidades  

abordados, apontando para as mesmas principais categorias de problemas sobre os quais 

se deve atuar, dentre os quais se destacam: a desvalorização/desprestígio dos 

professores; a precariedade; a intensificação do trabalho; a sobrecarga e outros 

problemas associados que, se analisados em perspectiva ainda mais profunda, colocam 

no centro da questão o ponto de origem para onde tudo parece confluir, a saber: os 

impactos da opção pelo modelo econômico neoliberal que implica no recolhimento do 

poder/ação do Estado em benefício do aumento do poder de tipo empresarial – o das 

grandes corporações transnacionais (dito “mercado”) –, provocando choques diversos 

entre as concepções e estruturas pública e privada, por um lado, e dos 

interesses/processos garantidores do bem-estar social com o dito “sucesso dos 

negócios”, por outro.  

 Em meio a esse embate de interesses e posições e, assim, espremido por ele, o 

contexto educacional convive há décadas com o dilema de se identificar com o interesse 

público e social, mas ser cada vez mais instado a operar com base em uma lógica que, 

oriunda de ambientes de negócios onde a pauta central é o lucro, acaba por lhe oprimir, 

impondo as amarras de uma lógica que em essência lhe é estranha. É o que podemos 

chamar de imposição da lógica do privado sobre o público.  

 Sob tal lógica, minguam-se os investimentos na educação pública, fazendo-a ser 

questionada, posto que os recursos se tornam escassos, e isso gera dificuldades para 

operar com bom desempenho, abrindo espaço para que acusações de inviabilidade, 

ineficiência e mau desempenho por falta de competência surjam, o que, ao mesmo 

tempo, acaba favorecendo a exploração do setor por grandes conglomerados 

econômicos que, de modo direto ou indireto, tendem a se beneficiar do problema. Em 

outras palavras, a fragilidade de uma esfera de ação (a do setor público, que é visto pelo 
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“mercado” como entrave aos seus interesses de expansão e livre ação e, portanto, um 

concorrente a domar), pode, de fato, acabar se tornando desejada.  

 Em tal contexto (lógica), o papel social da educação é transferido para o dos 

interesses do mercado, inclusive em termos de prioridades de formação (vide as ditas 

“reformas curriculares” que, embebidas pelo discurso empresarial, tornam-se 

sedutoramente revestidas de termos persuasivos como “avanço” ou “modernidade”, 

ainda que se direcionem não ao bem-estar do cidadão e à “modernidade” em si, mas 

àquilo que, em dado momento, lhe atende melhor em seus interesses de lucro, lucro esse 

que nunca é equanimemente compartilhado, restando como de interesse privado, não 

público). Para operar o empreendimento, vêm então as reformas organizacionais que, 

capturadas pelo mesmo ideário e discurso sedutor, submetem grupos inteiros de 

servidores dos interesses públicos a novos modelos de gestão dos serviços educacionais 

que só provocam mais confusão e estagnação, visto que prendem os agentes em novas 

burocracias e forçam o uso de uma roupagem que contraria visceralmente a identidade e 

a natureza das funções, esgarçando seu funcionamento, já tão deficitário.  

           Não à toa, os estudos sobre as condições de trabalho e saúde dos professores da 

educação básica revelam altos índices de adoecimento mental entre os professores 

(terreno em que as mazelas das contradições e da inoperância do sistema certamente 

exercem seu papel) e um quadro geral de agravos à saúde que passa também por 

problemas de voz (decorrentes, sobretudo, de longas jornadas fazendo uso intenso da 

voz, não só para lecionar, mas em grande medida para tentar conter manifestações 

gerais do caos social, como violência e indisciplina, obrigando a alterações severas e 

frequentes de tom); e distúrbios osteomusculares (para tal, o uso frequente da lousa em 

condições não apropriadas parece ser o grande vilão).  

 No trabalho dos professores, especialmente os da Educação Básica, as 

expressões de violência, desvalorização e desprestígio são claras, manifestas, por 

exemplo, não apenas na indisciplina dos alunos, mas também nos baixos salários que 

lhes são pagos e reduzem seu poder compra, suas possibilidades de aprimoramento 

cultural e seu status social. Manifestam-se também na precariedade dos recursos, das 

ferramentas de trabalho e das lógicas de gestão importadas de outros contextos e fins 

que, considerando-se o conjunto do contexto, geram desestímulo, desesperança, 

desânimo e, entre outros, obrigam os docentes a acumular dois ou até três cargos em 
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escolas por vezes muito distantes umas das outras, implicando em jornadas longas e 

extenuantes, cansaço físico e mental e desgaste. Isso retira as energias necessárias ao 

trabalho de excelência que deles se exige, podendo acabar em burnout, depressão e 

outros tipos de transtornos físicos e mentais. 

 No Ensino Superior, ainda considerado um refúgio de notoriedade e status 

docente, muito em função da alta qualificação dos professores, de algumas ilhas de 

excelência que surgiram e da importância da elevada produção intelectual que, sob os 

auspícios da “autointensificação do trabalho” ou da “servidão voluntária” (MAUÉS, 

2010, p.152), seus professores-pesquisadores têm conseguido manter; ataques passaram 

a ser observados recentemente, realizados em nome de uma dita “guerra cultural”, que 

se mostra intrinsecamente ideológica.  

 A despeito da manutenção de tal prestígio que esses ataques visam arranhar, os 

relatos de avanço da lógica neoliberal também se apresentam de modo preocupante no 

contexto do trabalho e saúde dos professores do Ensino Superior, caminhando com 

voracidade e consequências de precarização nocivas, como redução progressiva de 

recursos que lançam professores ao comparativo de “empreendedores” e os obriga a 

buscar, por conta própria, fontes alternativas de financiamento; dificuldades para 

ampliação de vagas tanto para alunos quanto para professores; contratações temporárias; 

intensificação do trabalho; sobrecarga; competitividade entre os pares; além de altas e 

múltiplas exigências que levam os professores a ter que sacrificar seu tempo de 

descanso e lazer, posto que o tempo regular de trabalho não é suficiente para suprir a 

quantidade de demandas que, sob a nova lógica, é preciso atender em ritmo de 

“produtivismo acadêmico”, contexto de “Universidade mercantilizada” e “capitalismo 

acadêmico” (MAUÉS, 2010, p.154-155). Assim, os estudos revelaram alta incidência de 

problemas de saúde e riscos psicossociais entre esses professores, sendo mais 

prevalentes as menções a depressão, ansiedade, estresse, lombalgia, cefaleia, 

nervosismo, angústia e insônia. Contudo, evidenciaram também que os professores 

veem na relação com os alunos (a boa relação, marcada por conquistas de aprendizagem 

e experiências positivas de retorno ao longo da carreira) e na prática de pesquisa, com a 

possibilidade de um trabalho emancipador, fontes de satisfação e prazer no trabalho.    

 Paralelo a isso e inserido fortemente no mesmo contexto do Ensino Superior, as 

experiências de EaD avançam, não como uma forma de ampliar o acesso ao ensino 
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superior a mais pessoas e a quem está distante dos centros urbanos, conforme promessa 

original enfatizada por entusiastas de tal proposta, mas como nicho de mercado por 

meio do qual os interesses de grandes corporações avançam com voracidade, trazendo, 

sobretudo, intensificação e precarização das relações de trabalho, dentre os quais o caso 

mais emblemático talvez seja os dos professores tutores que, conforme a literatura 

consultada demonstrou, vêm sendo contratados e pagos, em muitos casos, por meio de 

recursos/vínculos precários como bolsas, além de terem sua identidade profissional 

negada. Assim, embora vivenciando intensamente a atividade docente e tendo que dar 

conta da multiplicidade de tarefas encampada por uma nova configuração do trabalho 

denominada polidocência, amargam o fato de não serem sequer reconhecidos como 

professores dentro de tal estrutura, que os expõe à desprofissionalização. 

 Por fim, os professores da EJA que convivem com a invisibilidade que os cerca 

no contexto da educação básica precisam lidar com outras situações específicas do seu 

contexto de atuação. Entre elas, destacam-se as dificuldades de manutenção de vínculo e 

de obtenção de especialização na (e para) função, posto que por não ser tratada como 

prioridade e envolver frequentemente o problema da desistência (evasão) de alunos 

abrir ou manter turmas de EJA torna-se desinteressante para muitas escolas, 

repercutindo em vínculos temporários (eventualidade da formação/manutenção de 

turmas) de caráter complementar aos professores (complemento de jornada) que, pelas 

razões expostas, são de natureza instável e geram inseguranças diversas.  

 Além disso, manifestações sobre sentimentos e percepções de desvalorização, 

exclusão e discriminação por alunos e professores da EJA foram reportados pela 

literatura, bem como questões de dificuldades e desafios diversos impostos pela 

realidade de trabalho em questão, desde as relacionadas às duras condições de vida do 

público que tradicionalmente recorre a tal modalidade, até o fenômeno mais recente da 

juvenilização que trouxe nova identidade para esta modalidade de ensino com a 

ampliação da diversidade de um público já suficientemente marcado pelos 

descompassos entre seus respectivos estágios e percursos de aprendizagem e ao trabalho 

dos profissionais. 

 Face ao exposto, conclui-se pela necessidade do estabelecimento de políticas 

públicas voltadas a reverter o quadro de precarização e nocividade que se abateu sobre 

as condições de trabalho e saúde dos professores, tomando-se medidas como:  
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 Criação de programas (sem descuidar do fortalecimento dos já existentes) de 

atenção às necessidades de saúde e de formação continuada dos professores, o 

que inclui, de modo imprescindível, tratamento condigno e respeitoso aos 

professores por parte dos órgãos superiores de gestão e organização da vida 

funcional docente.  

 Fomentar e garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de 

estratégias comprometidas, abrangentes e complementares que passem por 

mecanismos capazes de aumentar o prestígio dos professores, como aumento 

real de salário e criação de planos de carreira que promovam a elevação de status 

social; campanhas contínuas e de largo alcance para a sensibilização sobre a 

importância das professoras e professores para a sociedade; investimentos 

massivos em estrutura educacional, com disponibilização de ferramental 

tecnológico e recursos de ensino adaptados às novas gerações de alunos; reforma 

dos espaços educativos com base na preocupação com a saúde, a segurança, o 

conforto, o bem estar e a dignidade dos professores; entre outros. Ao se elevar o 

nível salarial dos docentes pode-se também, por exemplo, requerer a ampliação 

do nível de formação exigido como pré-requisito para ingresso na carreira, a 

exemplo de países nos quais a educação vem conseguindo alcançar e manter 

bons resultados, especialmente nos casos de países que conseguiram promover 

guinadas educacionais. Para tal, as próprias universidades públicas podem 

receber mais recursos e ampliação de estrutura para promover essa formação, 

sendo necessário ajustar as condições para cada caso, ou seja, os de formação 

inicial e os de formação em serviço, situação na qual as devidas condições para 

o aprofundamento dos estudos devem ser garantidas.    

 Do ponto de vista da organização do trabalho, há que se reconhecer a 

necessidade de os órgãos de controle central e os gestores e governantes que os 

submetem se abrirem para o questionamento dos resultados que a opção pelo 

modelo econômico neoliberal e consequente avanço de seu ideário para o seio 

das instituições de ensino trouxeram para a qualidade da educação, revertendo-

se a sequência de desacertos em curso e se voltando para formas de organização 

do trabalho docente que não representem sobreposição e conflito de lógicas, 

como o que ocorre atualmente. Para tanto, há que se reconhecer a inconsistência 



130 
 

 
 
 

e incompatibilidade dos modelos de gestão oriundos de campos e interesses 

alheios ao da educação, especialmente a pública, e construir e/ou se servir de 

modelos baseados no caráter social e pedagógico da educação.  Colocar à prova, 

portanto, a pertinência do dito modelo gerencialista para contextos não 

empresariais e voltando a gestão da escola, das universidades (e da educação 

nacional como um todo) para modelos de cunho democrático-participativo de 

orientação pedagógica, conforme defendem os estudos sobre administração e 

gestão educacional, expressos por meio de modelos de autogestão, de gestão 

participativa e de construção coletiva da gestão educacional e escolar, havendo 

que pressupor o envolvimento de toda a comunidade escolar, incluindo alunos, 

familiares e sociedade civil de modo geral. Por meio de políticas voltadas a tais 

arranjos, deve-se garantir a autonomia para o trabalho e o desenvolvimento do 

trabalho dos professores nas escolas e universidades, pautando-se pelos 

princípios do ideário pedagógico, não pelos do mercado, que também poderá 

acabar se beneficiando dos resultados de uma educação autônoma e de 

qualidade, ainda que defender tal autonomia não seja, obviamente, seu papel e, 

portanto, algo a se esperar que faça.  

 Deve-se pensar também na construção de programas visando à aproximação 

entre a escola, seus professores, alunos, familiares dos alunos e comunidades 

adjacentes, fornecendo serviços e oportunidades de inclusão social por meio das 

escolas, de modo a melhorar a imagem das instituições escolares junto à 

comunidade e fomentar o sentimento de pertencimento/senso de preservação. É 

fundamental, contudo, que isso seja feito mediante a contratação de equipe 

própria a fim de não sobrecarregar ainda mais os professores, que já sofrem com 

a intensificação do seu trabalho.   

 

 No campo específico do Ensino Superior, é preciso que, para além de reverter a 

precarização que se expressa na redução progressiva de recursos destinados (o 

que pode, em alguns casos, estar representando metaforicamente o mesmo que 

“desligar o aparelho do doente”), há que se reverter também a intensificação do 

trabalho, fazendo-o tanto por meio de novas contratações de cunho permanente, 

quanto por readequações na forma de organização do trabalho, de modo a se 
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fomentar a recuperação dos laços de solidariedade, de parceria, intercâmbio e 

trabalhos conjuntos entre os professores, algo incompatível com a atual lógica 

de produtivismo acadêmico e manutenção de quadros escassos que levam à 

competitividade, sobrecarga e exaustão. Para além do volume e da concorrência 

de produções, é preciso se pensar a longo prazo, isto é, priorizar o componente 

qualidade das produções em detrimento do componente quantidade, dando 

condições para tal aos docentes. No caso dos professores do ensino superior  

privado, vale ressaltar, além dos problemas já relatados, o acúmulo de aulas e o  

pouco tempo para se dedicar a pesquisa no geral. Há ainda uma escassez de 

estudos voltados para esses docentes, já que a maioria é centrada no ensino 

superior público, o medo de represálias e até de perder o vínculo empregatício 

podem ser fatores limitantes para que esses estudos sejam realizados no setor 

privado.       

 

 No caso específico da EaD no Ensino Superior, é preciso olhar seriamente para o 

caso dos professores tutores e seus vínculos precários de trabalho, corrigindo-os; 

além de se analisar também seriamente as condições em que se deram a 

ampliação das possibilidades de oferta de parte significativa dos cursos  por 

meio da EaD, bem como se os modelos adotados estão compatíveis com as 

necessidades de qualidade de formação de profissionais que o interesse público 

(o bem-estar da sociedade, portanto) requer.  

 

  Em termos da Educação de Jovens e Adultos, é preciso ampliar a oferta de 

vagas, tornando-as mais atrativas ao ingresso e permanência dos alunos, sendo 

também necessário melhorar as condições de vínculos dos professores (criação 

de vínculos permanentes) e de sua formação específica para a atuação na EJA 

(inicial e em serviço), permitindo que os interessados finquem raízes e se 

especializem. Para tal, as escolas que abrem turmas de EJA precisam ser 

incentivadas a ofertar vagas para jovens, adultos e idosos e a desenvolver ações 

efetivas para a garantia do direito à educação.  Nesse processo, a experiência de 

professores com mais tempo de atuação na EJA pode ser convocada como 

aliada.  
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 De modo geral e por fim, é preciso implementar mecanismos de construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária, visto que invariavelmente, conteúdos tão 

marcantes como a violência, as mazelas e as brutalidades de uma sociedade tão 

socialmente injusta e desigual como a nossa, jamais serão deixadas nos portões 

da escola e/ou das universidades, antes, adentrarão a elas e revelarão sua 

contestadora face. Transformar tais conteúdos é tarefa da educação, de fato, mas 

não somente dela. Sozinha, perderá a batalha, como vem perdendo. Para a 

melhora das condições de trabalho e saúde dos professores e da educação como 

um todo, é preciso, de modo imperativo, haver políticas sociais garantidoras do 

bem estar comum, para tanto, a correção das injustiças e a consequente redução 

das desigualdades sociais torna-se fundamental, visto que tais desarranjos 

podem ser anunciados como “a causa das causas” dos nossos problemas. Como 

tal, a escola, as universidades e os professores acabam por recebê-los, mas não 

possuem sozinhos mecanismos para reparar. Algo primordial a ser resolvido, 

uma tarefa para as políticas públicas.             

 




