
 

O quadro da Educação a Distância no Brasil: desvalorização dos profissionais e sua 

consequente invisibilidade  

 
 

A Educação a Distância (EaD) é uma das conquistas mais importantes das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), auxiliando os indivíduos que têm 

vontade de cursar o nível superior, mas não podem fazê-lo da maneira tradicional – ou 

seja, nas salas de aulas das universidades – devido à falta tempo ou à localização 

distante de suas moradias em relação às instituições de ensino, por exemplo. No 

entanto, as peças fundamentais da EaD, os tutores presenciais e a distância, enfrentam 

más condições de trabalho e remuneração, entraves legais na luta por seus direitos e a 

falta de reconhecimento por parte do Estado brasileiro, sendo necessária a alteração 

desta modalidade educacional para incrementar o aprendizado dos alunos e as condições 

de atuação dos docentes. Esse é o quadro retratado por Leonardo Villela de Castro e 

Alberto Roiphe, professores da UNIRIO e da UFSE, respectivamente, em “Professores 

‘invisíveis’? Lutando por uma educação sem distância alguma”, artigo publicado na 

Revista Contemporânea de Educação (UFRJ) no início deste ano.  

A EaD apresenta um total aproximado de 123 mil alunos e 70.665 tutores – o 

que revela ser a média de estudantes atendida por esses profissionais bem mais elevada 

em relação àquela do ensino presencial – e 673 polos. O modelo de EaD adotado pelo 

Brasil prejudica os professores desses cursos na medida em que o pagamento se dá por 

uma bolsa, e não por um salário, durante apenas 10 meses por ano – isto é, não há 



remuneração durante as férias –, e, por não possuírem vínculo institucional com a 

universidade, a mobilização política desse grupo é dificultada, uma vez que não podem 

se associar aos sindicatos na condição de docentes. Tal cenário é também desfavorável 

aos alunos, pois a difícil articulação entre tutores presenciais e a distância, e o fato de os 

mesmos considerarem esse trabalho como temporário, tendo em vista sua precária 

condição de atuação, podem afetar o aprendizado dos estudantes.  Esses fatores são 

capazes de complicar ainda mais os estudos em uma conjuntura em que os alunos já 

apresentam um vínculo frágil com a universidade, pois frequentam majoritariamente os 

polos, e ficam restritos ao ensino do tripé “ensino, pesquisa e extensão” do nível 

superior. 

Desenvolvido a partir da tese de doutorado “Encontro dos Rios: Um Estudo 

Comparado da Formação de Professores de Educação Infantil em dois Cursos de 

Pedagogia, Presencial e a Distância, da UNIRIO” (2015), de Leonardo Villela de 

Castro, o artigo apresenta trechos de entrevistas com tutores do curso de Pedagogia da 

UNIRIO e o percurso histórico atravessado pela EaD no Brasil. Com isso, os autores 

revelam um contexto em que os profissionais da EaD trabalham em estado precário, 

espaços inadequados e com recursos escassos, além de não serem considerados docentes 

pelos órgãos oficiais, o que ressalta sua desvalorização. 
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