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1. Objeto da pesquisa. 

c) Quais as principais dificuldades que esses profissionais 

enfrentam?

Para a realização da pesquisa as perguntas foram abertas ao público, 

entretanto aqueles que se propuseram a responder foram pessoas que 

estão focadas na área de ensino a Distânica (EAD), sejam eles 

b) Qual o perfil dos profissionais que atuam nesse mercado?

a) Qual percepção dos profissionais sobre o mercado de ensino a 

distância Ead?

Pretende-se recolher dados que permitam responder às seguintes 

questões:

Este questionário insere-se no estudo “Perfil do Profissional da EAD no 

território nacional" para consolidação das percepções, expectativas, 

necessidades e práticas em todo o Brasil a ser desenvolvido pela 

Instituição MERCADO EAD. 

Coleta de Dados
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professores, designs instrucionais, tutores, gestores, entre outros, que 

estão ligados direta e indiretamente as atividades do ensino a distância.

A pesquisa foi inserida no site comercial da empresa mercadoead e 

ficou disponível por 16 dias. Durante esse período foram contabilizados 

quase 7 mil acessos ao site, entretanto, apenas 187 participantes se 

interessaram em responder. Para a compilação dos dados, tivemos a 

participação da empresa BMT treinamentos que nos auxiliou no 

desenvolvimento e ajuste dos resultados. Apesar do número de 

respondentes ser baixo, mostra o interesse mais assertivo daqueles 

profissionais que responderam, sendo possível inferir quem realmente 

desejou os resultados desta pesquisa são aqueles que possuem 

interesse pelos assuntos abordado pela pesquisa.

Um dos primeiros dados que podemos observar que confirma um 

pouco do histórico da prática do mercado é a regionalidade dos 

profissionais. De acordo com nossa pesquisa, a região sudeste aponta a 

maior concentração de profissionais. Apesar de ser histórico que o 

nordeste apresenta uma abaixa aderência, podemos perceber que 

esse número aparece um pouco mais visível do que as do centro-oeste 

e norte, chegando muito próximo aos dados relacionados a região sul. 

Figura 1 - Regionalidade dos profissionais do EAD
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Outro ponto que é de importância que chamou a atenção foi a média 

salarial dos respondentes. É possível perceber que os profissionais que 

responderam a pesquisa apresentam uma defasagem em sua 

remuneração.  É possível inferir que há uma dificuldade em precificar os 

valores de serviço e salários. Isso pode ser um indicativo para as 

definições de atribuições e ao valor percebido destes profissionais pelo 

mercado de trabalho (Figura 2).

O que é importante refletir é: isso está atrelado a grande disposição de 

profissionais? Ou realmente ser muito qualificado para o mercado de 

ensino a distância é algo de menor importância? E por fim, o tempo de 

experiência é o que mais impacta para uma excelente remuneração?

Apesar de ser uma compilação de todos os tipos de profissionais, o que 

chamam a atenção é a baixa remuneração da maioria destes 

profissionais. O que nos leva a outra correlação, a formação e a 

valorização salarial, desses profissionais. O que mostra ser algo ainda 

mais alarmante, pessoas que possuem formação à nível de pós 

graduação como mestrado e doutorado,  sendo pouco valorizados 

pelo mercado.

Figura 2 - Faixa salarial dos profissionais da área de ensino a distância
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Ainda no viés da faixa salarial, agora verificada com a qualificação 

profissional é perceptível que os salários não estão de acordo com o 

nível acadêmico dos profissionais que atuam na área. Apresentando 

uma maior concentração nos salários de 2 a 4 salários mínimos (Figura 

3).

Podemos atribuir que a desvalorização e a falta de definição das 

atividades se encontram quase que paralelas e são assuntos que 

acabam se convergindo. Dessa forma, mostrando que ainda existe uma 

sombra sobre as atividades e atribuições que um profissional de EAD 

deve assumir e isso também correlacionado com a formação é um 

Outro ponto importante é o apontamento das maiores dificuldades que 

os profissionais de EAD enfrentam no setor. A falta de oportunidade e 

baixa remuneração estão entre os mais elencados, sendo a baixa 

remuneração corroborada com a faixa salarial apresentada.

Figura 3 - Comparativo de renda com a formação acadêmica
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ponto de extrema relevância (Figura 4).

Uma informação interessante que foi verificada com os 
respondentes é que não importando a faixa etária, o recurso 
tecnológico escolhido por eles é disparado os smartphones 
(Figura 5). Isso mostra que a utilização desse dispositivo é 
muito explorado para tarefas além das funções básicas e de 
entretenimento. É de conhecimento tácito que as tecnologias 
mobiles estão cada vez mais avançadas e mais inseridas no 
contexto do ensino EAD.

Figura 4 - Maiores dificuldades do setor

Figura 5 - Relação de recursos e faixa etária 
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A pesquisa mostrou como pertinente que as redes sociais utilizadas 

pelos profissionais do EAD é o facebook, isso pode inferir que essa 

plataforma ainda é utilizada não só para meios de diversão e sim para 

ofertas comerciais, divulgações e comunidades acadêmicas. A 

formação acadêmica da utilização também é algo que deve ser 

observado. Pois a maioria possui mestrado (16,5%) e especialização 

(84%), corroborando que os profissionais EAD não estão somente 

focados às atividades acadêmicas tradicionais, mas também em utilizar 

outros recursos (Figura 6).

De acordo com os resultados coletados foi possível observar que dentre 

os profissionais a maior incidência foi a dos professores (22,5%) e Design 

instrucional (19%), entretanto o número de profissionais desempregados 

Figura 6 - Formação Acadêmica e Redes Sociais 
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(15%) representa a terceira posição. Isso é uma informação muito 

alarmante e triste de se apontar (Figura 7).

Em relação a capacitação, os profissionais da área de EAD mostram um 

maior interesse sobre aprendizado na área de design instrucional, o que 

pode ser corroborado com o aumento das ofertas de cursos na 

modalidade EAD ou híbrido, isso é fácil de entender por conta do 

advento da pandemia e com isso a procura por profissionais da área de 

design instrucional aumento muito nos últimos meses do ano 2020.

Além da procura sobre essa atividade ser elevada, ainda existe o 

número de pessoas que estão lotadas na região sudeste. Entretanto, 

Figura 7 - Atual momento profissional 
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Figura 9 - Avaliação do mercado da educação à distância no Brasil
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A pesquisa apresenta dados relativos a uma pequena população 

respondente, infelizmente a adesão foi baixa, o que mostra que os 

resultados podem ter um erro de 10% para mais ou para menos. Apesar 

de baixa adesão, os dados podem ser considerados como úteis, pois 

todos os respondentes são de diversas áreas da região do Brasil que 

buscam por informações à cerca da prática educacional na área do EAD.  

Apesar da disparidade entre o número de profissionais atuantes dentre 

os correspondentes, onde temos desempregado com 15% de incidência 

os profissionais se mostram muito otimista no que diz respeito a 

avaliação do mercado quanto as ofertas, valoração e disponibilidade 

(Figura 9) e mostra ser um ponto crescente para as distintas regiões.

essa busca por conhecimento nessa área é a mais procurado em todas 

as regiões (Figura 8). 

Figura 8 - Interesse sobre cursos na área do EAD por regiões
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