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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral identificar os fatores de influência na evasão e 

na permanência dos alunos no curso de licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância 

– da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) – nas turmas oferecidas em 2011, 2012 

e 2014. A pesquisa investiga o perfil do aluno evadido e do aluno concluinte do curso, 

levantando dados acerca dos seus contextos sociais, econômicos e culturais, e relacionando a 

esses dados informações sobre o acesso, a evasão e a permanência próprios de suas trajetórias 

nesse curso. Essas informações podem ser relevantes para abrir caminho para a reflexão sobre 

a adequação das políticas públicas, das diretrizes, dos currículos, das metodologias usadas e o 

processo de apropriação dos conhecimentos em si. A metodologia usada envolve: o 

levantamento bibliográfico, a pesquisa documental (análise de documentos no banco de dados 

da coordenação do Curso de Pedagogia do NEAD-UFSJ) e a pesquisa de campo que 

compreende a aplicação de questionários aos alunos do referido curso. As respostas coletadas 

na aplicação dos questionários foram a base para o levantamento das expectativas, dos fatores 

determinantes para evasão e permanência e dos pontos de melhoria, conforme a ótica discente. 

Na análise, optou-se pelo uso de categorias, divididas entre fatores endógenos e exógenos ao 

aluno. Dentre as causas endógenas da evasão destacam: 1- Falta de recursos financeiros; 2- 

Falta de tempo para dedicar ao curso; Problemas de saúde, pessoais e familiares e 4- 

Desinteresse pelo curso. Os fatores exógenos compreendem: 1- Falta de interação e integração 

no curso; 2- Complexidade do curso, volume grande de atividades e dificuldade com a 

plataforma; 3- Distância do polo; 4- Dificuldade na relação com o tutor e 5- Falta de internet. 

Os alunos concluintes apontam como fatores endógenos determinantes para a permanência: 1- 

Motivação pessoal (dedicação, persistência, força de vontade e necessidade de capacitação); 

2- Autonomia, organização e planejamento. E os fatores exógenos: 1- Flexibilidade do curso 

(horários e possibilidade de conciliar com o trabalho); 2- Apoio e empenho dos professores e 

tutores. As informações elencadas e a sua análise propiciam olhar para o sujeito, dotado de 

suas subjetividades, além de colocá-lo no centro do processo de ensino-aprendizagem e nortear 

a construção de projetos de Educação a Distância mais condizentes com o público-alvo. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Evasão. Permanência. Ensino Superior. Licenciatura 

em Pedagogia. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify the factors that influence the dropout and permanence of students 

in the distance learning course in Pedagogy at Universidade Federal de São João Del-Rei 

(UFSJ) in the classes offered in 2011, 2012 and 2014. The research investigates the profile of 

the evaded student and graduating student of the course, collecting data about their social, 

economic and cultural contexts and relating to these data, information on access, dropout and 

permanence of their trajectories in this course. This information may be relevant to pave the 

way for reflection on the adequacy of public policies, guidelines, curriculum, methodologies 

used and the process of appropriation of knowledge itself. The methodology used involves: 

bibliographic survey, documentary research (document analysis in the database of the 

coordination of the NEAD-UFSJ Pedagogy Course) and field research that includes the 

application of questionnaires to the students of that course. The answers collected in the 

application of the questionnaires were the basis for raising expectations, determining factors for 

dropout and permanence, and points for improvement, according to the student perspective. In 

the analysis, we chose to use categories, divided between endogenous and exogenous factors to 

the student. Among the endogenous causes of evasion, they highlight: 1- Lack of financial 

resources; 2- Lack of time to dedicate to the course; Health, personal and family problems and 

4- Disinterest in the course. Exogenous factors include: 1- Lack of interaction and integration 

in the course; 2- Course complexity, large volume of activities and difficulty with the platform; 

3- Distance from the facilities; 4- Difficulty in the relationship with the tutor and 5- Lack of 

internet. The concluding students point out as endogenous determining factors for permanence: 

1- Personal motivation (dedication, persistence, force of will and necessity of training); 2- 

Autonomy, organization and planning. And the exogenous factors: 1- Flexibility of the course 

(schedules and possibility to study and work); 2- Support and commitment from teachers and 

tutors. The information listed and its analysis make it possible to look at the subject, endowed 

with his subjectivities, besides placing him at the center of the teaching-learning process and 

guiding the construction of Distance Education projects more consistent with the target 

audience. 

  

Keywords: Distance Education. Evasion. Permanence. Higher Education. Degree in Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O momento atual provoca a constante reflexão e atenção sobre o cenário educacional, 

não só no Brasil, mas no mundo, uma vez que a educação é um direito social que deve ser 

garantido a todos os cidadãos. O reconhecimento e a luta pela educação para todos promoveram, 

nos últimos anos, a grande expansão e o desenvolvimento no atendimento educacional, com as 

mais diversas modalidades de ensino e políticas públicas para sua garantia e qualidade.  

 Contudo, a expansão da oferta e do acesso à educação ainda enfrenta muitos desafios. 

Tem-se um caminho a trilhar, a fim de superar, ao menos, três desses grandes desafios para a 

universalização do ensino: o acesso, a permanência e a qualidade. No Ensino Superior, no 

Brasil, observa-se a expansão do acesso nas últimas décadas com políticas de incentivo, de 

assistência estudantil e ampliação da oferta, em especial com a promoção e a difusão da EaD. 

Porém, no que tange à permanência e à qualidade da educação faz-se necessário deter-se um 

pouco mais, investigando e promovendo discussões sobre o campo em busca do 

desenvolvimento da educação e de uma formação integral e de qualidade. 

A educação a distância também compartilha desses desafios e tem em sua base o 

propósito de democratização e facilitação do acesso à educação. Ela surge em meio às 

mudanças no campo da educação e se institui como um modo regular de ensino, dispensando a 

ideia inicial de suplementação e de emergência, e reafirmando a sua importância para a 

expansão do Ensino Superior e para a formação continuada (BELLONI, 2002). A oferta de 

cursos em EaD vem se ampliando, assim como o público atendido, e conhecê-lo profundamente 

é essencial para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e a diminuição das 

taxas de evasão, que ainda são um grande problema da educação brasileira como um todo. 

Todavia, conforme o Relatório Analítico da Aprendizagem do Censo EAD.BR, as taxas 

de evasão reportadas nos cursos a distância são maiores que as dos cursos presenciais (os cursos 

regulamentados totalmente a distância apresentam os índices mais altos). A última atualização 

do Censo EAD.BR, divulgada em 2018, registrou uma variação da evasão de 21% a 50%. Esses 

índices e os impactos sociais, econômicos e políticos causados pela evasão têm estimulado e 

mobilizado pesquisadores a investigarem as taxas, as suas causas, os problemas atrelados a esse 

fenômeno e que resultam na descontinuidade da formação. As crescentes pesquisas acadêmicas 

divulgadas apresentam a recorrência dos altos índices de evasão e retratam a realidade desse 

campo de conhecimento da educação brasileira.  

Diante dessa realidade, alguns questionamentos são recorrentes: Quem são os alunos 

que optam pela graduação na modalidade EaD? Por que a evasão apresenta índices altos nessa 
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modalidade? Quais são os fatores influentes na evasão? Por outro lado, o que motiva os alunos 

a perseverarem diante de vários fatores para desistência? Quais medidas são oferecidas aos 

alunos para não evadirem?  

Nessa direção, é importante ouvir os discentes e atentar-se também aos fatores de 

influência para a permanência, pois, embora causas para evasão sirvam de parâmetros para as 

ações gestoras no enfretamento do problema, exemplos, estímulos e experiências positivas 

podem ser eficazes para melhor compreender os fatores que interferem no sucesso ou fracasso 

do aluno de EAD em sua trajetória de formação. Há uma tendência de se buscar as causas de 

fracasso. Contudo, é essencial reverter a ótica e enfatizar também as experiências exitosas.  

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo fomentar a reflexão, permitindo repensar 

o processo educacional da EaD, tendo como base o aluno e seu contexto, aliando conhecimentos 

e informações acerca das formas de acesso, das condições para a permanência e conclusão da 

graduação, bem como a qualidade da aprendizagem que eles atribuem ao seu processo de 

formação. Para tanto, considera-se, inicialmente, o perfil do aluno matriculado no curso de 

Licenciatura em Pedagogia na modalidade EaD da UFSJ e, posteriormente, os fatores de evasão 

e permanência sob a perspectiva dos discentes, trazendo, assim, elementos que possam 

contribuir para a reflexão sobre a adequação das políticas públicas, das diretrizes, dos 

currículos, das metodologias usadas e o processo de apropriação dos conhecimentos em si. 

Portanto, focalizam-se os aspectos pedagógicos atrelados à evasão e à permanência dos alunos. 

Schnitman (2010, p.2) ressalta que:  

É importante conhecer o perfil do aluno que opta por esta modalidade 

educacional, descortinando os seus anseios, motivações e dificuldades. O 

mapeamento do perfil do aluno da educação online pode contribuir para: a 

concepção de modelos de ambientes de aprendizagem virtual, a criação de 

estratégias didático-pedagógicas, assim como para a criação de processos 

avaliativos adequados, diminuindo quem sabe, a evasão.  

 

Nessa perspectiva relacionam-se a trajetória educacional do aluno e os fatores 

determinantes para a evasão e a permanência no que diz respeito à aprendizagem e à construção 

de conhecimentos. Desse modo, a pesquisa se justifica e torna-se relevante tendo em vista a 

melhor organização institucional, a adequação metodológica e curricular, o sucesso no processo 

ensino-aprendizagem, a diminuição da evasão e a qualidade da educação quando o 

planejamento está centrado em seu público-alvo. Quando são consideradas as características do 

aluno, seus interesses, suas necessidades e suas expectativas, Sanchez (2011, p.188) afirma que: 

Os indicadores demonstram que os cursos na modalidade à distância devem 

ser construídos baseados no aluno, ou seja, no seu público-alvo principal, pois 
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este o procura para se atualizar e/ou adquirir novos conhecimentos, muitas 

vezes específicos ou intrínsecos a sua experiência tanto de vida como 

profissional. Desta forma, tais cursos devem ser construídos com perfil bem 

definido e pré-requisitos que atendam as expectativas e necessidades do 

público-alvo a que se destina. 

 
 

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa se traduz em identificar e analisar os 

fatores que contribuem para a evasão e a permanência dos alunos no curso de Licenciatura em 

Pedagogia na modalidade a distância, oferecidos pela Universidade Federal de São João Del-

Rei. A partir do levantamento de dados acerca dos contextos sociais, econômicos e culturais 

dos alunos, das informações sobre a opção pela modalidade de educação a distância e dados 

sobre o acesso, a evasão e a permanência, foi possível conhecer o discente, sua trajetória e a 

sua opinião sobre o processo de formação ou de desistência que viveram. 

Para o desenvolvimento da pesquisa a metodologia indicada envolve a revisão de 

literatura, a pesquisa documental e a pesquisa de campo. Inicialmente, fez-se necessário um 

levantamento sobre as definições da EaD, da evasão e da permanência, sobre a história da EaD, 

os momentos históricos principais, bem como os autores que se dedicam a essa área a partir de 

uma revisão bibliográfica.  

Assim, busca-se, através da revisão bibliográfica, realizar um levantamento do 

conhecimento já produzido sobre a evasão e a permanência no Ensino Superior brasileiro, e 

produzir um diálogo entre os trabalhos selecionados. Acredita-se que a interlocução com outras 

pesquisas que tratam de temas afins ao desta dissertação possibilitou o aprofundamento da 

questão de pesquisa aqui proposta, já que o objetivo é, também, contribuir com novas reflexões 

e dados relacionados ao tema de pesquisa. 

Após essas considerações, visando a busca e a sistematização dos dados e resultados 

divulgados em pesquisa no campo acadêmico, direcionados para a temática da evasão e 

permanência, foi empreendido um levantamento bibliográfico em bases de dados eletrônicas. 

As produções acadêmicas foram selecionadas em duas fontes de busca que são referências 

nacionais para a divulgação da produção acadêmica em educação no Brasil: os artigos de 

pesquisas divulgados no SciELO (Scientific Electronic Library Online) e teses e dissertações 

no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES. 

Após esse momento inicial de revisão da literatura, realizou-se um levantamento de 

dados dos alunos do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ nos bancos de dados da universidade, mais 

especificamente, no Núcleo de Educação a Distância (NEAD). A análise das informações 
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coletadas possibilitou mapear um perfil básico do aluno com informações relativas ao sexo, 

faixa etária e escolaridade anterior à graduação, assim como levantar os índices de evasão e de 

permanência do curso. Também possibilitou apontar o momento da trajetória acadêmica do 

aluno que a evasão tende a acontecer. Esses dados e sua análise seguem no texto. 

No decorrer deste estudo, realizou-se uma pesquisa de campo, que envolveu a aplicação 

de questionários. Esses questionários contém uma parte comum, com questões relacionadas ao 

contexto socioeconômico, e uma segunda parte diversificada, direcionada para evadidos e 

concluintes. Essa parte diferenciada aborda questões discursivas direcionadas, com o objetivo 

de fazer com que os alunos expressem suas opiniões quanto à evasão ou à permanência. Dessa 

maneira, as respostas foram analisadas segundo a perspectiva quantitativa e qualitativa, visando 

um conhecimento sobre o perfil e o mapeamento dos fatores de permanência e evasão. 

Para tanto, a estrutura da dissertação compreende cinco capítulos. No capítulo 1, 

contextualiza-se a EaD, perpassando por seus conceitos, suas definições e sua caracterização. 

Essa investigação permite conhecer o que está além da nomenclatura e dos conceitos que 

circundam a modalidade, visando a superação de preconceitos e o desconhecimento que acabam 

gerando a falta de empatia e o reconhecimento da EaD como projeto de educação e formação 

humana. Neste mesmo capítulo será apresentado o percurso histórico da EaD, compreendendo 

os desafios de sua implementação e institucionalização no Brasil. Aliada à história, apresenta-

se a legislação brasileira para a EaD, perpassando pelo processo de regulamentação e principais 

marcos legais.  

O capítulo 2 aborda a contextualização da evasão e da permanência no cenário 

educacional, perpassando pela conceituação e definição desses fenômenos. Procura-se 

investigar o que está além da palavra e da utilização de termos correlatos na educação. Em 

seguida, após a reflexão conceitual, é apresentado o cenário atual da evasão e permanência no 

Ensino Superior brasileiro, segundo os dados contidos nos documentos oficiais do Censo da 

Educação Superior e do Censo EaD.BR. Os documentos englobam dados densos e complexos 

que retratam a realidade do Ensino Superior brasileiro, e contribuem para a divulgação e a 

reflexão dos desafios que ainda precisam ser superados nesse sentido. No transcorrer o capítulo 

traz, em sua última parte, a revisão bibliográfica sobre o tema em questão, apresentando o que 

revelam as pesquisas acadêmicas em evasão e permanência no Ensino Superior no Brasil. 

A seguir, no terceiro e quarto capítulos, apresentar-se-á o lócus desta pesquisa, o Curso 

de Pedagogia na modalidade EaD da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), 

trazendo informações no que tange à criação, à demanda e à oferta, ao currículo e à ênfase na 

formação docente. Primeiramente, discorre-se sobre a história do Curso de Pedagogia no Brasil, 
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sua criação, sua institucionalização e os desafios da constituição de uma identidade profissional 

do pedagogo. A segunda parte do capítulo apresenta e analisa os dados relativos à evasão e à 

permanência dos alunos no curso, com base no banco de dados do Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD/UFSJ). Os dados revelam os índices de abandono e conclusão do curso, além 

do momento da trajetória acadêmica em que a evasão acontece com maior frequência. Por 

último, apresenta-se o mapeamento do perfil básico do aluno, com informações relativas ao 

sexo, a faixa etária e a escolaridade anterior à graduação em Pedagogia. 

Por fim, o último capítulo dessa dissertação tem o propósito de apresentar a visão 

discente sobre a evasão e a permanência, os fatores apontados como preponderantes para o 

abandono e a conclusão do curso. Dessa forma, os dados que serão analisados foram coletados 

através da aplicação de dois questionários on-line, um para alunos evadidos e outro para 

concluintes. Com as possibilidades das novas tecnologias, a aplicação se deu por meio da 

internet com a utilização das ferramentas do Google Forms. O questionário foi montado na 

plataforma e enviado o link por e-mail para os alunos, juntamente com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE após a aprovação do projeto de pesquisa no 

Comitê de Ética da UFSJ. 

  O capítulo se divide em subitens para facilitar a análise dos dados. O primeiro apresenta 

mais alguns dados socioeconômicos a complementar o perfil discente, como o estado civil, a 

configuração familiar, a jornada de trabalho, a área de atuação e a renda familiar. A seguir, 

tem-se a apresentação dos motivos para a opção pelo curso de graduação a distância, bem como 

as expectativas anteriores ao início do curso expressas pelos alunos. Na sequência, analisa-se 

os fatores contribuintes e determinantes na evasão e na permanência, segundo a ótica discente. 

E finaliza-se o capítulo com a apresentação de diversos pontos de melhoria a serem observados 

pelas instituições e seus atores na busca do enfrentamento da problemática da evasão. Esses 

pontos de melhoria também foram apontados pelos próprios alunos. 

Após a apresentação dos cinco capítulos, a pesquisa finaliza-se com as considerações 

finais. É constante o desejo de que esta pesquisa não fique fechada no âmbito acadêmico, mas 

que se esvaia em prol de políticas públicas para a EaD fiéis ao seu público, contextualizadas e 

bem embasadas para que não se transformem em mais normas engessadas e sem sentido. Nessa 

direção, a educação precisa ser pensada para e com o sujeito, cumprindo a função social de 

torná-lo cidadão crítico, ativo e para que não se restrinja ao papel de mera certificadora, 

independente da modalidade de ensino.   
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1 OS CAMINHOS DA EAD NO BRASIL: CONCEITO, HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO 

 

Este capítulo inicial apresenta uma contextualização sobre a EaD. Perpassa pela 

conceituação e caracterização da educação a distância, investigando o que está além de sua 

nomenclatura e nos conceitos rasos, muitas vezes, preponderantes do censo comum e da falta 

de reflexão acerca da modalidade. Essa reflexão é importante para romper com os preconceitos 

e o desconhecimento que circundam a EaD, gerando falta de empatia e reconhecimento. Essa 

postura acaba por subjugar o projeto de educação e formação humana, que sustenta ou deve 

sustentar essa modalidade de ensino. 

A posteriori, segue-se pelo percurso histórico da EaD, apresentando os desafios de sua 

implementação e institucionalização no cenário educacional brasileiro. Por conseguinte, a 

história da modalidade encaminha o texto para a análise da legislação brasileira para a EaD, 

perpassando pelo processo de regulamentação e pelos principais marcos legais. Este 

aprofundamento, histórico e legal, promove uma reflexão sobre o surgimento da EaD e os 

encaminhamentos ao longo dos anos. 

Para finalizar o capítulo, após todo o percurso de conhecimento sobre a EaD, a pesquisa 

se encerra trazendo o modelo de EaD da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Necessário para 

compreender o modo em que a Educação a Distância se estabelece nas IES públicas. A UAB é 

um importante instrumento de ampliação da EaD na educação brasileira.  

 

1.1 Conceituação e caracterização da EaD: o que está além da nomenclatura? 

  

Vive-se um momento de muita discussão e preocupação com o desenvolvimento 

educacional, uma vez que a educação se apresenta como um direito social, fundamental, 

universal e inalienável. Nessa perspectiva, a grande expansão no atendimento educacional, nas 

mais diversas modalidades, reflete diretamente nas políticas públicas sociais e educacionais. 

Mas, embora alguns avanços tenham sido conquistados na educação brasileira, ainda há um 

longo percurso para superar três grandes desafios da educação: o acesso, a permanência e a 

qualidade. 

A educação a distância também compartilha desses desafios e tem em sua base o 

propósito de democratização e facilitação do acesso à educação. Percebe-se esse propósito de 

abertura da educação e de ampliação do atendimento educacional desde o início da história da 

EaD. Ao reportar-se para o seu surgimento pelo mundo e sua evolução, tem-se inicialmente os 

cursos por correspondência, denominados por vários autores como a “Primeira Geração” da 
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educação a distância. Posteriormente, a “Segunda Geração”, com a inclusão de novas mídias 

(rádio, televisão, fitas de áudio e vídeo e o telefone), e nos dias atuais com o ensino on-line na 

“Terceira Geração”. Analisando esse percurso da EaD, compreende-se o seu objetivo de 

alcançar a população que por motivos econômicos (falta de recursos financeiros para frequentar 

um curso) e sociais (dificuldade de organizar o tempo e ou deslocamento, dada a necessidade 

de permanência no mercado de trabalho) não dispõe de recursos para desenvolver a 

aprendizagem dentro de instituições físicas, mas que necessitam de qualificação e de formação.  

A EaD vem se expandindo ao longo do tempo em meio às mudanças sociais e 

educacionais do país. Segundo Belloni (2002): 

 

A educação a distância surge neste quadro de mudanças como mais um modo 

regular de oferta de ensino, perdendo seu caráter supletivo, paliativo ou 

emergencial, e assumindo funções de crescente importância, principalmente 

no ensino pós-secundário, seja na formação inicial (Ensino Superior regular), 

seja na formação continuada, cuja demanda tende a crescer de modo 

exponencial, em virtude da obsolescência acelerada da tecnologia e do 

conhecimento.  

 

Nessa acelerada evolução das tecnologias e da amplitude que a EaD vem ganhando ao 

longo dos anos, é necessário se aprofundar em seu universo, desvendando seus conceitos e 

definições. Nesse sentido, Moore e Kearsley (2007, p.1) dizem que a ideia básica da educação 

a distância é muito simples: alunos e professores estão em locais diferentes durante todo ou 

grande parte do tempo em que aprendem e ensinam. 

 

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em 

um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação 

do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 

disposições organizacionais e administrativas especiais. (MOORE; 

KEARSLEY, 2007, p.2) 
 

 

A maioria dos conceitos relacionados à EaD enfatizam a distância física como uma 

condição básica para a existência da modalidade. Também destacam o desenvolvimento das 

tecnologias como primordiais, mas não levam em consideração que muito antes das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), a educação a distância já se instituía pelo 

mundo. A modalidade de educação a distância está presente no cenário educacional bem antes 

do desenvolvimento das TIC´s, a serviço de uma formação e construção de conhecimento para 

os que não podem acessar o ensino através da educação presencial. Portanto, está inteiramente 

ligada a um projeto de formação humana que, claro, sofre alterações à medida que é 

influenciada pelas inovações tecnológicas. Na próxima parte do capítulo, relativa a história da 
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EaD no Brasil, pode-se acompanhar esse processo de alterações e também a perseverança da 

modalidade em colaborar com a formação e democratização do Ensino Superior.  

Com essa visão limitada e a extrema preocupação com o distanciamento físico e as 

técnicas, deixa-se de lado o que realmente é relevante. Percebe-se que a crítica a EaD, em alguns 

momentos, encobre a percepção do seu real objetivo e resulta em conceitos rasos que se limitam 

na definição de instrumentos ao invés de aprofundarem no projeto de educação. Isso provoca 

uma reflexão sobre o deslocamento do foco das questões intrínsecas da EaD para questões de 

formalidades técnicas. No entanto, a atenção precisa ser direcionada para as práticas 

pedagógicas, para o processo de ensino-aprendizagem, para formação de professores e tutores 

para atuar na modalidade e para as políticas públicas compatíveis e alinhadas às peculiaridades 

da EaD. A definição encontrada no Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017 já incorpora essa 

ideia: 

 

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.  
 

 

Encontra-se, na literatura acadêmica, autores que se dedicam a construir um conceito e 

uma definição para a EaD baseados em suas concepções em relação a essa modalidade e 

também de acordo com o momento histórico em que estão inseridos. De acordo com as 

diferentes definições da EaD ao longo do tempo, de 1967 até 2007, pode-se perceber uma 

permanência na forma de compreender essa modalidade de ensino e algumas modificações, o 

que pode ser visto na tabela abaixo e posteriormente em sua análise. 

 

Tabela 1 – Conceitos e definições da EaD, segundo alguns autores da área desde 1967 

Autores Conceitos e definições 

Dohmem (1967) EaD é uma forma sistematicamente organizada de autoestudo 

onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo que lhe é 

apresentado, o acompanhamento e a supervisão do sucesso do 

estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isto 

é possível através da aplicação de meios de comunicação, 

capazes de vencer longas distâncias. 

Moore (1973) Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos 

instrucionais onde as ações dos professores são executadas à 

parte das ações dos alunos, incluindo aquelas situações 

continuadas que podem ser feitas na presença dos estudantes. 

Porém, a comunicação entre o professor e o aluno deve ser 
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facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou 

outro. 

Keegan (1991) Define a Educação a Distância como a separação física entre 

professor e aluno, que a distingue do ensino presencial, 

comunicação de mão dupla, onde o estudante beneficia-se de 

um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via com 

possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos 

e de socialização. 

Chaves (1999) A Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão, 

é o ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente estão 

separados (no tempo ou no espaço). Enfatiza-se mais a 

distância no espaço e propõe-se que ela seja contornada através 

do uso de tecnologias de telecomunicação e de transmissão de 

dados, voz e imagens (incluindo dinâmicas, isto é, televisão ou 

vídeo). 

Litwin (2001) Destaca que esta modalidade não mais se caracteriza pela 

distância, visto que a virtualidade permite encontros cada vez 

mais efetivos e constantes o que de fato permite a educação. O 

fator que diferencia a EaD da modalidade presencial é a 

mediatização das relações entre docentes e alunos. 

Vargas (2003) EaD é uma modalidade de ensino/aprendizagem que rompe as 

barreiras do tempo e do espaço, promovendo diferentes formas 

de interação entre alunos e professores. 

Maia e Mattar (2007) A EaD é uma modalidade de educação em que professores e 

alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza 

diversas tecnologias de comunicação.  
Fonte: elaborada pela autora com base nas leituras de Maia e Mattar (2007), Alves (2011), Laham (2016)  

  

É interessante analisar o quadro acima e perceber, cronologicamente, as alterações e as 

permanências conceituais que ele apresenta. Iniciando por Dohmen (1967), que enfatiza a forma 

de estudo, o “autoestudo” e a “autossuficiência” do aluno. Ao professor só cabe o 

acompanhamento e a supervisão, através de meios de comunicação de longa distância, desse 

autoaprendizado. O que transparece é que o docente é dispensado, não participa do processo de 

ensino-aprendizado, ou seja, fornece o material e avalia o “sucesso” do estudante. 

 A concepção de docência incutida na definição de Dohmen é uma questão que merece 

ser discutida. Infelizmente, demonstra a desvalorização do professor e dos demais profissionais 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da EaD. O mais frustrante é perceber que essa 

visão permanece até o momento atual, uma vez que a docência na EAD em instituições púbicas 

é regida por editais, o que provoca questionamentos sobre a profissionalização, além da possível 

inferioridade em relação à docência presencial. Por serem selecionados e contratados por 

editais, os docentes não são incluídos nas políticas públicas de valorização do magistério e nem 

nos direitos trabalhistas básicos, o que demonstra a precariedade das condições de trabalho que 
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tem se configurado nessa modalidade de ensino no Brasil, e que ainda será melhor abordada 

nessa pesquisa.  

Ao tutor também se reserva esse tratamento, ou melhor, a depreciação pode ser 

considerada até maior. Apesar de desempenhar um papel-chave no processo ensino-

aprendizagem, não existe, até o momento, um termo que defina o papel do tutor no trabalho 

com a EaD. Nos dicionários e verbetes, os termos tutor e tutoria aparecem relacionados mais 

diretamente às necessidades e à realidade jurídica que propriamente à atividade educacional 

(BRUST; BOHADANA, 2014). Ao tutor são delegadas funções não só de competências 

administrativas, mas também exigidas habilidades de relacionamento interpessoal e tantas 

outras funções que não estão especificadas nos editais. 

Diante dessas considerações, percebe-se a necessidade de problematizar melhor essas 

questões, discutindo sobre o desenvolvimento pedagógico da EaD, a função docente e de 

tutoria. Sabe-se que professores e tutores desenvolvem funções importantes na EaD e sua 

profissionalização precisa de um melhor delineamento, para que possam ser reconhecidos e 

valorizados. Mas, ao invés de suprir essa lacuna, vemos a preocupação exacerbada com técnicas 

e instrumentos. Para a EaD ser reconhecida pelo seu projeto de educação e formação humana, 

faz-se necessário trazer para o campo uma discussão acerca das questões intrínsecas dessa 

modalidade. Como desenvolver esse projeto sem atentar para os sujeitos envolvidos nesse 

processo e na relação construída entre eles? Sem questionar e revisitar as metodologias usadas? 

Sem aprofundar na pedagogia e seus objetivos? 

Essa lacuna persiste e pode-se perceber isso em Moore (1973), que foca na metodologia, 

nas técnicas e nos métodos instrucionais. O autor faz questão de reduzir a importância da 

relação professor-aluno ao ressaltar que não há sincronia nas ações de ambos, inclusive nos 

momentos de encontro. Apesar de citar a possibilidade de encontro, da presença, fica clara a 

falta de uma relação dialógica, de troca simultânea entre os atores. Traz, também, que a 

comunicação entre docentes e discentes deve ser facilitada através de meios de comunicação 

impressos, eletrônicos, mecânicos entre outros, reforçando assim, os meios e os instrumentos 

em detrimento da atividade docente e da proximidade entre os atores da EaD. 

 Keegan (1991) já reconhece e incorpora em sua definição a aproximação e a relação 

entre docentes e discentes. Diferente dos dois autores citados acima, estabelece a possibilidade 

de diálogo, de uma relação de mão dupla, de iniciativa e de troca, além da realização de 

encontros presenciais com propósitos didáticos e de socialização. Percebe-se, aqui, que a ideia 

de “autossuficiência” do aluno da EaD começa a ser desconstruída. O aluno tem autonomia 
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sim, mas o aprendizado e o conhecimento são efetivados e ressignificados com a presença de 

outrem. 

Embora reconheça e inclua o docente no processo de ensino-aprendizagem e na relação 

dialógica com o aluno, Keegan (1991) ainda enfatiza o distanciamento físico entre professor-

aluno e ressalta que essa condição de separação distingue a EaD do ensino presencial. Ainda 

assim, é interessante observar que o autor avança na concepção de EaD em relação aos autores 

citados anteriormente, pois apesar de insistir em opor a EaD ao ensino “presencial”, faz, ao 

mesmo tempo, questão de trazer elementos dessa educação dita “presencial” para as práticas 

pedagógicas da modalidade a distância. O autor repensa a lacuna entre as duas modalidades e 

abre espaço para questionar se não há muito mais semelhanças entre as duas modalidades do 

que realmente diferenças e oposições. 

Não obstante, a ideia de diferenciação entre a educação a “distância” e a “presencial”, 

infelizmente, permanece ao longo do tempo e dificulta a articulação e compreensão de ambas. 

As duas modalidades estão entrelaçadas, já que não há educação sem a constante criação e 

recriação dos modos de presença (e de ausência) e das condições de distância (e de 

aproximação), segundo Valle (2017). Essa diferenciação está presente nos pensamentos de 

Chaves (1999) que convergem com os de Keegan (1991) ao centralizar a questão do 

distanciamento físico na EaD, adicionando a ele o fator espacial e temporal, e a necessidade de 

amenizar essa “distância” através das tecnologias de telecomunicação. Observa-se a tentativa 

de delinear a relação professor-aluno à medida que o tempo avança, mas a concepção de 

distância entre eles ainda é considerada o cerne da modalidade. 

Essa “distância” começa a ser ressignificada lentamente com o tempo. É o que se vê em 

Litwin (2001) ao dizer que a EaD não mais se caracteriza pela distância física, já que a 

virtualidade permite cada vez mais encontros efetivos e constantes. Entende-se que esse novo 

sentido está inteiramente ligado à evolução e à transformação das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC´s), que permitem a dialogicidade e a troca de mensagens e informações 

instantaneamente. Apesar dessa quebra de paradigma ao descentralizar o vocábulo “distância” 

na EaD, a ideia de opor a educação a “distância” à “presencial” ainda permanece. Em sua fala, 

a autora nos diz que a diferença entre as modalidades está na forma de mediação entre docentes 

e discentes. O que há de tão diferente? Uma nova categoria de mediação foi criada com a EaD? 

Professores e alunos assumem papéis diferentes em uma ou outra modalidade? São algumas 

das questões que a construção dessas diferentes concepções nos leva a refletir. 

 Essa oposição, tão ressaltada por diversos pesquisadores e autores, nos faz pensar se 

com a EaD surge uma nova categoria de professor, aluno, aprendizagem e avaliação. Valle 
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(2017, p.23) corrobora ao dizer que a possibilidade de se conservar a distância geográfica não 

impõe às figuras do aluno ou do professor transformações consideráveis. Ou seja, os atores 

envolvidos na modalidade de educação a distância não assumem outros papéis, mas sim 

continuam a desempenhar suas atividades próprias, tradicionais. Desse modo, restringe-se, 

assim, a uma circunstância do processo educacional: a nova modalidade abole o deslocamento 

geográfico que antigamente era indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. 

 Observa-se esse novo sentido de deslocamento geográfico e distância na educação em 

Vargas (2003), que em sua definição de EaD reelabora a relação de tempo e espaço, dizendo 

que essa modalidade rompe com essas barreiras. O deslocamento geográfico não é mais uma 

condição da educação, e para quebrar essa barreira introduz a ideia da interatividade entre 

professores e alunos, que permite o sincronismo e o assincronismo entre eles. Entende-se que, 

até Vargas, as demais definições centravam no como fazer EaD: conservar a distância, como 

amenizá-la, quais instrumentos usar, como mediar, quais as ações cabem a cada ator. É uma 

vertente tecnicista e superficial que impede a reflexão da essência da EaD como projeto de 

formação humana. Requer aprofundar na filosofia e no propósito da educação; os objetivos que 

se quer alcançar; conhecer os sujeitos envolvidos e a bagagem que trazem consigo; reconhecer 

as subjetividades; delinear a relação que se quer construir entre os atores e o papel de cada um 

no processo ensino-aprendizagem. A partir dessa reflexão, cabe pensar a institucionalização da 

EaD, desenvolver planejamentos, pensar nas metodologias e nos recursos, construir 

mecanismos de avaliação e financiamento. 

Essa ideia de institucionalização da EaD começa a ser delineada a partir de Maia e 

Mattar (2007), que traz o planejamento e a utilização de uma gama de tecnologias de 

comunicação. Moore e Kearsley (2007) acrescentam a necessidade de disposições 

organizacionais e administrativas, o planejamento, as técnicas de criação de cursos e de 

instrução. Essa visão institucionalizada aparece melhor elaborada no Decreto nº 9.057 (25 de 

maio de 2017), que traz as questões didático-pedagógicas, a importância de profissionais 

qualificados para o processo de ensino, as políticas de acesso, o acompanhamento e as 

avaliações adequadas. Embora os autores ampliem a visão da EaD, as questões técnicas e 

burocráticas sobressaem em relação às dimensões pedagógicas e de formação humana. 

 Percebe-se que as definições citadas enfatizam, na maioria, a questão do distanciamento 

físico entre professor e aluno, do deslocamento, do tempo e do espaço, do uso das tecnologias 

e das dimensões técnicas. Destacam as técnicas e os instrumentos em detrimento da atividade 

humana. Já não cabe mais opor o ensino/aprendizado realizado com o apoio das tecnologias da 

comunicação e informação (TIC´s) do ensino que recebe o título de “presencial” realizado 
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dentro de instituições físicas. Ao se colocar os instrumentos e as técnicas em seu devido lugar 

e focar nas finalidades e objetivos da educação, ambas as modalidades tem em comum projetos 

de formação humana e a construção do conhecimento. Ambas estão a serviço do 

desenvolvimento educacional e da democratização do ensino superior, independente das 

metodologias, dos aportes e dos meios usados para atingir esse objetivo. 

A EaD, assim como a educação presencial, está longe de ser definida pelos 

equipamentos, pelas técnicas e pela tecnologia que usa como suporte. Sem a força e o projeto 

de formação humana, ambas perdem o sentido de sua existência. Assim, refletir acerca dos 

conceitos, das finalidades, das políticas e das práticas pedagógicas envolvidas na educação, 

abre um campo fértil de discussão, e a possibilidade de construir projetos de educação que 

abarquem as características cognitivas, promova a reflexão crítica, a interação e a troca entre 

seus atores, expandindo o alcance da educação, mas sem abdicar da centralidade da formação 

humana e cidadã nesse processo. 

Assim, entende-se que a EaD nos moldes atuais vai muito além dessa delimitação 

técnica e instrumental. É dispensável um conceito raso e impregnado de tecnicismo. Urge a 

necessidade de um conceito que abarque a essência da EaD, que reflita suas finalidades, seus 

sujeitos, suas metodologias e suas teorias próprias, que a reconheça como modalidade de ensino 

efetivamente, e não como emergencial. Um conceito que incorpore políticas capazes de 

assegurar recursos financeiros, tecnológicos, mecanismos de valorização da docência e tutoria 

de avaliação. Que delineie práticas pedagógicas condizentes às suas peculiaridades e não caia 

no erro de incorporar velhas práticas do ensino tradicional.  

Diante disso, conceituar não é uma tarefa fácil, mas percebe-se que é um processo em 

construção. Nesse processo, apesar de toda a expansão da EaD, ainda se vê predominar no 

campo teórico conceitual dessa área uma preocupação exacerbada com as questões técnicas 

dessa modalidade de ensino, o que faz com que as práticas educacionais nesse campo tendam 

a ignorar os fundamentos teóricos que lhe permeiam e a desconhecer a ambiguidade de muitos 

dos conceitos que lhe são caros. Acaba-se por centrar a atenção em suas finalidades e na fixação 

de uma diferenciação da EaD, o que leva à criação de dois polos, o que é ou não feito a distância 

na educação, opondo insistentemente a EaD às outras formas de educação (Valle, 2017). 

Por conseguinte, conceituar e definir a educação a distância é um desafio de certo 

complexo e ambicioso, uma vez que nesse exercício reside a origem de muitas polêmicas, 

equívocos e preconceitos que prejudicam a compreensão e a aceitação da EaD na comunidade 

acadêmica. É preciso uma reflexão mais aprofundada da problemática conceitual que a 

modalidade de educação a distância suscita. Começando esse exercício pela palavra “distância”, 
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que atrelada à palavra educação, parece ter criado um mundo à parte no campo das práticas 

educacionais. 

A distância é, portanto, condição para a educação – e não condição de um 

certo tipo de educação. Condição para a educação significa: não há educação 

sem distância ou sem um distanciamento sempre a ser conquistado pelo 

projeto de ser diferente e pelo respeito à autonomia de outrem. Valle (2017, 

p.26) 
 

 

Por essas questões levantadas e tantas outras que circundam a EaD, faz-se necessário 

aprofundar em seu universo, buscando conhecimento em sua história, seus objetivos, suas 

finalidades e nas políticas públicas e bases legais que a fundamentam. Através do conhecimento 

se é capaz de romper com preconceitos, descortinar velhos princípios e promover a reflexão. 

Assim, consoante ao discurso de Serafini (2012), poder-se-á construir e reconstruir os rumos 

dessa educação cidadã, dinâmica, libertadora, autônoma, consciente e popular, respaldando o 

aprendizado para a vida, procurando orientar o aluno para uma via de produção coletiva, mas 

desenvolvendo a autonomia e o senso crítico de cada um, por meio de uma maior e efetiva 

democratização no acesso ao ensino superior em nosso país.  

 

1.2 O percurso histórico da EaD: os desafios da implementação no cenário educacional 

brasileiro 

 

 Diferente do que muitos pensam, a EaD não se trata de uma nova ideia que surgiu 

exclusivamente com o advento das tecnologias da informação e comunicação (TIC’s). Sua 

trajetória pelo mundo, e até mesmo no Brasil, é longa, atravessa décadas, coleciona marcos, 

mas ainda assim precisa ser melhor compreendida e alinhada por políticas públicas condizentes 

com seu potencial. A EaD vem mostrando, ao longo do tempo, sua importância para o cenário 

educacional do país, na medida em que sua implementação e seu desenvolvimento está atrelada 

à democratização do acesso e à permanência na educação. Afim de melhor compreender essa 

configuração da EAD em nosso país, é preciso retomar a sua história, a sua regulamentação e 

a sua institucionalização.  

Nesse sentido, Maia e Mattar (2007) afirmam que é possível identificar três gerações na 

história da EAD no Brasil. A primeira geração, denominada pelos autores como a geração dos 

“Cursos Por Correspondência”, surge em função do desenvolvimento dos meios de transporte 

e comunicação (trens e correios). Se caracteriza pelo uso de materiais primordialmente 

impressos e encaminhados pelo correio. A segunda geração, chamada de “Novas Mídias e 
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Universidades Abertas”, trouxe o acréscimo de novas mídias, como a televisão, o rádio, as fitas 

de áudio e vídeo e o telefone. O marco dessa geração é a criação das universidades abertas, 

fazendo com que o interesse pela EaD se expandisse. A última e terceira geração correspondem 

à “EaD On-line”, que introduziu o videotexto, o microcomputador, a tecnologia de multimídia, 

o hipertexto e as redes de computadores. Marcada pelo desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC’s), trazendo um novo território para a educação, o espaço 

virtual de aprendizagem, digital e em rede. 

Apesar da dificuldade em definir o momento exato do surgimento da EaD no Brasil, é 

possível afirmar que ela seguiu, de certa forma, o movimento internacional de implementação 

de EADs espalhadas pelo mundo. Conforme Alves (1998), a história da EAD no Brasil pode 

ter como marco de referência oficial a instalação das Escolas Internacionais, em 1904. Essas 

ofereciam cursos por correspondência, com remessas de materiais didáticos pelos correios para 

pessoas que pretendiam trabalhar no comércio e no setor de serviços, tendo assim o propósito 

de levar formação/educação para aqueles que por algum motivo não podiam frequentar os 

bancos de uma instituição, mas necessitavam de qualificação. 

Com a evolução dos meios de comunicação, o desenvolvimento do rádio, da televisão e 

mais tarde dos computadores, a EaD foi progressivamente conquistando território e firmando-

se como uma nova modalidade de ensino. Alves (1998) explica que a EaD surgiu da necessidade 

do preparo profissional e cultural de pessoas que não podiam frequentar um estabelecimento de 

ensino presencial, e evolui com as tecnologias disponíveis em cada momento histórico, as quais 

influenciam o ambiente educativo e a sociedade.  

Esse olhar inicial pela história da EaD no Brasil leva à percepção, como bem assinala 

Serres (2013), de que assim como a sociedade, a pedagogia muda completamente com as novas 

tecnologias, cujas novidades são apenas uma variante qualquer (SERRES, 2013, p.27). E essas 

mudanças afetam todos os setores, não sendo exclusivas do ensino ou do mercado de trabalho. 

 

Sentimos ser urgentemente necessária essa mudança decisiva do ensino – 

mudança que pouco a pouco repercute na sociedade mundial e no conjunto de 

suas instituições ultrapassadas; mudança que não abala apenas o ensino, mas 

também, e muito, o trabalho, as empresas, a saúde, o direito e a política, isto 

é, o conjunto de nossas instituições. (SERRES, 2013, p.27) 
 

 

 Seguindo nesse caminho de mudanças, em 1923, conforme Maia e Mattar (2007) um 

grupo liderado por Henrique Morize e Roquette-Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, que oferecia cursos de português, francês, silvicultura, literatura francesa, esperanto, 

radiotelegrafia e telefonia. Tinha início, assim, a educação pelo rádio, que ganhou força em 
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1932 com o lançamento do Manifesto da Escola Nova. Nesse documento, os Pioneiros da 

Educação propunham o uso dos recursos de rádio, cinema e impressos na educação brasileira. 

Com toda a repercussão, em 1934, Edgard Roquette-Pinto instalou a Rádio-Escola Municipal 

do Rio. Os alunos tinham acesso prévio a folhetos e esquemas de aula e usavam também 

correspondência para contato com os alunos. 

 Mais tarde, em 1939, apesar do sucesso do rádio como meio de difusão de 

conhecimento, ainda surgiam iniciativas de cursos por correspondência. Nesse ano, foram 

criados os primeiros institutos brasileiros que ofereciam sistematicamente cursos a distância 

por correspondência, através do pioneirismo do Instituto Monitor (1939) e do Instituto 

Universal Brasileiro (IUB-1941).   

 É interessante pensar que o surgimento de um novo mecanismo de comunicação não 

anula os recursos anteriormente usados. Com o advento do rádio, os materiais impressos 

continuaram a serem usados, como recorre-se a eles até os dias atuais. O mesmo acontece com 

o rádio, em lugares de difícil acesso à rede de internet e ao sinal de televisão, é o instrumento 

que se destaca frente a toda tecnologia inovadora. Os instrumentos não se perdem com o tempo, 

mas são agregadas a eles novas possibilidades. É como afirma Serres (SANTOS, 2015) nesse 

sentido: se observarmos as três revoluções (a primeira da escrita, a segunda da imprensa e a 

terceira do digital) veremos que não é porque se tem a escrita que se parou de falar; não é porque 

se teve a impressão que se parou de escrever e não é porque se tem o digital que se vai parar de 

imprimir. 

 Nesse movimento de agregar novos instrumentos aos já integrados na educação, em 

1947 é criada a nova Universidade do Ar (mesmo nome da iniciativa criada em 1941 pela Rádio 

Nacional, que durou dois anos), patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e emissoras associadas. O objetivo 

desta era oferecer cursos comerciais radiofônicos. Os alunos estudavam nas apostilas e 

corrigiam exercícios com o auxílio dos monitores. A experiência durou até 1961, entretanto a 

experiência do SENAC com a Educação a Distância continua até hoje. Entre a década de 1940 

e 1970 surgiram várias iniciativas de EaD com metodologia de ensino por correspondência e 

rádio. 

 Nesse momento da história, observa-se as grandes contribuições do rádio para a 

expansão e a divulgação da EaD. Entre os anos de 1940 e de 1960, o rádio foi o principal veículo 

de comunicação de massa em nosso país. Esses foram anos de mudanças profundas nas 

estruturas sociais, culturais, econômicas e políticas da sociedade brasileira. (ROMERO, 2014, 

p.33) 
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O rádio trouxe contribuição como veículo de comunicação de massa, por ser 

este um dos meios que apresentou menor exclusão social que permitiu (e ainda 

permite) levar informação e conhecimento a pessoas das mais diversas 

localidades. (ROMERO, 2014, p.16) 

 

 

 Outro marco importante é a introdução da televisão como recurso educacional, 

popularizada pela criação do Telecurso em 1977. Eram oferecidos cursos supletivos utilizando 

tecnologias de teleducação, satélite e materiais impressos. Conhecido como Telecurso 2000, 

lançado pela Fundação Roberto Marinho, usava livros, vídeos e transmissão por TV, além de 

disponibilizar salas por todo o país para que os alunos acessassem os materiais.   

 Populariza-se, assim, “a era das videoaulas” e da educação com aporte da televisão. 

Surgiram iniciativas anteriores ao Telecurso 2000, com essa proposta de usar a televisão como 

mais um recurso educativo, já que não foram abandonados os materiais impressos e o rádio. 

Tem-se nesse momento a Radiodifusão Educativa, que Romero (2014, p.51) define como a que 

utiliza o rádio e a televisão, isto é, os meios que transmitem os programas de educação, sejam 

eles formais ou não formais, como suporte dos materiais educativos produzidos. 

 A Radiodifusão Educativa abriu espaço para a EaD expandir ainda mais e adentrar em 

novas instituições, avançando assim para as que se dedicavam ao Ensino Superior. Alves (2011) 

ressalta em 1979 o pioneirismo da Universidade de Brasília (UnB) no uso da Educação a 

Distância, no Ensino Superior no Brasil. E seguiu inovando na criação do Centro de Educação 

Aberta, Continuada, a Distância (CEAD) em 1989 e lançando o Brasil EAD. Pode-se dizer que 

a Universidade de Brasília tem papel fundamental para a expansão da educação a distância no 

Ensino Superior no país. 

  A UnB lançou, nessa época, cursos em parceria com a Open University, os materiais 

usados nos cursos eram confeccionados e fornecidos por esta. A Open University (OU) foi 

criada em 1965 pelo Partido Trabalhista da Inglaterra, responsável por um sistema de EAD que 

difundiu suas concepções por meio do uso dos meios de comunicação, e o apoio da emissora 

de rádio e televisão British Broadcast Corporation (BBC). O modelo de EAD criado na 

Inglaterra influenciou e serviu como base para a expansão em todos os países. Percebe-se como 

as influências internacionais adentram o cenário educacional no Brasil. 

 Após adentrar as instituições de Ensino Superior, a EaD abre espaço para se pensar a 

formação continuada e o aperfeiçoamento de professores. Nos anos 1990 (1991), foi criado o 

programa “Jornal da Educação – Edição do Professor”, que ganhou em 1995 o nome “Um salto 

para o Futuro”. Incorporado à TV Escola (canal educativo da Secretaria de Educação a 

Distância do Ministério da Educação), torna-se um marco na Educação a Distância nacional, 
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trazendo à tona a importância da formação continuada de professores. Através da televisão, 

poderia alcançar um grande número de professores e levá-los uma qualificação e novos 

conhecimentos fundamentais para profissão. 

 A década de 1990 é, sem dúvida, o marco da EaD no Ensino Superior. As iniciativas 

citadas anteriormente centravam basicamente no ensino fundamental e médio e na capacitação 

profissional. Com a criação, em 1992, da Universidade Aberta de Brasília, a EaD conquista o 

Ensino Superior e segue seu curso até os dias atuais. Em 1995 é criado o Centro Nacional de 

Educação a Distância, seguido em 1996 da criação da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) pelo Ministério da Educação dentro de uma política que privilegia a democratização e 

a qualidade da educação brasileira e da regulamentação da EaD pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996). 

 Nessa época, no Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) foram iniciadas as 

reformas neoliberais. O projeto neoliberal brasileiro trazia como proposta crucial a 

desregulamentação da economia que, na verdade, representaria o fim da regulamentação do 

Estado sobre os preços e sobre a relação capital-trabalho (CRUZ E PAULA, 2015). As 

consequências de tal ação foram as privatizações para reduzir os gastos com o setor público. 

No campo educacional, as reformas impactaram profundamente o Ensino Superior, 

impulsionando a privatização e a expansão das instituições privadas (CRUZ E PAULA, 2015). 

Tem-se, então, com a LDB, o aporte para a expansão das instituições privadas, uma vez que a 

lei abre o ensino à livre iniciativa privada. Tão logo, essas instituições incluíram, prontamente, 

a modalidade de educação a distância como oferta de Ensino Superior.  

 Além de proporcionar esse crescimento da iniciativa privada na educação, após a 

promulgação da LDB e o início da regulamentação, começam a surgir os consórcios. Em 1999 

é criada a UniRede, um consórcio interuniversitário com o nome de Universidade Virtual 

Pública do Brasil. Reuniu em um consórcio 82 instituições públicas de Ensino Superior e 7 

consórcios regionais, com o objetivo principal de democratizar o acesso à educação de 

qualidade por meio da oferta de cursos a distância nos níveis de graduação, pós-graduação e 

extensão, sob a forma de ensino regular gratuito e educação continuada. Nasce em 2000 o 

Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, parceria entre o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as 

universidades públicas e as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro.  

 Com a influência dos consórcios e o crescimento da EaD nas instituições de Ensino 

Superior, em 8 de junho de 2006, o Decreto n° 5.800 institui o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), uma parceria entre o MEC, estados e municípios, integrando cursos, pesquisas e 
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programas de educação superior à distância. Um passo muito importante na política de 

expansão da EaD e democratização do Ensino Superior. A UAB afirma ter como objetivo, “o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País”1. Tem ainda como 

meta prioritária a contribuição para a Política Nacional de Formação de Professores do 

Ministério da Educação, por isso, a maior parte de vagas oferecidas é voltada para a formação 

inicial de professores da educação básica.  

Assim a UAB busca vincular-se à política de democratização da educação, não só por 

articular e incentivar a colaboração entre os entes federativos e a União na busca pela oferta e 

expansão do Ensino Superior de qualidade, mas também no destaque a formação de professores 

para atuar na educação básica. Seu objetivo é permitir que em lugares remotos do país se ofereça 

uma educação desenvolvida por profissionais com formação adequada. O aporte das TIC’s é 

fundamental nesse processo e traz muitas transformações para o cenário social e educacional. 

 Refletindo sobre esse percurso, Belloni (2003) assevera que as transformações na 

estrutura produtiva das sociedades capitalistas contemporâneas (estrutura que se convencionou 

descrever com base em conceitos como: “fordismo” e “pós-fordismo”, “globalização” e 

“deslocalização”, “flexibilização” (ou precarização do trabalho), “estado mínimo”, entre outros, 

foram impulsionadas pelo avanço técnico, especialmente em informática e telecomunicações, 

criando, assim, novos contextos culturais (“cibercultura”, “culturas híbridas”). Nesse 

movimento constante, novos paradigmas vão surgindo, como a integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) na educação. Belloni (2002) afirma que embora não seja o 

único fator determinante, a tecnologia está fortemente associada ao desenvolvimento da 

educação a distância.  

É interessante observar que a EaD se utiliza dos instrumentos disponíveis em cada 

momento histórico. Ela sempre esteve presente na educação e vai se metamorfoseando ao longo 

da história pela utilização de impressos, do rádio, da televisão, do computador e da rede de 

internet, acumulando e ressignificando esses instrumentos ao longo do tempo. Isso nos mostra 

que não são os instrumentos técnicos que fazem a EaD, e sim a necessidade da EaD que 

existindo, se utiliza dos recursos disponíveis, em diferentes tempos da história para se fazer 

acontecer. Assim, a educação a distância está longe de ser definida pelos equipamentos, pelas 

técnicas e pela tecnologia. Sem a força e o projeto de formação humana ela não tem sentido. 

Por conseguinte, somente através da reflexão constante acerca dos conceitos, das finalidades, 

 
1 Informação retirada do site da CAPES, disponível em <http://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab>. Acesso em 

20 de jan. 2019. 

http://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab
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das políticas, das práticas pedagógicas e da qualidade é que esse sentido para a formação 

humana pode ser entrevisto nas experiências de educação a distância que foram e são 

implementadas no Brasil. Vejamos agora de que forma essas experiências foram sendo 

normatizadas no país e como esses dispositivos legais permitem observar, de fato, as 

prioridades que a implementação da EAD no Brasil corporificou.  

 

1.3 A legislação brasileira da EaD: o processo de regulamentação e reflexão dos marcos 

legais 

 Após revisitar a história da EaD no Brasil e seus desafios na institucionalização, essa 

parte do capítulo trilha os caminhos da regulamentação, destacando os marcos legais e 

analisando seus impactos. A regulamentação da EaD encontra-se em processo de 

desenvolvimento em nosso país. A primeira menção oficial ocorreu em 1996, com a publicação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996) sendo normatizada pelo Decreto nº 2.494 (de 10 de fevereiro de 1998), pelo Decreto nº 

2.561 (de 27 de abril de 1998) e pela Portaria Ministerial nº 301 (de 7 de abril de 1998).  

 A LDB é um marco importante para a educação brasileira em geral. Trouxe consigo um 

amparo legal para EaD em seu artigo 80, que estabelece o incentivo ao desenvolvimento e a 

vinculação de programas de educação a distância pelo Poder Público. A lei assinalou que a EaD 

já se tornara uma realidade no cotidiano do país e que deveria ser tratada como uma modalidade 

de ensino com suas peculiaridades e tratamento diferenciado, que incluía: custos de transmissão 

reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens; concessão de 

canais com finalidades exclusivamente educativas e reserva de tempo mínimo, sem ônus para 

o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais. 

 Revisitando a LDB, analisando a sua extensão e propostas para a educação nacional, 

observa-se a destinação de apenas um artigo para regulamentar a EaD. Isso pode revelar uma 

visão frágil e certa desconfiança em relação à modalidade a distância nessa época, embora os 

mais de noventa anos a serviço da formação e educação no país. Apesar do pequeno espaço 

destinado a EaD na lei, não se pode ignorar o amparo e as transformações que surgiram a partir 

desse momento. Várias iniciativas começaram a se estabelecer pelo Brasil, após esse 

reconhecimento. 

 Essas várias iniciativas de EaD incluem o avanço das instituições privadas na oferta de 

Ensino Superior. Com as reformas neoliberais do Governo FHC (1995-2002) e o aporte da 

LDB, que abria o ensino à livre iniciativa privada, as instituições de Ensino Superior privadas 

se expandiram exponencialmente. O universo privado passou a exercer uma extraordinária 
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sedução sobre o setor público, sobretudo quando a política educacional brasileira optou por 

incentivar parcerias público-privadas e sugerir (quase exigir) às instituições de Ensino Superior 

a captação de recursos externos, por meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento, extensão 

etc. (GIOLO, 2010, p.1282). 

 Tão logo, essas instituições enxergaram na educação a distância uma forma de expandir 

ainda mais a oferta e, consequentemente, os lucros. Nessa mercantilização da educação reside 

muitas críticas a EaD no Brasil, uma vez que ela pode ser usada numa perspectiva apenas de 

mercado (uma opção muito lucrativa e baixo custo com longo alcance no número de pessoas). 

Embora essa inegável crítica, não se pode ignorar o processo de expansão do Ensino Superior, 

que foi viabilizado com a iniciativa privada, uma vez que as instituições públicas por si só não 

conseguem atender à crescente demanda. 

Dessa forma, com a crescente demanda e com diversas iniciativas de EaD surgindo pelo 

país, mostrando assim a dinamicidade do processo educacional nos anos subsequentes à 

publicação da LDB, é instituído em 19 de dezembro de 2005 o Decreto n° 5.622 (BRASIL, 

2005) que revogou os Decretos n° 2.494 de 10/02/98, e n° 2.561 de 27/04/98, com normatização 

definida na Portaria Ministerial n° 4.361 de 2004 (PORTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2010). O decreto em questão vem permitir o desenvolvimento de uma política nacional de 

educação a distância e a fixação de diretrizes norteadoras para o país.  

O decreto n° 5.622 publicado nove anos após a LDB, somente detalha e esclarece alguns 

pontos em relação ao credenciamento, à oferta, e ao desenvolvimento pedagógico não 

explicitados na lei. Percebe-se isso no corpo do documento, em seus capítulos e artigos que 

trazem disposições gerais da modalidade, do credenciamento de cursos e programas e da oferta 

nos diferentes níveis educacionais (na educação básica, Ensino Superior e pós-graduação). Vale 

destacar que pela primeira vez a EaD é caracterizada como uma modalidade de ensino em um 

documento oficial. 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (Decreto 

nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005) 
 

 

Após o detalhamento legal, descrito no decreto acima, a popularização e a disseminação 

da educação a distância e do Ensino Superior de um modo geral, surge a preocupação com a 

qualidade dos cursos oferecidos e a credibilidade das instituições proponentes. Então, em 9 de 
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maio de 2006 entra em vigor o decreto 5.773, que dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de Ensino Superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância 

(BRASIL, 2006). É interessante observar que o documento trata de questões especificas da EaD 

separadamente, mas o escopo do texto em si traz uma unidade entre as modalidades a distância 

e presencial ao tratar do Ensino Superior nas instituições federais sem grandes distinções. Esse 

caráter integralista é quebrado com a Portaria nº 2 de 10 de janeiro de 2007 que dispõe sobre os 

procedimentos de regulação e avaliação da Educação Superior na modalidade a distância 

separadamente. 

Nesse movimento de se pensar a qualidade e a avaliação dos cursos e instituições 

proponentes de EaD, em agosto de 2007 são publicados os Referenciais de Qualidade para a 

Educação Superior a Distância, que na realidade é uma revisão da primeira versão lançada em 

2003. Embora seja um documento que não tem força de lei, ele será um referencial norteador 

para subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos processos específicos de 

regulação, supervisão e avaliação da modalidade citada (BRASIL 2007, p.2). Incute um 

objetivo de certo delicado, pensar em qualidade em uma dimensão técnica, desalinhada com o 

projeto de formação humana. 

Pensar na qualidade da educação através de referenciais, de um guia, é certamente julgar 

que para educar e formar sujeitos só é necessário seguir uma receita. São ignorados do processo 

de ensino-aprendizagem as subjetividades dos atores envolvidos, as características regionais, 

os objetivos e as finalidades da educação. Valle (2017, p.115) vem justamente reforçar essa 

ideia, ao dizer que a noção de qualidade apresenta outros desafios. Para começar, ela deve, 

paradoxalmente, resistir à amplitude, à indeterminação da definição legal e à objetividade 

pragmática das regulamentações, para enfrentar de forma renovada os desafios que a realidade 

impõe.  

 

A qualidade não se encarna nem em uma definição geral, nem em um 

procedimento, mas sempre nas figuras do aluno e do professor. No que se 

refere à formação humana, a “qualidade” não aceita outros referenciais, senão 

os fornecidos pelo humano – pelo aluno e pelo professor. (VALLE 2017, 

p.115). 
 

 Sem promover uma reflexão acurada sobre a qualidade e a formação humana da 

educação, uma sucessão de portarias e decretos vai tratando de questões técnicas e burocráticas. 

Sem trazer assim nenhum ganho substancial para a EaD como projeto de formação humana. A 

última atualização da legislação aconteceu com a publicação do Decreto nº 9.057 de 25 de maio 
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de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

2017). 

 Percebe-se essa infeliz realidade ao analisar o documento do decreto citado acima. 

Conforme o Ministério da Educação (MEC) a partir de sua publicação, as instituições de Ensino 

Superior podem ampliar a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação a distância. 

Entre as principais mudanças, estão a criação de polos de EaD pelas próprias instituições e o 

credenciamento de instituições na modalidade EaD sem exigir o credenciamento prévio para a 

oferta presencial. Com a regulamentação, as instituições poderão oferecer, exclusivamente, 

cursos a distância, sem a oferta simultânea de cursos presenciais. A estratégia do MEC é ampliar 

a oferta de Ensino Superior no país para atingir a Meta 12 do Plano Nacional de Educação 

(PNE), que exige elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa 

líquida em 33% da população de 18 e 24 anos. (MEC, 2017). Ou seja, trata da expansão da EaD 

sem nenhuma discussão e preocupação em relação às práticas pedagógicas, aos docentes, aos 

discentes e aos fundamentos da modalidade. 

Debruçando sobre a legislação que regulamenta a EaD, percebe-se que há muito o que 

avançar. A oficialização abre as portas, mas ainda há um caminho a percorrer para que a sua 

potencialidade seja reconhecida e colocada a serviço do desenvolvimento da educação no país. 

A educação a distância no Brasil depende de políticas públicas oficiais e efetivas que tenham 

como prioridade o planejamento e as práticas pedagógicas, a execução e a avaliação sistemática 

dos cursos.  

Como discutido na primeira seção do capítulo, a EaD precisa ser elaborada e pensada 

segundo uma concepção concreta, com adequado suporte pedagógico, financeiro e tecnológico. 

Nesse sentido, temos um referencial de qualidade que não é revisto há quase onze anos, sendo 

publicada somente em 3 de julho de 2018, a portaria nº 50 que institui Grupo de Trabalho com 

a finalidade de atualizar e produzir proposta de Referenciais de Qualidade da Educação 

Superior a Distância (Brasil, 2018). Espera-se que o documento reflita a essência da EaD e não 

caia na tentação de trazer novamente um passo a passo de como educar. 

Outra questão que indigna muitos pesquisadores e profissionais atuantes, não só na EaD, 

mas no campo da educação como um todo, é o fato da mesma ser regida por editais e bolsas 

nas instituições públicas de ensino que estão sob a gestão da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no Brasil. Não há uma regulamentação 

adequada para a seleção e contratação de professores e tutores para atuarem na modalidade. A 

remuneração desses profissionais é realizada através de bolsas, ficando sem amparo nenhum de 

leis trabalhistas, além de não receberem em período de férias. Percebe-se o descaso com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80


42 
 

professores e tutores, e isso vem de encontro às políticas de valorização do magistério, que até 

o momento parecem só caber à educação “presencial”. Uma triste realidade a ser combatida.  

Essa realidade também é vivenciada em instituições privadas, que embora não se 

baseiam em editais e bolsas para contratação dos profissionais, dispensam a eles uma 

remuneração, muitas vezes, incompatível com o desempenho de sua função e com sua formação 

acadêmica. Alicerçadas pela permissiva e omissa LDB (CRUZ E PAULA, 2015) e as reformas 

neoliberais, a iniciativa privada se multiplicou e é responsável pela mercantilização da 

educação, que visa a expansão do Ensino Superior com a garantia de forte rentabilidade. 

Infelizmente, o advento da educação a distância é visto por uma parte desse setor, como uma 

forma de monetização, em que se alcança um número grande de alunos pagantes, sem a 

necessidade de grandes estruturas físicas, com baixos custos de manutenção e, como dito 

anteriormente, com baixos salários pagos aos profissionais.  

Pode-se observar, que a regulamentação da EaD no Brasil traz abordagens que não são 

capazes de romper com a visão conservadora e limitante. Os marcos legais, na maioria das 

vezes, atribuem à EaD um caráter de complementação do ensino de que se pode recorrer em 

casos emergenciais, ou seja, no caso da não extensão do ensino “presencial”. Portanto, embora 

os avanços contabilizados em função da regulamentação da EaD nas legislações, ainda há muito 

o que conquistar na proposição de políticas públicas para a modalidade e as TIC’s como 

possibilidades concretas de expansão do Ensino Superior no Brasil.  

Valle (2017) faz um alerta em relação às políticas públicas, e em especial se tratando da 

formação humana, como na Educação Superior a Distância, deve-se manter um olhar crítico 

sobre o que fixam os documentos oficiais, mas é preciso ir muito além disso. É preciso reflexão 

e deliberação para que se tenha condição de exigir novas realidades para transformar, não só o 

cenário educacional brasileiro, mas toda a sociedade.  

 

Vem daí a importância crucial que o trabalho teórico e conceitual adquire, na 

atualidade, prescinde-se hoje de instrumentos intelectuais que ajudem a adotar 

as práticas formativas de EaD online da acuidade de autoquestionamento e da 

inventividade que apenas a letra da lei não lhes garantirá. (VALLE 2017, 

p.110) 

 

 

Nesse movimento de aprofundar os conhecimentos acerca da EaD, dos seus conceitos 

de percorrer sua história e conhecer a legislação vigente, faz-se necessário compreender o modo 

em que a Educação a Distância se estabelece nas IES públicas. Nesse sentido, é importante 

investigar o modelo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), um importante instrumento de 
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ampliação da EaD. Na próxima parte do capítulo, dispõe-se sobre as características e a 

relevância desse modelo de Educação a Distância.  

 

1.4 A Universidade Aberta do Brasil: o modelo de EaD das universidades públicas  

 

 Ao retomar a história da EaD no Brasil, tem-se a década de 1990 como um marco para 

o Ensino Superior a distância, considerando, simultaneamente: a criação da Universidade 

Aberta de Brasília (1992); o Centro Nacional de Educação a Distância (1995); a criação da 

Secretaria de Educação a Distância e a regulamentação da LDB (1996). O Ensino Superior em 

EaD, enfim, alavanca no Brasil. Nesse cenário, surge, também em 2000, o CEDERJ (Centro de 

Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro), parceria entre o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro – por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia –, as universidades públicas 

e as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro.  

 Com as iniciativas de EaD se multiplicando pelo país, sob a influência da importante 

criação do Sistema Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede), que reuniu setenta 

instituições de educação superior públicas (federais e estaduais) é lançado, em 8 de junho de 

2006, o Decreto n° 5.800, que institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

constituindo uma parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal). 

Segundo o decreto nº 5.800/06: 

 

Art. 1o Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, 

voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com 

a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no País. 
 

 Conforme o próprio decreto diz, a UAB recebe a denominação de sistema, que busca 

integrar as instituições de ensino superior públicas, com larga experiência no ensino presencial, 

para a oferta de cursos na modalidade a distância (COSTA, 2012). Costa (2012, p.283) ressalta 

que devemos registrar que a palavra sistema ganha aqui uma conotação bem específica, tendo 

em vista que somente as IES públicas integram o programa UAB, tanto as federais quanto as 

estaduais. 

 Com a definição e a integração das instituições públicas na oferta do Ensino Superior a 

distância pelo país, o documento traz como objetivos da UAB: 

 

 I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica; 
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II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do País; 

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 

educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de 

ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 

(DECRETO Nº 5.800/06) 

 

 Dessa forma, os objetivos traçados revelam que essa política traz novas perspectivas 

para o desenvolvimento da EaD e para a educação superior no Brasil. A UAB prevê a oferta de 

educação superior com base na difusão e no incentivo da modalidade de educação a distância, 

o que amplia as possibilidades deste projeto do MEC, visando acolher as demandas carentes 

por educação superior no país. Contribui para o enfrentamento das desigualdades educacionais 

no Brasil, colaborando para a ampliação e a democratização do Ensino Superior. Traz, como 

prioridade, a oferta de cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores 

da educação básica. Essa iniciativa vem ao encontro das políticas de desenvolvimento da 

educação básica, uma vez que ainda se tem no país, professores atuando sem formação superior. 

 Ao ler o decreto, percebe-se que o documento legal inicial da UAB é bem generalista. 

Além dos objetivos gerais da nova política, apresenta a caracterização de polo presencial (como 

unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas instituições públicas 

de ensino superior) e a necessidade de infraestrutura e recursos humanos adequados. Expressa 

a necessidade de firmar convênios entre as IES públicas para o oferecimento de cursos por meio 

de editais publicados pelo MEC, assim como os meios de financiamento. Ao fim, conclui-se 

que o documento tem caráter amplo e necessita de regulamentação. 

 Antes da publicação do decreto de criação da UAB foi realizado o “Fórum das Estatais 

pela Educação (FEE)”, o qual teve duas edições 2004 e 2005 – voltado para as políticas públicas 

na educação promovidas pelo Governo Federal, que desenhou os traços da UAB 

(NASCIMENTO, 2013). O fórum teve como objetivo a abertura de um espaço de discussão 

para refletir a garantia do ensino para todos nos mais diversos níveis e com qualidade. O MEC, 

então, define quatro eixos centrais de esforços: Incentivo à qualidade da educação básica; 

Reforma da educação superior; Alfabetização para inclusão e cidadania e Fortalecimento da 

educação profissional no Brasil. 
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 A partir dos eixos de trabalhos, participaram das discussões do FEE a Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o Executivo 

Federal, na figura do Ministério da Educação, dos Ministérios da Agricultura, da Ciência e 

Tecnologia, da Fazenda, das Comunicações, da Defesa, de Minas e Energia, do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento e as Empresas Estatais 

brasileiras, entre as quais figuravam as companhias de infraestrutura, bancos, processamento 

de dados, entre outras empresas públicas (NASCIMENTO, 2013). Porém, a responsabilidade 

da institucionalização da nova política para o Ensino Superior ficou a cargo do MEC e 

ANDIFES. Ao MEC caberia a responsabilidade de articulação, regulamentação e captação de 

recursos e à ANDIFES a articulação política e o debate junto às instituições.  

 No documento “Projeto Universidade Aberta do Brasil2” essas disposições e funções 

dos órgãos participantes são apresentadas de forma mais objetiva, além de estabelecer a criação 

da Fundação de Fomento à Universidade Aberta do Brasil. Segundo o documento, a Fundação 

terá as seguintes missões:  

 

1) Criação de Programa de Bolsas de Pesquisa em Educação Aberta e a 

Distância; 

2) Organização de Consórcios Públicos nos Estados envolvendo os três níveis 

governamentais (federal, estadual e municipal) e as Universidades Públicas 

Federais; 

3) Consolidação das Bases da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

(MEC, 2005 p.1) 

 

 A fim de garantir o cumprimento dessas missões, haveria a criação de uma Fundação de 

direito privado sem fins lucrativos, denominada Associação de Fomento à Universidade Aberta 

do Brasil (AFUAB), que teria entre seus representantes o MEC, a ANDIFES e as estatais 

(NASCIMENTO, 2013, p.62). O Conselho Gestor da associação seria comporto por:  

 

Um representante de cada uma das EEs proponentes da FUNDAÇÃO, três 

representantes do MEC (Secretários de Educação a Distância, de Educação 

Superior e o Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES), três Reitores indicados pela ANDIFES, um 

representante do Consórcio Público de cada Estado, um representante da 

Confederação Nacional da Indústria – CNI, um representante da Rede de 

Universidades Públicas – UNIREDE e um representante da Associação 

Brasileira de Educação a Distância – ABED. (MEC, 2005, p.3) 

 

 
2 Documento disponível em <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/universidade.pdf>. 
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 Essa configuração inicial sofre alterações após a realização do IV Seminário Nacional 

da ABED em 2006, ocorrido em Brasília. As seguintes modificações são colocadas: a AFUAB 

deixa de existir enquanto órgão gestor dos fomentos, não há a precisão explícita da parcela de 

financiamento por parte do MEC, a participação das IES é colocada e não apenas das IFES 

(NASCIMENTO, 2013, p.63). Segue abaixo o organograma do Sistema UAB resultante das 

alterações.  

 

Figura 1- Organograma da UAB 

 

 

Fonte: Nascimento (2013, p.64) 

 

Após essas definições institucionais e a publicação do Decreto de criação (nº 5.800/06), 

a primeira ação de oferta educacional no âmbito da UAB foi a implantação do projeto-piloto 

do curso de graduação em Administração, em parceria com o Banco do Brasil e demais bancos 

estatais (COSTA, 2012). Essa escolha não foi aleatória, atendeu diretamente aos interesses do 

primeiro patrocinador, o Banco do Brasil. Nessa primeira etapa, segundo Cruz (2007), apenas 

seis estados foram escolhidos para participar: Pará, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, 

Santa Catarina e o Distrito Federal, que ficaram responsáveis pelos vestibulares de acesso as 
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3,5 mil vagas iniciais do Projeto. Para tanto, estipulou-se o funcionamento de 16 polos em cada 

estado, com a aplicação de provas de português, matemática e conhecimentos gerais.  

 Essa seleção inicial do projeto-piloto alcançou 9,5 mil vagas, destinadas ao curso de 

Graduação em Administração, distribuídas pelo país somente para funcionários do Banco do 

Brasil e funcionários públicos da esfera federal, estadual ou municipal. O curso foi iniciado em 

30 de junho de 2006 com a aula inaugural. Para o MEC, o projeto-piloto foi a segunda ação do 

projeto UAB, sendo a primeira, a publicação do Edital Nº 01/2005. 

O edital instituía a chamada pública para a seleção de polos municipais de apoio 

presencial e de cursos superiores de instituições federais de ensino superior na modalidade a 

distância para o Sistema da UAB (CRUZ, 2007). Nele continha o convite e as regras para a 

adesão ao Sistema UAB pelas universidades públicas, os estados e os municípios. Portanto, ele 

trata de um documento norteador das questões estruturais, com exigências centradas nas 

condições de infraestrutura física e dos recursos humanos, além da comprovação de 

capacidades orçamentárias para a manutenção do polo. Essas exigências revelam a necessidade 

de investir para aderir à UAB. 

Esse edital também trazia breves explicações sobre alguns termos utilizados no Sistema 

UAB, além da menção às figuras do tutor a distância e do tutor presencial. Ao primeiro é 

atribuída a função de orientador pedagógico com formação acadêmica adequada, realizando 

atendimento aos alunos por meio dos recursos tecnológicos. Ao segundo, é destinado o 

atendimento aos alunos nos polos de apoio presencial, caracterizado como uma estrutura 

descentralizada para executar algumas funções didático administrativas do curso 

(NASCIMENTO, 2013).  

Após a finalização dos prazos para envio de propostas do edital (Nº 1/2005), foi 

instaurada uma comissão de especialistas para a análise dos projetos enviados e das exigências 

citadas acima. Resultou na seleção de 198 cursos, distribuídos em 174 polos presenciais, 

espalhados nos 26 estados do Brasil. Esses números anunciavam a aceitação e a adesão à UAB, 

além das promessas que estavam por vir. Assim, foi lançado o 2º edital, com uma proposta mais 

direcionada à ampliação da oferta, focando no desenvolvimento de cursos voltados para a 

formação inicial e continuada de professores para a educação básica. 

O resultado desse edital saiu em 2008, com a inclusão de 282 municípios e a vinculação 

do início do curso à existência de infraestrutura nos polos. Esses, passariam a ser avaliados por 

especialistas do MEC. Conforme exposto no edital, todos os cursos aprovados ofertariam 

licenciaturas como formação inicial ou especializações lato sensu para a formação. Percebe-se 

que a adesão à UAB, mesmo com a divulgação por editais foi significativa nesses dois editais. 
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Nesse sentido, a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) desempenhou um papel 

importante de articulação e fortalecimento da modalidade de educação a distância. 

A partir do Edital nº 01/2005 e mantendo-se no Edital nº 2 é apresentada a seguinte 

configuração do Sistema UAB: 

 

 

 

Figura 2: Configuração do Sistema UAB 

 

Fonte: Nascimento (2013, p.74) 

 

 Esse arranjo deixa claro que a UAB é um sistema e não uma universidade, uma vez que 

ela não conta com uma estrutura física, corpo docente e técnicos administrativos, não oferta 

cursos e não abre processos de seleção. É responsabilidade da instituição ofertante a seleção, o 

acompanhamento pedagógico, as avaliações, a expedição de diplomas e todos os encargos 

gerados nesse sentido, como a escolha pelo curso ofertado e a Proposta Pedagógica. A 

instituição entra com a gestão da implementação da UAB e os outros participantes se 

responsabilizam pela instalação e manutenção dos polos presencias. Percebe-se que a UAB 

funciona em um sistema de colaboração. Essa sistematização das responsabilidades entre as 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) com a oferta de cursos e os demais 

colaboradores com a gestão dos polos é melhor delineada na figura abaixo: 
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Figura 3: As atribuições dos entes na condução das atividades da UAB

 

Fonte: Nascimento (2013, p.76) 

 

 Outra questão importante do Sistema UAB é a definição dos atores pedagógicos e as 

funções que desempenharão. Segundo Nascimento (2013) são eles: 

 

a) Coordenador de curso: administra o curso e coordena a oferta. 

b) Coordenador de polo: administra o curso no seu polo, responsável pela 

manutenção das instalações, realiza contato entre coordenadores de curso, os 

municípios e o MEC. 

c) Professor conteudista: responsável pela elaboração do material didático. 

d) Professor pesquisador: realiza pesquisas para o desenvolvimento do 

conhecimento, em especial sobre a modalidade a distância. 

 e) Tutor a distância: responsável por orientar academicamente os alunos via 

meios tecnológicos, possuindo formação superior adequada ao curso. 

f) Tutor presencial: responsável pela orientação acadêmica dos estudantes nos 

polos de apoio presencial. (NASCIMENTO, 2013, p.77) 
  

Dentre esses atores, Batista e Reyes (2015) acrescentam os coordenadores UAB nas 

instituições, pois esses possuem uma relação direta com a UAB. São responsáveis em grande 

parte pela disseminação das políticas e das informações vindas de Brasília. Ou seja, são os 

articuladores do sistema UAB dentro da instituição proponente. Os autores ressaltam que o 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) também é um ator importante, pois 

é responsável pelo pagamento das bolsas da UAB. Essas bolsas são destinadas aos profissionais 

que desempenham as diversas funções dentro do sistema e, ao contrário do que muitos pensam, 

esse pagamento não é de responsabilidade da instituição, essa só organiza as listas de pessoal e 

repassa. 
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Nascimento (2013) ressalta que a instituição tem autonomia para gerir esses atores, 

podendo ocorrer o acúmulo de funções por um profissional ou mesmo a extinção de algum ator. 

Analisando os atores e as funções, observa-se uma fragmentação do processo pedagógico, no 

qual se separa o pensar, o planejar, o executar as ações e o acompanhar os alunos. Em grande 

parte, esses profissionais não se conhecem ou mantém alguma proximidade, eles 

desempenham, cada um, sua função restrita. 

Embora todo o desenvolvimento da EaD no Brasil e a contribuição da UAB para tanto, 

existem algumas questões que merecem atenção. A primeira delas compreende à qualidade da 

educação, à necessidade de políticas públicas estatais de garantia e não simplesmente de ações. 

Nesse sentido, Saviani (2007, p.1250) reconhece o auxílio importante da EaD no processo 

educativo, enriquecendo a formação de professores. Porém, demonstra certa preocupação em a 

EaD “converter-se num mecanismo de certificação antes de uma qualificação efetiva”.  

Outra questão pertinente, expressa por Valle (2017), vem da importância de instituir 

políticas articuladas para romper com a dicotomia entre o ensino presencial e o ensino a 

distância. Isso causa uma divisão e mantém posições extremas, impedindo o diálogo entre 

ambas e a articulação, uma vez que podem caminhar juntas, focando na formação educacional 

dos alunos. Também vale ressaltar a problemática da evasão, que carece de pesquisas e 

estratégias de enfrentamento. 

Há também uma crítica em relação à organização da UAB via editais e pagamentos de 

bolsas. Dentre os atores, os tutores são selecionados por esses editais, os demais, em grande 

parte, são docentes da instituição proponente. As IES ficam à mercê da publicação destes para 

ofertar e estruturar os cursos, o que causa instabilidades, interrupções no fluxo de oferta e uma 

verdadeira corrida para organizar toda a parte institucional dentro dos prazos fixados no 

documento. O pagamento de bolsas também gera insatisfação, é pago um valor mínimo, que é 

retirado em período de férias e não mobiliza os direitos trabalhistas. Essas questões são 

compartilhadas por instituições, por professores, por tutores, por alunos e por todos os atores 

envolvidos na EaD. Está presente desde sua criação e permanece nos dias atuais. 

Apesar das críticas acima, é inegável a contribuição da UAB para a democratização do 

Ensino Superior, na formação inicial e continuada de docentes e o seu ideal de expansão, a 

interiorização e a inclusão dos estratos sociais historicamente desfavorecidos. E diante desse 

fato, percebe-se a necessidade de instituições de políticas estatais de avaliação constante para 

que o sistema UAB continue a se desenvolver adequadamente, e também repensar alguns 

quesitos fundamentais. Necessita-se que a UAB seja considerada em sua relevância e 

institucionalizada definitivamente no país, contando com uma política de financiamento e 
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desenvolvimento estável e vinculada ao sistema, eliminando a política de editais e a 

instabilidade na oferta e na organização institucional que essa política provoca. Não é possível 

pensar em planejamento a média distância, quando não se sabe se haverá recursos para a sua 

implementação. Esse quadro limita e condiciona a atuação da UAB e o desenvolvimento da 

EaD nas instituições públicas no Brasil. 
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2 EVASÃO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Dada a relevância e os impactos sociais causados pela evasão e permanência, esse 

capítulo traz uma reflexão sobre esses fenômenos, trazendo seus conceitos, dados da atualidade 

e pesquisas realizadas no âmbito acadêmico. Inicialmente, o capítulo apresenta uma 

contextualização sobre a evasão e a permanência, perpassando pela sua conceituação e 

definição, investigando o que está além da palavra e da utilização de termos correlatos na 

educação. Essa investigação pode propiciar a reflexão sobre a evasão e a permanência 

constituintes do cenário educacional brasileiro. 

Em seguida, após a reflexão conceitual, apresenta-se o cenário atual da evasão e da 

permanência no Ensino Superior brasileiro, segundo os dados contidos nos documentos oficiais 

do Censo da Educação Superior e do Censo EaD.BR. Os documentos englobam dados densos 

e complexos que retratam a realidade do Ensino Superior brasileiro e contribuem para a 

divulgação e a reflexão dos desafios que ainda precisam ser superados. No transcorrer, o 

capítulo traz, em sua última parte, a revisão bibliográfica sobre o tema em questão. Apresenta 

o que revelam as pesquisas acadêmicas em evasão e permanência no Ensino Superior no Brasil. 

 

2.1 Conceitos e definições da evasão: refletindo sobre o significado além da palavra 

 

 A educação brasileira vem trilhando seu caminho, mas ainda encontra entraves para a 

sua efetivação como um direito social fundamental. Um desses entraves, foco desse trabalho, é 

a evasão estudantil no Ensino Superior. Um fenômeno complexo presente no cotidiano das 

instituições de Ensino Superior (IES), assim como dos mais diversos níveis e modalidades 

educacionais no país e no mundo extensivamente.  

 Inicialmente, essa parte do trabalho destina-se a discorrer sobre os conceitos e as 

definições que circundam a evasão. Com esse objetivo, inicia-se o estudo da evasão partindo 

do vocábulo em si que, superficialmente, é descrito como sinônimo de abandono e desistência 

(Dicionário Aurélio). Essas duas palavras, abandono e desistência, podem não dizer muito 

quando temos a diante um fenômeno complexo e multifacetado que, dada a riqueza de 

interpretações, sugere ultrapassar o seu sentido literal e analisá-lo a fundo. Mais do que 

“simplesmente abandonar ou desistir”, a evasão engloba fatores e questões muito mais amplas, 

não é um fenômeno pontual e muito menos recente no cenário educacional. A sua existência 

acarreta prejuízos e consequências sociais, acadêmicas e financeiras que afetam o 

desenvolvimento humano e os setores político, econômico e social de um país. 
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 Diante desses prejuízos e impactos na sociedade, a evasão vem sendo tema e objeto de 

crescentes pesquisas e investigações, as quais buscam elencar os motivos, as causas e os fatores 

de influência, assim como os impactos sociais causados. Dentre esses estudos, identificou-se 

que a maioria deles concentram a sua atenção na evasão na educação básica, revelando uma 

lacuna nos estudos direcionados ao Ensino Superior. Essa lacuna ainda é mais visível quando 

direcionamos a busca para pesquisas relacionadas à educação a distância. Essa percepção revela 

a necessidade de aprofundar a análise da evasão no Ensino Superior, a fim de levantar a 

dimensão do problema enfrentado pelas IES e propiciar uma reflexão acurada para o 

enfrentamento desse fenômeno. 

Nesse movimento de aprofundar o conhecimento, inúmeros conceitos de evasão 

circulam pelo meio acadêmico, dos abrangentes aos mais específicos e técnicos. Para iniciar, 

convém ressaltar um estudo realizado em 1996 sobre a evasão em universidades públicas. O 

estudo resultou no documento técnico denominado “Diplomação, retenção e evasão nos cursos 

de graduação em instituições de Ensino Superior públicas”, elaborado pelo Ministério da 

Educação (LAHAM, 2016). O estudo reúne um conjunto significativo de dados sobre o 

desempenho das universidades públicas brasileiras, relativo aos índices de diplomação, 

retenção e evasão dos estudantes de seus cursos de graduação (MEC, 1996, p.2). 

Em relação ao conceito de evasão, o documento a define como a saída definitiva do 

aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo (MEC, 1996, p.19). A fim de aclarar o estudo, 

dada a complexidade da temática, a Comissão responsável pela construção do documento 

decidiu por caracterizar a evasão, distinguindo-a em três níveis: evasão de curso, evasão da 

instituição e evasão do sistema. 

 

• evasão de curso: quando o estudante desliga-se do curso superior em 

situações diversas tais como: abandono (deixa de matricular-se), desistência 

(oficial), transferência ou reopção (mudança de curso), exclusão por norma 

institucional; 

• evasão da instituição: quando o estudante desliga-se da instituição na qual 

está matriculado;  

• evasão do sistema: quanto o estudante abandona de forma definitiva ou 

temporária o ensino superior. 

(MEC, 1996, p.20) 

 

 

Essa forma de definir a evasão, conforme o próprio documento reconhece, é suscetível 

a limitações, mas pode representar uma forma útil de analisar a evasão diante de três facetas. A 

primeira delas, atenta para a evasão discente de um curso, refletindo sobre o que motivou o 

aluno a desistir dessa área e assim acompanhar a opção por outro curso. A evasão da instituição, 
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alerta para fatores institucionais que, de certa forma, não estão favorecendo a permanência do 

aluno. Por último, a evasão do sistema, que compreende a desistência do Ensino Superior nas 

instituições públicas. Embora seja uma maneira de atentar para a evasão, sabe-se que a decisão 

do aluno de desistir pode ser o resultado de uma combinação de fatores descritos nesses três 

níveis. Portanto, a análise de cada nível isolado pode encobrir informações relevantes e impedir 

o diálogo entre elas. Assim, muitos autores optam por uma definição mais ampla. 

Nesse sentido, Gaioso (2005) e Belloni (1999), apresentam uma definição sobre a 

questão, expressam que a evasão é um fenômeno social complexo, definido como interrupção 

no ciclo de estudo. Essa definição generaliza a evasão e engloba os mais diversos níveis 

educacionais, uma vez que não especifica para qual está direcionado. Também não indicam 

qual o exato momento do ciclo de estudo em que a evasão ocorre: se imediatamente após a 

matrícula (mesmo o aluno não tendo se apresentado ou participado de um evento de 

aprendizagem) ou se no início do curso, no meio ou no final, ou seja, o tempo de permanência 

mínimo considerado antes da interrupção do processo de aprendizagem para classificar o aluno 

como evadido 

Já Utiyama e Borba (2003, apud LAHAM, 2016) são mais enfáticos, entendem a evasão 

como a saída definitiva do aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo. Assim como a 

definição anterior, os autores trazem uma interpretação ampla. Não especificam níveis de 

ensino e nenhum critério relacionado ao tempo de permanência no curso. Acrescentam a essa 

amplitude um caráter determinista ao dizer que a saída deve ser definitiva. Acaba restringindo 

a compreensão da evasão, dificultando a identificação da ausência discente ao longo do 

processo de abandono do curso. Ou seja, não permite que iniciativas sejam realizadas para 

contornar a evasão a curto prazo. O aluno pode se ausentar das disciplinas primeiramente, antes 

de abandonar o curso por definitivo. 

Estendendo os conceitos dos autores citados acima, Favero (2006) e Maia e Meireles 

(2005, apud LAHAM, 2016) ampliam a abrangência da evasão quando dizem que é a 

desistência do curso ou programa, incluindo os que, após terem se matriculado, nunca se 

apresentaram ou se manifestaram de alguma forma para os colegas e mediadores do curso, em 

qualquer momento. Ou seja, incluem os alunos que se matricularam em um curso, mas não 

chegaram a iniciar. Essa vertente engrossa as estatísticas sem especificar ou levar em 

consideração o número de trancamento ou desistência da matrícula, e provoca a reflexão: é 

possível evadir de algo que não se integrou, iniciou ou vivenciou? Perspectivas como essa, 

podem não oferecer informações consistentes e correlatas para análise da evasão em si.  
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Pereira (1995) corrobora com essa ideia ao dizer que existem categorias que podem ser 

observadas, como abandono, cancelamento a pedido, cancelamento pela universidade e 

transferência para outra instituição, bem como a migração entre um curso ou área. É importante 

realizar essa categorização, pois, ao generalizar, pode-se criar um estereótipo que, muitas vezes, 

não condiz com a realidade da instituição e de seus discentes, e assim não permite uma análise 

prática da evasão. A categorização pode proporcionar uma facilidade na interpretação e na 

visualização dos dados, mas como dito anteriormente, analisada isoladamente pode encobrir 

informações relacionais importantes.   

Além dessas categorias de análise e dos conceitos mais amplos, encontramos definições 

específicas do Ensino Superior, como a de Kira (1998), que referencia a evasão como a “perda” 

ou “fuga” de alunos universitários. Ribeiro (2003) complementa ao dizer que é um fenômeno 

que revela uma crítica à universidade. Mais uma vez, não delimitam o momento exato em que 

a evasão acontece e adicionam vocábulos, sinônimos incomuns, não vistos anteriormente. 

Percebe-se que essa “especificação” trazida pelos autores não acrescenta nenhum dado 

relevante, pelo contrário, trata de forma superficial a evasão no Ensino Superior.   

A fim de romper com essa superficialidade, alguns autores enveredam por definições de 

caráter técnico e com subdivisões explicativas. Nesse sentido, Coulon (2008, apud CARNEIRO 

E SAMPAIO, 2011) divide a evasão em dois fenômenos: a eliminação, quando o aluno 

interrompe o curso; e o abandono (autoeliminação) por iniciativa do estudante, que desiste tanto 

do curso como da instituição universitária. Polydoro (2000) faz a mesma alusão, denominando 

“evasão do curso” e “evasão do sistema”. Assim como o documento do MEC citado 

anteriormente, os autores subdividem a evasão, ressaltando não só a desistência do aluno no 

curso, como também do cotidiano universitário. Trazem à tona um agravante: a experiência 

universitária impactou o discente de uma forma tão contundente e negativa, capaz de levá-lo a 

não permanência no curso escolhido na instituição de origem ou em outra que seja. 

Essa percepção, em relação à desistência do cotidiano acadêmico, abre espaço para 

refletir sobre o papel e a influência que a instituição desempenha na formação do aluno e na 

sua permanência em um curso até a conclusão. Também alerta para o impacto que o 

acolhimento, que a construção de uma relação de confiança e de troca podem causar no 

enfrentamento da evasão. Sem intimidade e afinidade, a relação aluno-instituição se torna frágil 

e pode ser um fator preponderante para a evasão. Belloni (1999) corrobora ao dizer que: 

 

O primeiro grande desafio a ser enfrentado pelas instituições provedoras de 

educação aberta e a distância refere-se, portanto, mais a questões de ordem 
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socioafetiva do que propriamente a conteúdos ou métodos de cursos; mais a 

estratégias de contato e interação com os estudantes do que a sistemas de 

avaliação e de produção de materiais [...] Se a motivação e a autoconfiança do 

aprendente são condições sine qua non do êxito de seus estudos, o primeiro 

contato com a instituição é crucial: informações claras e honestas (e não de 

marketing e publicitárias) sobre cursos e seus requisitos, oferta de cursos de 

preparação e nivelamento para aqueles que necessitam, serviços eficientes de 

informação e de orientação são básicos para assegurar o ingresso e a 

permanência do estudante no sistema. (BELLONI, 1999, p.45-46) 

 

São raríssimas as IES brasileiras que possuem um programa institucional 

profissionalizado de combate à evasão, com planejamento de ações, acompanhamento de 

resultados e coleta de experiências bem-sucedidas (SILVA FILHO, 2007). O autor ressalta que 

a evasão deve ser entendida sob dois aspectos similares, mas não idênticos: 

 

1. A evasão anual média mede qual a percentagem de alunos matriculados em 

um sistema de ensino, em uma IES, ou em um curso que, não tendo se 

formado, também não se matriculou no ano seguinte (ou no semestre seguinte, 

se o objetivo for acompanhar o que acontece em cursos semestrais).  

2. A evasão total mede o número de alunos que, tendo entrado num 

determinado curso, IES ou sistema de ensino, não obteve o diploma ao final 

de um certo número de anos. É o complemento do que se chama índice de 

titulação. (SILVA FILHO, 2007, p.642) 

 

Essa forma de analisar a evasão é interessante, pois permite que a instituição tenha um 

panorama da evasão a curto e longo prazo. Propicia, assim, a criação de políticas de 

enfrentamento diferenciadas e particulares, tanto para combater a evasão quanto para 

reconquistar e reintegrar o aluno. Para tanto, cabe à instituição, junto a sua equipe pedagógica, 

um olhar e uma compreensão do sujeito e suas subjetividades. 

Sabe-se que esse trabalho minucioso não é simples e requer um engajamento de todos 

os atores. Tratar da evasão, especificamente, com base em gráficos, percentuais e taxas, além 

de conceitos rasos e indefinições, é fechar os olhos para uma infinidade de fatores influentes e 

para o sujeito em si. Diante disso, problematizar e refletir o processo educacional no Ensino 

Superior, seja “presencial” ou em EaD, tendo por base o aluno e seu contexto, buscando 

conhecimentos e informações acerca das formas de acesso, das condições para a permanência 

e conclusão da graduação, bem como a qualidade da aprendizagem, pode representar um 

caminho sólido e fértil para ampliação do acesso e para conclusão do Ensino Superior. 

Diante disso, torna-se fundamental investigar os fatores de evasão e permanência sob a 

perspectiva dos discentes e, assim, refletir sobre a adequação das políticas públicas, das 

diretrizes, dos currículos, das metodologias usadas e o processo de apropriação dos 
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conhecimentos em si. Portanto, focalizem-se os aspectos pedagógicos atrelados à evasão e à 

permanência dos alunos em EaD.  

Afim de elucidar a pesquisa, que tem como foco investigar os fatores de influência na 

evasão e permanência de estudantes do Ensino Superior, trabalhar-se-á com a ideia de evasão 

que compreende o evadido como o aluno que iniciou o curso, mas que em algum momento da 

trajetória acadêmica optou por não permanecer. Essa vertente permite analisar a evasão do 

aluno que vivenciou o cotidiano universitário, mesmo que por pouco tempo, e investigar os 

fatores influentes na decisão desse sujeito que esteve ou está inserido (em outro curso ou 

instituição) no Ensino Superior. Em paralelo, os fatores de influência na permanência podem 

fornecer subsídios importantes para a análise e enfrentamento desse problema. Assim, estudar 

também a conceituação da permanência é fundamental para alcançar o objetivo dessa pesquisa. 

Dessa forma, a próxima subseção destina-se à definição e conceituação da permanência. 

 

2.2 Conceitos e definições da permanência: refletindo sobre o significado além da palavra 

  

 Diante da realidade do cenário educacional no Brasil, dos índices negativos e dos 

malefícios causados pela evasão na sociedade de uma forma geral, faz-se necessário se atentar 

também aos fatores influentes na permanência dos alunos que alcançam o Ensino Superior. 

Investigar e analisar os fatores e as motivações que influenciam os alunos a continuarem no 

curso e concluírem deve, paralelamente ao estudo das causas da evasão, compor o objeto de 

estudo dessa pesquisa, visando a melhor compreensão das possibilidades de sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem da EaD. Portanto, discutir a permanência no que tange aos 

seus conceitos e às suas definições se torna indispensável. Nesse sentido, segundo Fiuza: 

 

Já é conhecido que a evasão no ensino superior, em especial na modalidade 

EaD, é uma situação influenciada por vários fatores e, por ser multivariada, 

dominar suas causas talvez não seja suficiente para combatê-la. 

Paralelamente, investigar e trabalhar os aspectos positivos presentes na 

educação a distância, ou seja, aqueles que fazem os alunos aderirem, 

permanecerem e concluírem um curso nesta modalidade pode ser fundamental 

para a visualização de novas alternativas no combate à evasão. (FIUZA, 2012, 

p.16)   

 

 

No caminho reverso da evasão, encontram-se pesquisas e autores que se dedicam ao 

estudo da permanência e dos fatores que a influenciam no Ensino Superior. A partir da década 

de 1990, observa-se um crescente interesse em investigar práticas e fatores que influenciam o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem e a permanência do aluno até a conclusão de um 
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curso e/ou etapa de qualquer nível educacional. No entanto, segundo Fiuza (2012, p.36) ainda 

não há uma definição de qual termo seria o mais adequado, pois se encontra na literatura os 

termos: adesão, aderência, permanência e persistência. 

Essa inconsistência pode ser observada, primeiramente, partindo da semântica. 

Permanência, no dicionário on-line da língua portuguesa, está associada à constância, 

continuidade e persistência. Porém, por trás do significado simplório exposto, há uma gama de 

considerações que devem ser discutidas. Assim como a evasão, a permanência é um fenômeno 

multifacetado que requer atenção e um olhar cuidadoso. 

Nesse sentido, é relevante retomar os termos citados por Fiuza (2012) para analisar a 

extensão e os conceitos diversos que abarcam a permanência. De acordo com o quadro abaixo, 

podemos observar essas diferenciações conceituais, discutindo, posteriormente, se há uma 

relação interdependente entre elas ou se designam vieses particulares.  

 

Tabela 2 – Conceitos e definições dos termos associados à permanência  

Termos  Definição 

Adesão Do latim, adhaesione, significa, do ponto de vista etimológico, junção, 

união, aprovação, acordo, manifestação de solidariedade, apoio; 

pressupõe relação e vínculo (SILVEIRA e RIBEIRO, 2005). 

Aderência Termo utilizado para identificar uma escolha livre das pessoas de 

adotarem ou não certa recomendação (LEITE e VASCONCELLOS, 

2003). 

Permanência  Berge e Huang (2004), afirmam que permanência é a continuada 

participação dos estudantes em um evento de aprendizagem até sua 

conclusão, que no ensino superior poderia ser um curso, programa, 

disciplina ou sistema. 

Persistência Kemp (2001) define como um sinônimo para o progresso do aluno. 

Bem-sucedida conclusão do curso (GIBSON, 1990 apud KEMP, 

2001). 
Fonte: Elaborada pela autora com base na leitura de Fiuza (2012). 

 

 O primeiro termo citado por Fiuza (2012), a adesão, conforme o conceito exposto no 

quadro reflete a ideia de ligação e de acordo. De forma isolada, dá a entender que se trata de 

uma escolha. Já a aderência é definida como uma escolha mais consciente, designando ao aluno 

uma posição ativa. Porém, a escolha, a adesão ou a aderência do aluno ao Ensino Superior e a 

um curso não presumem a conclusão deste. Diz respeito mais ao acesso do que realmente ao 

percurso até a conclusão do curso. Percebe-se, assim, um sentido vago para se discutir o reverso 

da evasão. A maioria das pesquisas que utilizam o termo adesão ou aderência apresenta o foco 



59 
 

em discutir a opção, a entrada no Ensino Superior, assim como a vinculação de políticas de 

assistência social e estudantil. 

 A permanência, conforme o conceito presente no quadro, já estabelece a necessidade de 

uma participação contínua do aluno em um processo de aprendizagem até a sua conclusão, seja 

uma disciplina, uma graduação ou uma etapa educacional. Pressupõe o sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem, abarca as práticas e os fatores fundamentais para conclusão de um evento 

de aprendizagem, foco desta pesquisa. Quando se fala em sucesso educacional, é intrínseca a 

existência de uma parceria entre o aluno e a instituição (docentes, organização, metodologia e 

pedagogias adotadas), para que de fato se alcance a aprendizagem. Assim, para o sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem, ambos, aluno e instituição, precisam coexistir e se relacionar 

satisfatoriamente para que a permanência se efetive. Portanto, a permanência está associada a 

diversos fatores, sendo eles endógenos (que estão diretamente ligados à educação, como 

infraestrutura do espaço educativo, metodologia, currículo, relação professor-aluno entre 

outros) e exógenos (que são extraescolares, configuração e participação familiar, condições 

sociais, psicológicas e econômicas do aluno). 

 Por outro lado, a persistência, o último termo, predispõe a responsabilidade, a motivação 

e o progresso do aluno para que o sucesso aconteça. Cabe ao aluno ter resiliência, resistir, e se 

reinventar diante das adversidades e eventos negativos, eximindo a instituição de qualquer 

influência no sucesso ou no fracasso. Apesar de designar progresso, a persistência em si não 

garante a conclusão de um evento de aprendizagem, uma vez que diversos outros fatores são 

requeridos. Pode-se citar como exemplo a organização institucional, a relação professor-aluno, 

a metodologia, as práticas pedagógicas e tantos outros fatores influentes requeridos para a 

permanência do aluno. 

 Nesse sentido, o conceito de permanência converge com o objeto de estudo dessa 

pesquisa, paralelamente ao estudo da evasão. Investiga-se e analisam-se os fatores e as 

motivações que influenciam os alunos a continuarem no curso e concluírem, sob a ótica dos 

próprios discentes, levando em consideração os fatores endógenos e exógenos inerentes à 

realidade em questão. Para essa investigação, o conhecimento sobre o cenário atual da evasão 

no Brasil, assim como os dados levantados nas pesquisas acadêmicas, são um aporte importante 

e indispensável. Uma vez que trazem consigo informações e subsídios para reflexões acerca da 

evasão e da permanência. Essas informações compõem as próximas partes do capítulo. 
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2.3 Cenário atual da evasão e da permanência no Ensino Superior brasileiro: as 

contribuições e os desafios presentes nos documentos oficiais do Censo da Educação 

Superior e do Censo EaD.BR  

  

 Em setembro de 2018 foi divulgado para a sociedade os resultados do Censo da 

Educação Superior relativo ao ano de 2017. Conforme o INEP (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela realização e divulgação dos 

resultados, o censo é realizado anualmente. É o instrumento de pesquisa mais completo do 

Brasil sobre as instituições de Educação Superior (IES), que ofertam cursos de graduação e 

sequencias de formação específica, além de seus alunos e docentes. Tem como objetivo oferecer 

à sociedade acadêmica e à sociedade em geral informações detalhadas sobre a situação e as 

grandes tendências do setor. 

 

O Censo da Educação Superior reúne informações sobre as instituições de 

ensino superior, seus cursos de graduação presencial ou a distância, cursos 

sequenciais, vagas oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes e 

concluintes e informações sobre docentes nas diferentes formas de 

organização acadêmica e categoria administrativa. (INEP, 2017) 
 

 

 Ao analisar o documento percebe-se sua extensão e uma diversidade de elementos. 

Contudo, vamos nos manter no foco dessa pesquisa, restringindo nossa abordagem aos dados 

relevantes para subsidiar a discussão da evasão e da permanência no Ensino Superior no cenário 

brasileiro. De antemão, destacamos que não foi identificado um item ou um capítulo específico 

para tratar da evasão, ela é inserida quando são apresentados os números relativos às matrículas 

e aos alunos concluintes. Evidencia-se, portanto, uma lacuna no documento, em especial no 

modo de apresentar os dados, dada a importância da temática para a democratização e qualidade 

do Ensino Superior. 

 Visto que a evasão representa um entrave para a democratização da educação, o 

reconhecimento da sua existência dentro do sistema e o levantamento do seu percentual podem 

favorecer a análise de suas causas e os impactos para alunos, instituição e sociedade em geral. 

Ressalta-se, no entanto, a importância de retratar a evasão de forma aberta e evidente em um 

documento que pretende reunir as principais informações do Ensino Superior no Brasil. Sem 

desconsiderar, claro, a relevância que os dados relativos à permanência e à conclusão, que de 

forma complementar e colaborativa, contribuem para subsidiar a compreensão da evasão, assim 

como podem apontar práticas exitosas e soluções para o enfrentamento do problema. 
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 O documento apresenta diversas categorias com gráficos para análise, dentre elas, temos 

uma denominada “Números de Ingressos em Cursos de Graduação – 2007-2017”, que revela o 

cenário da Educação Superior no Brasil. Vejamos o que traz gráfico citado: 

 

Gráfico 1 – Números de Ingressos em Cursos de Graduação – 2007-2017

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017.3  

 

 No gráfico acima, tem-se a oportunidade de visualizar o quantitativo total de ingressos 

no Ensino Superior em um intervalo de dez anos, de 2007 a 2017, além da divisão por 

modalidade de ensino. Até 2014 percebe-se o aumento de ingressos no ensino presencial, e a 

partir de 2015 uma queda acentuada. Já o número de ingressos em cursos de graduação a 

distância tem crescido substancialmente nos últimos anos, aumentando sua participação no total 

de ingressantes, de 15,4% em 2007 para 33,3% em 2017. Revela-se a dimensão e a importância 

que a EaD vem conquistando ao longo do tempo e, assim, contribuindo para a sociedade com 

a ampliação do acesso e do ingresso no Ensino Superior. Por sua vez, não exclusiva do Brasil, 

mas vista em todo o mundo. 

 Nesse contínuo crescimento, em 2007, a modalidade a distância representava 7,0% das 

matrículas de graduação. Nos últimos 10 anos a educação a distância vem aumentando sua 

participação na Educação Superior. Em 2017, a EaD saltou 17,6% e já incorpora mais de 1,7 

 
3 Disponível em:  
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
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milhão de alunos, o que representa uma participação de 21,2% dos alunos de graduação no país. 

A modalidade presencial apresenta o 2º ano de queda no número de matrículas.  

 

Gráfico 2 – Número de Matrículas em Cursos de Graduação por Modalidade de Ensino 2007-

2017 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017.4  

 

Ao comparar os dois gráficos, o de “ingressos” e o de “matrículas”, chama atenção a 

diferença entre eles em relação à modalidade de ensino presencial. No relativo às matrículas, 

temos uma pequena queda a partir de 2016, que segue em 2017. Já o número de ingressos revela 

uma queda acentuada a partir de 2015. Percebe-se, então, que uma parcela de alunos chega a se 

matricular na modalidade presencial (6.529.681 em 2017), mas não chega a ingressar 

(2.152.752 em 2017) no Ensino Superior.  

Esse dado pode ser considerado relevante para a evasão? Segundo Fávero (2012), sim. 

A autora, conforme visto na primeira seção desse capítulo, engloba também como evadidos os 

alunos que após se matricularem nunca se apresentaram ou iniciaram o curso. Apesar de 

defender e incorporar outra ideia de evasão nessa pesquisa, a que leva em consideração apenas 

os alunos que iniciaram e que em algum momento abandonaram o curso, vale atentar para esse 

 
4 Disponível em:  
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
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dado e investigar o que vem provocando essa queda específica no ingresso na modalidade 

presencial.  

Diferente da modalidade presencial, na EaD observa-se que o número de matrículas e 

ingressos segue um ritmo crescente com o passar dos anos. Ao analisar os gráficos, também se 

observa uma diferença no número de matrícula (1.756.982) e de ingressos (1.073.497) que, 

embora menor se comparada à modalidade presencial, também é um dado relevante de análise. 

Esse dado abre espaço para problematizar os motivos que levam o aluno a desistir antes mesmo 

de iniciar o curso. Não considerada como evasão, nessa pesquisa, essa diferença entre 

matrículas e ingressantes pode acrescentar informações importantes para a discussão do acesso 

e da democratização do Ensino Superior. 

Após essa visão geral em relação ao quantitativo de matrículas e ingressos, o documento 

aborda dados específicos por grau acadêmico (Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico). No 

que tange à licenciatura, lócus dessa pesquisa, apresenta um breve perfil dos alunos 

matriculados. Revela dados importantes tanto para as instituições, quanto para a comunidade 

acadêmica, uma vez que ter o aluno como base norteadora das políticas públicas e do desenho 

metodológico, melhores resultados, tanto para o aluno quanto para a instituição de ensino, 

podem ser alcançados. Traçar o perfil do aluno, levando em consideração seus contextos 

sociais, econômicos, culturais e educacionais, significa colocar o sujeito no centro do processo 

de ensino e aprendizagem, dando a ele a posição de protagonista de sua formação. Essa posição 

e algumas informações do perfil do aluno das licenciaturas podem ser vistas no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3 - Participação Percentual do Número de Matrículas em Cursos de Graduação em 

Licenciatura, por Sexo, Organização Acadêmica, Categoria Administrativa e Modalidade de 

Ensino - 2017
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Fonte: Censo da Educação Superior.5  

 

 

 Observa-se que das matrículas registradas em 2017 em cursos de licenciatura, o aluno 

típico é do sexo feminino, com 70,6%. Do total, 37,9% estão em instituições públicas e 62,1% 

estão em IES privadas. Em relação à modalidade de ensino, as matrículas em cursos de 

graduação presencial representam 53,2%, enquanto a distância são 46,8% no total de 

matrículas. Percebe-se que a EaD vem num crescente de expansão e já abarca quase a metade 

das matrículas em cursos de licenciatura. Com esse panorama surge a necessidade de um 

aprofundamento teórico, de investimentos e de avaliações consistentes da EaD, visando à 

qualidade da formação de docentes, principalmente para atuar na educação básica. 

 Em função disso, levando em consideração a grande importância da formação docente 

voltada para a educação básica, desperta particularmente o interesse pela licenciatura em 

pedagogia, que dentre os cursos de licenciatura, é o que registra o maior número de matrículas. 

 

Gráfico 4 – Número de matrículas por curso de licenciatura em 2017

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017.6 

 
5 Disponível em:  
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior

_2017-notas_estatisticas2.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 
6 Disponível em:  
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
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 Tendo em vista esse destaque no número de matrículas, o Censo trata particularmente 

da licenciatura em pedagogia, apesentando dados relevantes quanto à taxa de permanência, de 

conclusão e de desistência. No que tange à permanência, surge o questionamento do que 

especificamente abarca essa taxa. Sem uma explicação, uma definição de como é medida, fica 

vago se ela compreende os alunos que necessitaram estender o tempo do curso para a conclusão. 

Esse questionamento se revela ainda ao analisar o gráfico abaixo. 

   

Gráfico 5 - Evolução dos Indicadores de Trajetória dos Estudantes no Curso de Ingresso –

Brasil – 2010-2015

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017.7  

 

Apesar da falta de explicitação do que exatamente compreende a permanência, observa-

se que a mesma vem caindo de 2010 a 2015. Se comparadas as extremidades do gráfico, ocorre 

uma queda de 78,7%. Isso revela, caso compreendida da forma citada acima, que um pequeno 

número de alunos continua na graduação após o tempo previsto de curso. Um avanço 

considerável, ainda mais quando analisado juntamente com a taxa de conclusão. A conclusão 

segue um ritmo crescente e acelerado, passando de 2,6% em 2010 para 50,6 em 2015. Uma 

ampliação de 48% em um período relativamente curto. Porém, percebe-se que o achatamento 

da permanência não é determinado apenas pelo crescimento no número de conclusões, mas, 

infelizmente, pelo aumento alarmante da evasão. Conclui-se que a maioria dos alunos não 

 
7 Disponível em:  

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
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permanece após o tempo previsto de curso, cerca de 50% finaliza, mas em torno de 40% desiste 

e evade do curso.  

 A evasão no Curso de Pedagogia salta de 11% em 2010 para 41,7% em 2015, um 

aumento alarmante de 30,7%. Diante da realidade apresentada nesse curso, assim como em 

outros tantos, despertou-se na sociedade acadêmica, assim como nas instituições e esferas 

governamentais uma preocupação com esse fenômeno social e os impactos que ele causa na 

sociedade em geral. Porém, o documento do Censo da Educação Superior, como dito 

anteriormente, não apresenta de forma clara o percentual de evasão geral do Ensino Superior. 

Para desvendar, ou pelo menos ter noção desse número, é preciso analisar os números de 

ingresso e de conclusão, conforme a razão obtida nos gráficos abaixo: 

 

Gráfico 6 – Número de Ingressos em Cursos de Graduação por Grau Acadêmico 2007-2017 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Disponível em:  

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
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Gráfico 7 - Número de Concluintes em Cursos de Graduação por Grau Acadêmico – 2007- 

2017

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017. 9 

 

 Com essa forma de apresentação é difícil ter noção da extensão da evasão geral no 

Ensino Superior, o que provoca a análise através da comparação entre os gráficos. Ao realizar 

essa comparação, o número de ingressos em 2017 foi de 3.226.249 e concluintes de 1.199.769. 

Ou seja, se analisarmos a razão entre o número de ingressos e concluintes, temos que em 2017 

o percentual de conclusão girou em torno de 37% do número de ingressos. O número de alunos 

ingressantes é de 63% a mais do que concluintes.  

 Se analisar a evasão com base no número de ingressos e concluintes de acordo com a 

categoria administrativa (público e privado), tem-se 81,7% de ingressos na rede privada e 

18,3% na rede pública de ensino. Já o percentual de concluintes, gira em torno 79% nas 

instituições privadas e 21% nas públicas. Essas informações demonstram que a rede privada é 

responsável pela maioria esmagadora dos ingressos no Ensino Superior, abarcando mais de 

80% dos alunos. Relacionando os dois gráficos, percebe-se que o percentual de concluintes na 

rede privada gira em torno de 35% do total de ingressos, já na rede pública esse percentual 

equivale a 42%, de acordo com os gráficos abaixo. Ou seja, esses dados revelam que o 

percentual de conclusão é maior nas instituições públicas e, consequentemente, isso equivale a 

um número menor de evasão. Esses percentuais revelados na análise dos gráficos, tanto os 

 
9 Disponível em:  

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
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direcionados aos graus acadêmicos quanto os por categoria administrativa, permitem uma ideia 

rasa do quantitativo da evasão e ressalta a lacuna deixada pelo documento ao não retratar, 

especificamente, um tema fundamental, que impacta tanto a sociedade. 

 

Gráfico 8 – Número de Ingressos em Cursos de Graduação por Categoria Administrativa – 

2007-2017 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017.10  

 

Gráfico 9 – Número de Concluintes em Cursos de Graduação por Categoria Administrativa – 

2007-2017 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017.11  

 
10 Disponível em:  

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 
11 Disponível em:  

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
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 Essa lacuna não é vista no documento que apresenta os dados do censo da EaD. No 

Censo EAD.BR, a evasão é discutida em um capítulo com subitem específico, além de texto 

introdutório sobre quais as iniciativas ajudam a reduzir suas taxas. O documento com pouco 

mais de 400 páginas é um relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil, com 

publicação anual que tem por objetivo mapear a abrangência da EAD no Brasil, em termos de 

distribuição geográfica e número de alunos atendidos em tipos de cursos e de instituições12. 

Dentre as informações relativas à evasão, vale ressaltar as que se inserem no gráfico. 

 

Gráfico 10 – Taxas de Evasão por Tipo de Curso 

 

Fonte: Censo EAD BR 2018.13  

 

 A taxa de evasão é apresentada em escala. No documento encontra-se a justificativa 

para a apresentação dos dados dessa forma. Mostrou-se necessário, também, subdividirmos as 

faixas dos percentuais de evasão em degraus menores, de 5% cada, até a faixa de 50%. No 

Censo EAD.BR 2016 identificamos que a faixa de 11% a 25% de evasão estava 

demasiadamente abrangente para que pudéssemos compreender melhor essa realidade (CENSO 

EAD.BR 2018, p.43). 

 Ao analisar o gráfico, para cursos totalmente a distância, observa-se que a faixa de 21% 

a 25% é a mais recorrente entre as instituições, abarcando 7,40% das IES. Chama a atenção o 

 
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior

2017F.pdf>. Acesso em: 20 fev 2019 
12 Informações retiradas do documento do Censo EAD.BR. Disponível em: 

<http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_ead/1554/2018/10/censoeadbr_-_2017/2018>. Acesso em 15 de 

fev. 2019 
13 Disponível em: <http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_digital_completo.pdf>. Acesso em: 20 

fev 2019 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/apresentacao_censo_superior2017F.pdf
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_ead/1554/2018/10/censoeadbr_-_2017/2018
http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_digital_completo.pdf
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percentual de instituições (6,85%) que registraram uma faixa de 26% a 50% de evasão, assim 

como as IES (1,13%) que se enquadram na faixa de 51% a 75%. Ao reunir essas informações 

para uma compreensão mais ampla, temos 15,38% de IES que apesentam um índice de evasão 

entre 21% e 75%. É um dado alarmante e importante para a reflexão dessa temática. 

 Afim de colaborar com a interpretação desses dados e, de certa forma, comparar a 

evasão na EaD e na presencial, o Censo traz uma tabela que confronta essas informações, além 

de destacar o percentual de IES que participaram desse levantamento de dados. 

  

Tabela 3 – Taxa de Evasão em Percentual de Instituições 

 

Fonte: Censo EAD BR 2018.14  

 

 Segundo a tabela, percebe-se que as taxas de evasão são maiores nos cursos a distância 

e semipresenciais, em comparação com os cursos presenciais. Infelizmente, um elevado número 

de instituições não declarou informações, em especiais as dos dois primeiros grupos (totalmente 

a distância 51,43% e semipresenciais 65,98%). Essa abstenção interfere muito no resultado final 

da pesquisa, que não surpreenderia caso apresentasse percentuais próximos de evasão entre as 

duas modalidades. É necessária uma conscientização das IES, assim como dos alunos, da 

importância de participarem de pesquisas para que essas gerem dados fieis à realidade e ao 

contexto social, em especial as que abordam o abandono. A evasão e a permanência, como 

fenômeno social, apresentam uma amplitude que deve ser conhecida e enfrentada 

 
14 Disponível em: <http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_digital_completo.pdf>. Acesso em: 20 

fev 2019 

http://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_BR_2018_digital_completo.pdf
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conjuntamente, integrando alunos, docentes, instituições de ensino, a esfera governamental e 

toda a sociedade em prol da qualidade e da democratização do ensino. 

 Não há uma causa única, um único fator influente na decisão do discente de evadir ou 

permanecer em um curso, um conjunto de elementos integra essa atitude. Apesar do tamanho 

do problema, este permanece escondido, invisível e negligenciado, sendo pouco discutido no 

Ensino Superior e em especial na EaD. Percebe-se a necessidade de reconhecer e enfrentar o 

problema, convocando todos os atores a integrarem esse processo de conhecimento e ação. 

Conhecimento esse, que deve partir e encontrar subsídio na leitura de pesquisas acadêmicas já 

realizadas sobre tema, assim como da apropriação dos dados atuais. Dessa forma, na parte 

seguinte desta pesquisa procuramos apresentar e refletir sobre alguns resultados obtidos em 

pesquisas acadêmicas sobre a evasão e a permanência. 

 

2.4 O que revelam as pesquisas acadêmicas em evasão e permanência no Ensino Superior 

no Brasil? 

 

 Após conhecer um pouco sobre o cenário atual da evasão e da permanência no Ensino 

Superior, faz-se necessário aprofundar nas pesquisas já realizadas sobre a temática, a fim de 

conhecer a produção acadêmica já existente na área. Dessa forma, busca-se nesse momento 

tecer considerações a partir da leitura da produção acadêmica desenvolvida no Brasil sobre o 

tema.  

Para realizar o levantamento bibliográfico nas bases de dados citadas anteriormente, foi 

necessário determinar palavras-chave e o recorte temporal de 2006 a 2018. Houve a necessidade 

de usar diversas palavras-chave para ampliar o campo, são elas: Permanência no Ensino 

Superior, Sucesso no Ensino Superior, Permanência e Evasão no Ensino Superior, Evasão no 

Ensino Superior, Evasão na Educação a Distância, Evasão na EaD, Evasão em EaD, 

Permanência na EaD e Sucesso em Educação a Distância. Nas quatro primeiras, que tratam do 

Ensino Superior em geral, usou-se o filtro “Área de Concentração Educação” para delimitar 

melhor as pesquisas. Nas cinco subsequentes, que tratam especificamente da EaD, não se 

aplicou o filtro em função do número restrito de pesquisas encontradas.   

Em função dessa delimitação nas pesquisas destinadas a EaD, foi necessário também 

ampliar o recorte temporal, compreendendo um espaço de tempo de 12 anos. Foi relevante essa 

extensão para ampliar o número de pesquisas e, consequentemente, de dados relativos à evasão 

e à permanência na modalidade de educação a distância. Julgou-se necessário não restringir o 

levantamento bibliográfico das pesquisas diretamente relacionadas à EaD, uma vez que se 
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compreende que o fenômeno, a que essa pesquisa se dedica estudar, não tem suas causas e seus 

impactos determinados exclusivamente pela modalidade de educação a distância. Essa 

constatação se verifica ao analisar o cenário atual da evasão no Ensino Superior que, 

independente da modalidade de ensino, apresenta um percentual alarmante. 

Após a definição das palavras-chave e a consulta aos bancos de dados da CAPES e do 

SciELO, de modo geral, inicialmente foram encontrados 174 trabalhos entre dissertações, teses 

e artigos. A tabela abaixo ilustra a organização dos trabalhos após essa busca. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos trabalhos de acordo com a base de dados por palavras-chave 

Palavras-chave CAPES SciELO 

Permanência no Ensino Superior 23 35 

Sucesso no Ensino Superior 5 20 

Permanência e Evasão no Ensino Superior 1 4 

Evasão no Ensino Superior 15 22 

Evasão na Educação a Distância 11 8 

Evasão na EaD 8 3 

Evasão em EaD  4 5 

Permanência na EaD 1 0 

Sucesso em Educação a Distância 2 7 

Total 70 104 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Após a organização inicial encontrou-se um número extenso de trabalhos que, após a 

análise do título e posteriormente aos resumos, foi reduzido em função da aplicabilidade e 

relevância dos dados para o levantamento de informações para essa pesquisa. Identificou-se, 

principalmente, que quando usadas as palavras permanência e sucesso, uma gama de trabalhos 

relacionados às políticas de assistência social e estudantil são recorrentes. Um dado relevante, 

que cabe investigação, mas que não se enquadra no foco desse estudo. Após esse levantamento 

inicial e seleção, se chegou ao total de 18 pesquisas que foram analisadas ao longo da revisão 

bibliográfica. Segue abaixo os trabalhos selecionados, organizados por ano e tipo (dissertação, 

tese ou artigo, título, área e instituição). Após a apresentação da tabela abaixo, na parte seguinte 

do texto, as pesquisas relacionadas serão analisadas.  

 

Tabela 5 – Organização dos trabalhos selecionados para a revisão bibliográfica 

Ano Artigo Dissertação Tese Título Área/Instituição 

 

2006 

  

1 

 

  

Dialogar ou evadir: Eis a questão! Um 

estudo sobre a permanência e a evasão 

na Educação a Distância 

 

 

Educação – UFRGS 
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2009 

  

2 

 

  

Um estudo sobre as principais causas da 

evasão na educação a distância – EAD  

 

 

Administração Pública - 

FGV 

 

 

 

Estudo sobre a evasão no Ensino 

Superior à Distância  

 

Educação – UCP 

 

2012 

 

 

  

1 

Adesão e Permanência discente na 

educação a distância: investigação de 

motivos e análise de preditores 

sociodemográficos motivacionais e de 

personalidade para o desempenho na 

modalidade  

 

 

Psicologia – UFRGS 

 

2013 

 

1 

   

Análise de evasão no ensino superior: 

uma proposta de diagnóstico de seus 

determinantes 

 

 

Educação 

 

2014 

  

1 

  

Evasão nos cursos de licenciatura: a 

visão de alunos desistentes  

 

 

Educação – UNICID 

 

2015 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

De uma educação a distância para uma 

educação sem distância: a problemática 

da evasão nos cursos de pedagogia a 

distância  

 

 

 

Educação - UNISINOS 

 

 

 

 

  

1 

  

Trajetórias educacionais bem 

sucedidas: o reverso da evasão 

 

 

Educação/profissional – 

UnB 

 

2016 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansão da educação superior: 

permanência e evasão em cursos da 

Universidade Aberta do Brasil  

 

 

 

Educação 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Estudo sobre as possíveis causas de 

evasão no curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UAB – UFSCAR em um 

Polo Presencial do Interior Paulista: 

percepção dos alunos  

 

 

 

Educação - UNESP 

 

 

 

 

 

 

 

Evasão, um problema comum, origens 

diversas: um estudo sobre a evasão 

entre diferentes grupos de alunos da 

UFJF  

 

 

 

Educação/profissional - 

UFJF 
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A ocorrência da evasão do ensino 

superior – uma análise das diferentes 

formas de mensurar - Freitas 

 

 

Educação - UNICAMP 
 

 

2017 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

A evasão na educação superior: o estado 

da arte das pesquisas no Brasil a partir 

de 1990 

 

 

 

Educação 

 

 

 

 

  

 

2 

  

 

Persistência e evasão na educação à 

distância: Examinando fatores 

explicativos 

 

 

 

 

Administração - 

UNIGRANRIO 

 

 

 

Estudo sobre a evasão em cursos de 

graduação presencial na Universidade 

Federal de Goiás – UFG 

Gestão 

organizacional/profissional 

– UFG 

 

2018 

  

3 

 

 

 

Educação a distância como política 

educacional: uma análise da taxa de 

evasão discente nos cursos de 

graduação da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul Campo Grande – 

MS 2018  

 

 

 

Administração 

Pública/profissional - 

UFMS 

 

 

 

 

 

 

Evasão nos cursos de graduação a 

distância da Universidade Federal de 

Juiz de Fora - Moreira 

 

 

 

 

Educação/profissional - 

UFJF 

 

 

 

 

A implantação do reuni e o seu impacto 

na evasão discente - Moura 

Gestão 

organizacional/profissional 

– UFU 

 

Total 

 

3 

 

13 

 

2 

 

  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Buscar informações sobre o campo acadêmico em que o tema de pesquisa se insere 

possibilita ao pesquisador verificar, aprofundar e analisar reflexões teóricas e práticas que se 

assemelhem ao objeto de estudo pretendido. Essa construção do conhecimento é possível 

através do mapeamento e da análise de pesquisas acadêmicas já existentes nos mais diversos 
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periódicos e repositórios. Possibilita, também, fundamentar teoricamente o objeto de 

investigação com informações sólidas, permitindo a organização de referenciais bibliográficos 

que subsidiem o início e o desenvolvimento da pesquisa pretendida. Assim, essa seção do 

capítulo apresenta as pesquisas acadêmicas e suas análises. 

 Para iniciar a análise das pesquisas, é interessante ter um conhecimento geral do campo 

da evasão e da permanência no Ensino Superior. Nesse sentido, Santos Junior e Real (2017) 

contribuem com o artigo “A evasão na educação superior: o estado da arte das pesquisas no 

Brasil a partir de 1990”, que tem como objetivo produzir um levantamento de pesquisas sobre 

evasão na educação superior, realizadas a partir da década de 1990 no país. Ressaltam que, 

embora as críticas em relação a este tipo de pesquisa, o trabalho vai além do mapeamento 

bibliográfico e identifica os enfoques abordados, situados temporalmente no contexto de 

expansão do acesso a este nível de ensino. 

 O artigo traz a análise de 7 teses, 34 dissertações e 31 artigos selecionados nos bancos 

de dados do Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Grupo de Trabalho 11 da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (GT11/Anped), Banco de Teses da Capes 

e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 

Ciência e Tecnologia (IBICT). Dos estudos selecionados, verificaram-se temáticas diversas, 

sendo expressivo o número de trabalhos com enfoque nas causas e/ou estratégias de controle 

da evasão, assim como a concentração na área da educação. Esse fato permite observar certo 

limite nos resultados produzidos por essas pesquisas, uma vez que geram dados com baixo 

potencial de generalização e em alguns casos divergentes, o que não contribui para a 

compreensão mais ampla do fenômeno da evasão na educação superior brasileira (SANTOS 

JUNIOR E REAL, 2017). 

 Essa limitação vai ao encontro das divergências e das diferenciações conceituais, já 

discutidas anteriormente. Revela que não há uma definição e um trabalho conceitual consistente 

sobre evasão e permanência, e o uso de diferentes vertentes impactam os resultados e sua 

comparabilidade. Freitas (2016) corrobora com essa ideia, ao dizer que como resultado de sua 

pesquisa foi possível identificar diferentes caminhos que envolvem decisões ou escolhas em 

função do objetivo de pesquisa e das circunstâncias deparadas por quem está a mensurar a 

evasão. Os percursos possíveis para a mensuração da ocorrência da evasão interferem nos 

resultados deste procedimento, nos índices obtidos e nos seus significados. 

 A pesquisa desenvolvida por Freitas (2016) investigou o procedimento da mensuração 

da ocorrência da evasão no Ensino Superior a partir de três componentes fundamentais 

necessários para esta finalidade: o conceito sobre o evento e sobre a propriedade que será 
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mensurada (lócus em que residem muitas críticas), os dados e o cálculo utilizados. O objetivo 

central do estudo foi identificar e analisar como os componentes do procedimento de 

mensuração da ocorrência da evasão no Ensino Superior podem interferir nos resultados desta 

mensuração. O autor ressalta que a mensuração é um tema de relevância também por ter uma 

íntima ligação com as decisões, cuja qualidade frequentemente depende da qualidade da 

mensuração realizada para gerar as informações que suportaram a decisão (FREITAS, 2016, 

p.25 apud RELVAS, 2008). Ela possibilita precisão, objetividade e descrição comunicável, que 

podem ser manipulados facilmente em nível de pensamento (FREITAS, 2016, p.26 apud 

GUILFORD, 1954). 

 A definição conceitual impacta na coleta de dados e no cálculo utilizado. Segundo 

Freitas (2016), as análises realizadas no presente estudo lançam um alerta aos leitores das 

estatísticas de evasão e àqueles que pretendem calcular e produzir índices de evasão. Por detrás 

dos números obtidos, há um caminho de decisões não só de natureza técnica ou metodológica, 

mas também conceitual, econômica e política que afetam os resultados e os significados dos 

procedimentos de mensuração. Infelizmente, há desconhecimento e muitas vezes negligência 

da gestão institucional acerca da evasão, o que impede o acompanhamento e o combate. Nesse 

sentido, o estudo realizado por Santos (2016) corrobora com essa ideia ao dizer que as 

entrevistas realizadas comprovaram a falta de informações precisas sobre a evasão e suas 

causas, além de comprovar que a evasão é, sem dúvidas, um problema, sobretudo de gestão 

institucional.  

 Em sua dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública, Santos (2016) apresenta como objetivo o estudo da evasão no 

Ensino Superior público, especificamente na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O 

percurso metodológico utilizado para a construção do referido estudo de caso perpassa pela 

pesquisa bibliográfica, a documental e o estudo de campo. Para o levantamento e posterior 

análise dos dados, foi usado como base a evasão anual média da instituição, e foram 

considerados os grupos de ingresso, formados por alunos cotistas e não cotistas. O pesquisador 

ressalta que a UFJF não dispõe de informações e indicadores sobre os principais motivos de 

evasão na graduação, nos diversos grupos de ingresso. Por isso, este estudo de caso teve por 

objetivo propor um instrumento de gestão que proporcionasse à instituição informações e 

indicadores sobre os motivos da evasão na graduação, com a finalidade de adoção de 

mecanismos institucionais que atenuem as suas causas e seus percentuais (SANTOS, 2016). 

Diante dessas constatações, levantadas até o presente momento, percebe-se a necessidade de 
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reconhecer a evasão, aprofundar em seu conceito e propor políticas de enfrentamento ao 

problema como afirma Santos Junior e Real: 

 

Acredita-se que a evasão na educação superior, embora com estudos ainda 

incipientes no Brasil, vem se apresentando como importante temática de 

pesquisa, em que o estabelecimento de um campo de discussão sólido poderá 

contribuir para melhor compreensão do processo, tornando-se fator 

imprescindível para a redução de seus índices, o que, em última instância, 

coopera para a ampliação do acesso à educação superior no país. (SANTOS 

JUNIOR E REAL, 2017, p.397) 

 

 Como revelado por Santos Junior e Real (2017) e Freitas (2016), são diversos os estudos 

e as abordagens dedicados à compreensão da evasão. Um enfoque comum, identificado ao 

longo da revisão bibliográfica, compreende o estudo das causas e/ou fatores que influenciam a 

evasão e a permanência discente no Ensino Superior. Nesse sentido, Laham (2016), em seu 

estudo exploratório de natureza qualitativa, dedicou-se a investigar quais as possíveis causas 

que influenciaram a evasão de cursos a distância, pela percepção dos estudantes. A análise das 

respostas dos estudantes ao questionário, deu origem a duas categorias: a primeira relativa às 

causas exógenas e a segunda às causas endógenas da evasão ao curso. Sendo assim, as causas 

exógenas são aquelas com relação a fatores externos à instituição e ao curso em questão. Laham 

(2016) identificou em sua pesquisa as seguintes causas exógenas: falta de tempo para o estudo, 

demanda profissional e familiar, problemas de saúde na família e pessoal. Por conseguinte, as 

causas endógenas são aquelas diretamente relacionadas à instituição de ensino ofertante do 

curso, foram levantadas na pesquisa: falta de comunicação da tutoria, problemas com material 

didático, interação e interatividade no ambiente virtual de aprendizagem (sentimento de 

solidão), curso que não atende o perfil do aluno. 

 Fiuza (2012) e Moreira (2018) também se apoiam nas categorias citadas acima como 

um recurso de análise. Fiuza (2012), por sua vez, traz essa estratégia para discutir a permanência 

discente. Os resultados obtidos, através de sua pesquisa, permitiram a categorização de 13 itens 

para os motivos de adesão e de 13 itens para permanência, que, por sua vez, foram organizados 

em 3 dimensões: questões pessoais ou endógenas ao aluno; questões acadêmicas ou exógenas 

ao aluno e questões contextuais relacionadas ao que envolve tanto o aluno quanto o curso. 

 A autora ressalta que o objetivo deste estudo foi investigar os fatores de personalidade, 

de motivação e de dados sociodemográficos que interferem na adesão e na permanência dos 

estudantes em cursos na modalidade de Educação a Distância. A organização de sua tese 

surpreendeu pelo formato adotado, pois é composta por quatro artigos independentes. Em 
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função do objeto da pesquisa em curso, ativemo-nos ao artigo número 3, intitulado “Motivos 

para a adesão e permanência em cursos na modalidade de educação a distância”. Como parte 

de sua tese, esse artigo apresenta um estudo exploratório com abordagem dos dados numa 

perspectiva mista (quantitativa e qualitativa) e seus resultados fomentam a discussão de novas 

estratégias para o fenômeno da evasão. 

 Foi elaborado um instrumento com perguntas fechadas sobre dados sociodemográficos 

e de cunho pessoal, tais como idade, sexo, estado civil, escolaridade, situação familiar, situação 

laboral, desempenho acadêmico no curso a distância e as principais dificuldades ou problemas 

encontrados para a permanência no curso, e questões abertas sobre motivos para escolha do 

curso a distância e atividades/práticas do professor que incentivaram a permanência (FIUZA, 

2012, p.77). Após o estudo realizado em IES públicas e privadas, como resultado, a autora 

destaca que a renda familiar e o empenho, uma faceta do fator “Realização”, contribuem, sendo 

a habilidade com tecnologia, a variável que mais interfere, aumentando em 97% o desempenho 

na EaD. Percebe-se, então, que os fatores endógenos ao aluno sobressaem em relação aos 

exógenos, quanto à influência na permanência discente. 

 Nesse caminho, ainda partindo da categorização para análise dos dados, Moreira (2018) 

traz como hipótese de pesquisa a existência de um conjunto de fatores elencados como possíveis 

elementos influenciadores de evasão, referenciados por Abbad (2010) e Bittencourt e Mercado 

(2014) como fatores endógenos e exógenos. Porém, em função do recorte da pesquisa e dos 

objetivos específicos em compreender a estrutura organizacional dos cursos vinculados à 

Universidade Aberta do Brasil/UAB, identificar os principais fatores de evasão de alunos e 

relacionar a reprovação em disciplinas e evasão, o estudo se ateve aos fatores endógenos (que 

integram no contexto da instituição de ensino). A pesquisa de base qualitativa, diferente das 

anteriores, deslocou o foco do aluno para a instituição, sendo que em nenhum momento ouviu 

ou investigou o aluno propriamente. Os resultados são baseados nos questionários aplicados e 

nas entrevistas com os coordenadores de polo, assim como a análise dos históricos, com foco 

na organização, infraestrutura, perfil do curso e organização didático-pedagógica. 

 Após a análise dos dados coletados, a autora tece, no capítulo reservado a “Análise dos 

Dados”, considerações relevantes. A evasão apresenta-se maior nos três primeiros semestres do 

curso e pode ser explicada pelas impressões pós análise dos dados, que apontam como 

influentes nessa evasão os seguintes fatores: a falta de acompanhamento das atividades na 

plataforma por parte dos coordenadores, essa ação é realizada eventualmente; a inexistência de 

um processo contínuo de capacitação de tutores; currículo rígido; questões metodológicas; 

quantidade escassa de encontros presenciais; inexistência de um instrumento de avaliação de 
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tutores e das disciplinas por parte dos alunos. A autora ressalta que ainda coexistem questões 

extra institucionais que são de suma importância para o estudo de causas de evasão, mas que se 

tornaram inviáveis nesse estudo pelo recorte definido que englobou todos os cursos de 

graduação. 

 Uma dessas questões que é institucional, mas que de certa forma ultrapassa essa 

dimensão e envolve o aluno, é relativa à interação no ambiente virtual de aprendizagem entre 

professores e alunos, que se observou ficar restrita entre alunos e tutores, participando, 

esporadicamente, o professor. Nesse sentido, Laham (2016) também ressalta em sua pesquisa 

a existência de problemas de interação entre tutores e alunos e acrescenta que esses abrangem 

tanto os virtuais quanto presenciais. Esse fator é primordial para a que o aluno se sinta acolhido 

e parte da instituição. Dada sua relevância, Favero (2006) desenvolveu uma pesquisa específica 

para analisar esse fator, intitulada “Dialogar ou evadir: Eis a questão! Um estudo sobre a 

permanência e a evasão na Educação a Distância”. 

 A pesquisa priorizou o estudo de caso na modalidade instrumental e abordagem quali-

quantitativa. Apresentou como objetivo geral verificar se o diálogo, entre os alunos, em um 

curso na modalidade a distância, influencia na permanência no curso escolhido. Os dados 

coletados advieram das interações entre os participantes durante a realização do curso no 

TelEduc. Essas interações foram registradas através dos fóruns, chats (bate-papo), e-mails, 

diários de bordo e mural, e toda vez que eram identificadas as ocorrências de diálogos, essas 

eram separadas para posterior análise. A autora se baseou na concepção de diálogo presentes 

nas obras de Paulo Freira e Piaget. 

 Como resultado de sua pesquisa, Favero (2006) destaca que a ocorrência do diálogo e a 

participação contínua no ambiente virtual de aprendizagem foram um diferencial entre os 

alunos que concluíram o curso. Ao se desenvolver um curso, é importante que o diálogo seja 

levado em conta, pois evita um índice maior de evasão dos educandos (FAVERO, 2006, p.155). 

Portanto, as instituições precisam se atentar para a qualidade e a funcionalidade dos ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA), se eles permitem essa troca entre alunos/alunos e professor-

tutor/aluno. Esse estudo contribui para que se perceba que as interações e os diálogos 

propiciados pelo AVA faz com que o aluno se considere parte da instituição, do processo de 

aprendizagem e perceba que não está sozinho na busca pelo conhecimento. Constata-se que é 

necessário um elo, uma afinidade e uma relação sólida entre aluno-professor/tutor-instituição, 

para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo e propicie o desenvolvimento e a 

permanência do aluno no curso escolhido, propiciando assim a diminuição da evasão. 



80 
 

 Os dados obtidos na dissertação de Souza (2009) vão ao encontro dos resultados e 

constatações de Favero (2006). Seu trabalho conclui que fatores como qualidade da interação 

entre alunos e professores, bem como o reconhecimento da qualidade dos cursos oferecidos é 

primordial para a diminuição da evasão e devem ser trabalhados por todas as instituições, 

públicas e privadas. Para alcançar esses resultados, foi realizado um estudo a partir de revisões 

bibliográficas e pesquisa de campo que compreendeu entrevistas com os alunos. 

 Nessa constante busca pelas causas da evasão, como dito anteriormente, existe uma 

gama de pesquisas a serviço da comunidade acadêmica. Dentre as selecionadas para análise 

nessa revisão de literatura, destaca-se a de Paulominas (2010) que analisa as causas da evasão 

em três dimensões: fatores situacionais, fatores instrucionais e fatores relacionados com a 

tecnologia. Assim como Souza (2009), Paulominas (2010) também usou duas abordagens 

distintas de investigação: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Os dados levantados, 

através de questionários, tiveram por finalidade estudar as características de dois grupos 

amostrais distintos: o primeiro constituído por alunos que permaneceram no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Marketing até se formarem, ao longo de cinco semestres, e o outro 

por ex-alunos que deixaram seus cursos, no decorrer do mesmo período em uma instituição 

privada. 

 Como resultado, baseado nas três dimensões de análise da evasão, Paulominas (2010) 

destaca os seguintes fatores: situacionais – a falta de tempo que os alunos evadidos tinham para 

estudar e com a dificuldade de entendimento que eles sentiam para entender e assimilar algumas 

disciplinas do curso; instrucionais – a carga de trabalho extraclasse exigida pelo curso, o tempo 

que os respondentes evadidos destinavam semanalmente ao estudo das disciplinas e o grau de 

intensidade com que eles tiravam dúvidas com o tutor de sala, durante as aulas; relacionados 

com a tecnologia – dificuldades em lidar com o ambiente virtual nas três turmas investigadas. 

 A pesquisa de Maurício (2015) tem como resultado fatores semelhantes aos citados 

anteriormente por Paulominas (2010). Em sua tese, a pesquisadora desenvolveu um estudo de 

caso, alicerçado na pesquisa documental e em técnicas qualitativas para geração e análise dos 

dados. O lócus da pesquisa compreende o Curso de Pedagogia de uma universidade pública de 

Santa Catarina, e tem como objetivo conhecer os principais fatores que contribuem para a 

evasão, bem como compreender quais elementos podem contribuir para minimizar esse 

problema. A escolha do Curso de Pedagogia se deu pelo fato do curso estar em crescente 

expansão na modalidade de educação a distância, e apesar de sucessivas buscas em documentos 

e trabalhos científicos, não foram encontrados dados sobre evasão nesse contexto (MAURICIO, 

2015). 
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 A pesquisa envolveu alunos evadidos e persistentes, os quais foram indagados sobre as 

motivações da desistência do curso, segundo suas próprias percepções em questionários 

aplicados. Foram levadas em consideração, também, as características da estratégia formativa 

do curso e o perfil dos estudantes que optam pela modalidade de educação a distância através 

de documentos e informações extraídos dos bancos de dados da instituição e de entrevistas com 

gestores e professores. Após esse percurso metodológico, a pesquisa traz resultados relevantes, 

a iniciar pelo mapeamento do perfil específico de alunos evadidos e de persistentes, além dos 

principais fatores identificados como influentes na evasão. 

 Sobre o perfil, descobriu-se algumas informações sobre o aluno persistente do Curso de 

Pedagogia nesta instituição: está na faixa etária acima dos 25 anos; a grande maioria do sexo 

feminino; exercem o magistério por meio período (8 dos 28 alunos consultados); possuem renda 

entre 4 e 6 salários mínimos; têm filhos. O fato de exercerem o magistério demonstra o desejo 

e a necessidade de qualificação para o crescimento profissional. Quanto aos alunos evadidos, 

em função da grande maioria de matrículas serem de mulheres, consequentemente, a evasão é 

maior entre elas, o que de certa forma, não oferece subsídio para se discutir o sexo como 

parâmetro. Em relação à faixa etária, a evasão é maior após 33 anos. Praticamente um terço 

exerce alguma atividade ligada à educação e a maioria é casada. 

 Maurício (2015), ao analisar os dados coletados, concluiu que o motivo principal das 

desistências foi a dificuldade em conciliar trabalho e estudo. Os motivos pessoais, como 

problemas de trabalho, falta de tempo, dificuldade em conciliar o cuidado com a família e 

motivos particulares são a segunda causa mais apontada pelos alunos. Na sequência aparecem 

os fatores relativos à adaptação na EaD, como o desconhecimento das tecnologias e a 

dificuldade de organizar o tempo. Outro fator que parece contribuir para a evasão é a demora 

em iniciar o curso. Em relação aos persistentes, a pesquisadora alerta que: 

 

Os dados revelam que os alunos que persistem no curso também encontraram 

motivos de desistências, como os alunos evadidos, mas permaneceram no 

curso de Pedagogia porque pretendiam atingir algumas metas que 

estabeleceram em suas vidas, como a realização profissional e pessoal. 

(MAURÍCIO, 2015, p.112) 
 

 

Souza (2017), assim como Maurício (2015), traz contribuições em relação à 

permanência dos alunos, ressaltando a importância de atentar para esse grupo de alunos e não 

só para os que compõem o grupo relativo à evasão.  Assim como autores já citados, Souza 

(2017) levanta três hipóteses ou categorias sobre a motivação da evasão, são elas: Hipótese 1 -

A evasão tem como principais motivos os fatores Acadêmico-Institucionais; Hipótese 2 - A 
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evasão tem como principais motivos os fatores Sócio-Político-Econômicos; Hipótese 3 - A 

evasão tem como principais motivos os fatores de ordem pessoal. A pesquisadora considera 

evadido o estudante que abandona/desiste do curso em que está matriculado antes de concluí-

lo. Na metodologia aplicada foram selecionadas três etapas específicas: a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa transversal e a pesquisa documental. Foram usados os bancos de dados 

da Universidade Federal de Goiás e a aplicação de quatro questionários para estudantes 

ingressantes, matriculados, evadidos e para servidores. Estes questionários continham 

perguntas semelhantes, mas estrutura adaptada para cada sujeito da pesquisa.  

 A análise dos dados documentais e dos questionários identificou que os cursos com as 

maiores taxas médias de evasão encontradas, foram: Ciências Sociais, Direção de Arte, 

Filosofia, Física, Letras, Pedagogia e Química. Os principais motivos da evasão incluem a 

escolha por outro curso (fator de ordem pessoal), dificuldade de conciliar estudo e trabalho 

(fator Sócio-Político-Econômico) e dificuldade de transporte UFG-casa (Fatores Sócio-

Político-Econômicos). A pesquisadora ressalta que os fatores sócio-político-econômicos são os 

mais citados como causadores da evasão nos cursos de graduação presenciais na UFG e como 

fator que contribuiria para permanência dos alunos, o oferecimento de bolsas de assistência 

estudantil. Conclui-se que a trajetória acadêmica é definida sob ponto de vista social, porém 

são influenciadas pelas relações definidas no meio acadêmico e espaços em que os estudantes 

estão inseridos (SOUZA, 2017, p.7). 

 O viés social apresenta-se como um dos mais influentes na evasão e assim como Souza 

(2017), Sotero (2014) apresenta resultados que convergem com essa afirmação. Nesse sentido, 

sua pesquisa de mestrado se concentrou em discutir os fatores que geram altos índices de evasão 

no Ensino Superior do Brasil, identificando e analisando razões que alunos dos cursos de 

licenciatura de uma instituição de Ensino Superior privada, do município de Maceió-AL 

(Cesmac), atribuem a sua própria evasão. O método da pesquisa utilizado foi de natureza 

qualitativa e exploratória, por meio de um questionário on-line contendo 10 perguntas, que foi 

respondido por alunos dos cursos de licenciatura oferecidos pelo Cesmac, que entraram por 

vestibular na IES no ano de 2013 e evadiram durante o mesmo ano. Dos 48 evadidos dos cursos 

de licenciatura, 19 aceitaram participar da pesquisa (39,58%). 

Dentre os principais fatores causadores da evasão dos alunos nos cursos de licenciatura 

do Cesmac, encontraram-se, por ordem de importância dada pelos alunos: o fator financeiro, a 

dificuldade de conciliar o horário do trabalho com o de estudo, o interesse por outro curso e a 

segurança na entrada e na saída da IES. Também foram citados por um número menor de 

alunos: problemas com a coordenação, dificuldade com as disciplinas, distância entre o trabalho 
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e a instituição, mudança para o mesmo curso em outra instituição e a infraestrutura do Cesmac. 

Embora a relevância dos fatores elencados como contribuintes da evasão, o autor ressalta que 

o fator financeiro aparece como um dos principais. A falta de recursos financeiros, é o fator 

mais citado na maioria das pesquisas com evadidos do Ensino Superior. Costa (2017) e Gaioso 

(2005) também encontraram em suas pesquisas o fator financeiro como uma das principais 

causas da evasão (SOTERO, 2017). 

Nessa perspectiva, as pesquisas de Lott (2017) e Delgado (2018) também apontam a 

questão financeira e a renda familiar como fator influente na evasão ou na permanência 

discente. Lott (2017), diferente de algumas pesquisas discutidas nessa sessão, focaliza na 

temática da persistência, além da evasão de alunos na educação à distância e, assim, buscou 

identificar quais são os principais fatores que explicam a persistência e a evasão. Isso demonstra 

que a pesquisadora encara a permanência como subsídio ao enfrentamento da evasão, o que é 

também a perspectiva defendida em nossa pesquisa. A pesquisa é predominantemente 

quantitativa, com levantamento de corte transversal em função da limitação do tempo 

necessário para finalização do estudo. Os dados foram coletados por meio de questionários on-

line. 

Como resultado desse estudo, a autora sugere que quanto mais bem avaliados forem as 

variáveis suporte à aprendizagem e autodisciplina, mais chances os alunos possuem de 

permanecer no curso (ou não evadir). Verificou-se também que um aumento no número de 

filhos dificulta a permanência no curso e também pode influenciar na probabilidade da evasão 

ocorrer. A variável renda familiar parece predizer melhor o grupo de persistentes do que o grupo 

de evadidos, pois foi observado que um aumento na renda diminui a probabilidade da evasão 

ocorrer (ou facilita a permanência). Essa evidência traz à tona a necessidade de conhecer o 

perfil do aluno, entender o seu contexto socioeconômico, e assim acompanhar de perto o seu 

desenvolvimento e quem sabe propor políticas de assistência estudantil, não só para os alunos 

da modalidade presencial, mas também para os que optam pela educação a distância. 

A fim de colaborar com essa ideia, Delgado (2018), em seu estudo, buscou: caracterizar 

o perfil dos alunos evadidos e compará-lo com o perfil dos alunos não evadidos; identificar os 

fatores preditores da evasão e indicar caminhos para evitar a evasão nos cursos de EaD. Para 

alcançar os resultados, a pesquisa de cunho quantitativo, descritivo e explicativo foi realizada 

em dois momentos. O primeiro compreende a análise do questionário socioeconômico que os 

discentes preenchem ao ingressarem na instituição, abarcando todos, os egressos e os evadidos. 

Essa análise buscou levantar informações, mapear o perfil e descobrir se havia alguma variável 

que prediz significativamente a exclusão por evasão. No segundo momento, aplicou-se um 
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questionário aos alunos e ex-alunos que contemplam os fatores preditores da evasão. O 

questionário foi construído no Google Drive e foi enviado ao endereço eletrônico, e por meio 

do retorno das repostas dos ex-alunos, foi feita uma análise de similaridade dos motivos que os 

levaram a desistir do curso, analisando assim como comporta a exclusão em relação às variáveis 

socioeconômicas. 

Ao fim, identificou-se uma taxa de evasão da EaD de 58,2% em 2018. Chegou-se à 

conclusão que o questionário socioeconômico, que os alunos preenchem quando ingressam na 

instituição, não prediz significativamente na evasão, mas foram identificados quatro aspectos 

que diferenciam o aluno evadido do não evadido, sendo eles: o fato de o aluno morar com 

alguém ou sem ninguém interfere na variável de evadir ou não do curso; as questões sentir-se 

apoiado pelo tutor/professor; procurar conciliar a sua participação no curso com seus 

compromissos familiares e as dificuldades de custear os estudos a distância. Percebe-se que o 

fator econômico novamente é levantado como preponderante na evasão, ainda mais recorrente 

ao se tratar da EaD. Revela, assim, a necessidade de se pensar em políticas públicas de apoio 

ao estudante da modalidade de educação a distância, fornecendo a eles subsídio financeiro para 

a conclusão dos estudos. 

 

Esta pesquisa revelou a necessidade de ser concedido aos alunos da educação 

a distância um auxílio financeiro de Assistência Estudantil aos alunos 

regularmente matriculados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

pois, por meio do questionário aplicado aos alunos da EaD, foi revelado que 

o fator financeiro é um preditor de evasão discente. Atualmente, todos os 

editais da UFMS que oferecem auxílio estudantil são voltados aos cursos de 

graduação presencial, excluindo o aluno da EaD. (DELGADO, 2018, p.67) 

 

Nesse sentido, Vicente (2015) corrobora com essa constatação ao dizer que em sua 

pesquisa de mestrado, nos cursos de licenciatura do IFNMG – Campus Januária – identificou 

que a assistência estudantil, assim como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), a 

mobilização familiar, o refeitório da instituição, as aulas práticas em laboratórios, a oferta de 

disciplinas básicas e as atitudes pessoais (vontade de vencer, persistência, dedicação, etc.) 

contribuem significativamente com a permanência do aluno no curso. Em função dessa 

descoberta e da necessidade de se pensar a assistência estudantil, o pesquisador tratou, em 

especial, dessas questões no primeiro capítulo da dissertação. 

Assim como Souza (2017), Sotero (2014), Lott (2017) e Delgado (2018), Vicente (2015) 

ressalta que os fatores socioeconômicos são muito influentes na evasão e na permanência 
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discente. Portanto, construir e analisar o perfil socioeconômico dos alunos os aproxima da 

instituição, permite um acompanhamento sistêmico e a criação de estratégias de enfrentamento. 

Com esse viés, o autor traçou o perfil dos alunos dos cursos de licenciatura do IFNMG – 

Campus Januária – e identificou que a maioria compreende jovens de até 24 anos de idade, do 

sexo feminino, solteiros, sem filhos, não exercem atividade remunerada, estudaram sempre em 

escolas públicas, de famílias com renda familiar de até três salários mínimos mensais e com 

pouca vivência cultural. Ressalta que o primeiro período do curso se apresenta como crucial, 

em que as necessidades de moradia, alimentação, transporte, roupas e material didático se 

apresentam como ameaçam à permanência do estudante. 

A fim de ressaltar a importância de mapear o perfil dos alunos, Sousa e Maciel (2016) 

realizaram uma pesquisa para conhecer o perfil dos estudantes evadidos no curso de 

Licenciatura em Física na UAB/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 

análise dos dados disponíveis no Sistema Universidade Aberta do Brasil (SisUAB) e no 

Observatório da Vida do Estudante Universitário (OVEU/UFRN) permitiu identificar que o 

aluno cancelado do curso de Física da UAB/UFRN é jovem, depende economicamente dos seus 

pais e integram os 71,8% de evadidos do curso. A compreensão de que a permanência e a evasão 

são determinadas por vários elementos exige das instâncias competentes o reconhecimento da 

necessidade de criar mecanismos e critérios de acompanhamento mais eficientes e transparentes 

para favorecer a permanência (SOUSA E MACIEL, 2016). Novamente, o fator financeiro 

ocupa lugar de destaque como influente na evasão, o que revela a necessidade de intervenções 

nesse setor. 

A constatação da influência do contexto social e econômico do aluno no ingresso, na 

conclusão e na evasão de um curso é um tema recorrente. Em 2013, Silva (2013) publicou os 

resultados de sua pesquisa realizada em uma instituição privada, com dados no intervalo de 

2006 a 2009. O estudo tem como base de dados exclusivamente as informações presentes no 

cadastro acadêmico da instituição. A análise desses dados revelou que a reprovação, o aumento 

nas mensalidades, a pendência nos pagamentos, o aumento na idade relativa e o sexo aumentam 

as chances de evasão. Por outro lado, a ausência de renda pessoal, a nota de português no 

processo seletivo, a participação no programa de nivelamento, a nota intermediária e a bolsa do 

ProUni reduzem as chances de desistência durante a graduação. 

É interessante e carece de uma discussão o fato da ausência de renda pessoal favorecer 

a permanência. Tratando-se de uma instituição particular, este resultado surpreende. Duas 

interpretações não concorrentes são possíveis: a primeira é a de que os alunos que já possuem 
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uma fonte de renda podem se ver em um trade off 15entre o tempo dedicado aos estudos e as 

demandas de seu trabalho (SILVA, 2013, p.329). Assim, a demanda de trabalho e a necessidade 

do auto sustento prevalecem em relação à permanência e posterior conclusão no curso. A 

segunda é que, ainda que o aluno não possua renda pessoal, ao decidir ingressar mesmo nestas 

circunstâncias em uma instituição privada, ele necessariamente possui formas de se manter na 

escola (SILVA, 2013, p.329). Isso revela que a renda familiar é essencial para a não evasão do 

aluno, fortalecendo as evidências da influência do contexto social e econômico.  

Outro dado que contribui para tais constatações é a variável relacionada com a bolsa do 

Programa Universidade Para Todos (ProUni). Silva (2013) diz que a concessão de bolsa 

favorece a permanência do aluno. O ProUni foi criado em 2004 e tornado oficial em 13 de 

janeiro de 2005 pelo Governo Federal, com a criação da Lei 11.096, para realizar um importante 

trabalho de inclusão social através da concessão de bolsas de estudos de 50% e de 100% em 

instituições de Ensino Superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, para estudantes que tenham estudado o ensino médio, exclusivamente em escolas 

públicas ou na rede particular, na condição de bolsistas integrais.16 Percebe-se que a existência 

de políticas públicas inclinadas a ampliar o acesso ao Ensino Superior e fornecer condições 

econômicas para a manutenção do aluno em um curso é uma estratégia consistente frente a 

evasão. Porém, o ProUni gera uma série de questões polêmicas ao seu redor, pois trata-se de 

um direcionamento de dinheiro público para fomento de instituições privadas de ensino. 

Conforme alguns pesquisadores, a prioridade dos investimentos públicos deveria ser a 

ampliação das universidades públicas, garantindo, assim, o melhor direcionamento dos recursos 

públicos. Costa e Ferreira (2017) corroboram com esse questionamento: 

 

Dentre as categorias administrativas das IES, à exceção das públicas, as 

instituições mais beneficiadas por aderirem ao PROUNI são as com fins 

lucrativos, que em 2009 totalizavam 1.779, em detrimento das IES 

filantrópicas, confessionais e comunitárias, com apenas 290 instituições. Isso 

representa uma quantidade de renúncia, potencialmente significativa. 

Nesse sentido, o valor embolsado pelo setor privado decorrente do Programa 

reitera o fato de existir, por parte do Governo Federal, incentivo e uma espécie 

de estímulo para expansão e manutenção do sistema da educação privada, 

mantendo os lucros na própria Instituição ou os chamados oligopólios 

educacionais (CHAVES, 2010). Além disso, serve como uma forma 

complementar de diminuir as pressões pelo aumento dos gastos públicos com 

 
15 O trade off é o nome que se dá a uma decisão que consiste na escolha de uma opção em detrimento de outra. 

Informação disponível em: <https://www.sunoresearch.com.br/artigos/trade-off/>. Acesso em 22 mar.2019 

 
16 Essas informações se encontram disponíveis no site: <https://www.prouni.com.br/o-que-e-prouni/>. Acesso em: 

18 fev 2019 
 

https://www.sunoresearch.com.br/artigos/trade-off/
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a Educação Superior, ao se criar vagas públicas nas IES privadas, via 

PROUNI, dando a impressão de maiores oportunidades educacionais aos 

estudantes que prestam a seleção para nele ingressar. (COSTA E FERREIRA, 

2017, p.145-147) 

 

 

No Brasil, algumas políticas foram criadas a fim de colaborarem com a expansão do 

Ensino Superior e alavancar o acesso e a permanência dos alunos em cursos superiores. Moura 

(2018) em sua dissertação explica algumas delas. Destaca que para as instituições privadas, 

houve a ampliação de dois programas já existentes, o ProUni e o Programa de Financiamento 

Estudantil (FIES), que passaram a trabalhar conjuntamente, combinando bolsas parciais do 

ProUni com financiamento do FIES. A educação a distância foi alavancada por meio da UAB, 

tendo sido também criados Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). Para 

as universidades federais, houve a criação de 14 novas universidades, no período de 2003 a 

2010 (45 para 59), e expansão de novos cursos, bem como a reestruturação dos já existentes 

por meio do Programa REUNI (BRASIL, 2012). 

Em meio a essas políticas, Moura (2018) focaliza na criação do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais e seu impacto na evasão, uma 

vez que um dos pontos do programa é o enfrentamento a esse problema. O REUNI teve como 

principal objetivo criar condições para a ampliação e a permanência na Educação Superior 

pública (MOURA, 2018, p.9). Para alcançar os resultados, que ainda serão apresentados, foi 

desenvolvida uma pesquisa do tipo descritiva e utilizou-se de métodos qualitativos e 

quantitativos para analisar o impacto do REUNI na evasão discente na Universidade Federal de 

Uberlândia no ano de 2000 a 2017. Os dados levantados são provenientes da base de dados 

disponibilizada pela Diretoria de Administração e Controle Acadêmico, composto por 

informações de ano/ingresso do aluno, forma do ingresso do aluno no curso, ano/evasão do 

aluno, curso, código do curso, campus do curso, identificador numérico do aluno. 

Com a análise dos dados foi possível constatar que o processo de implantação do REUNI 

na UFU, no que se refere ao primeiro item do Plano de metas: Ampliação da oferta de Educação 

Superior na UFU foi totalmente cumprido e dentro do prazo (MOURA, 2018, p.112). 

Entretanto, quanto à redução das taxas de evasão, para fins de contemplação da meta do REUNI 

e do PNE, que era a de elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais para 90%, a instituição não obteve sucesso, visto que a taxa de evasão média no 

período de 2000 a 2012 esteve em torno de 29,11% (MOURA, 2018, p.112). 

A autora destaca que a taxa de evasão vem se elevando ao longo dos anos para todos os 

cursos e não somente para os cursos REUNI, e faz uma ressalva de que a taxa de evasão parece 
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estar relacionada ao aumento da oferta de vagas, sobretudo, em cursos e áreas com baixa 

demanda. Houve uma ampliação na oferta de vagas sem atentar para a demanda real. Moura 

(2018) também ressalta que a instituição entende a importância de combater a evasão discente 

por meio de oferecimento de apoio psicológico, bolsas assistenciais aos alunos carentes, bem 

como revisando os conteúdos pedagógicos e criando programas.  

Esses resultados permitem refletir que políticas públicas, por si só, podem não ser 

eficientes no combate da evasão e no incentivo à permanência. Além da instituição dessas 

políticas, um acompanhamento sistemático, um conhecimento da demanda e do contexto 

socioeconômico dos atendidos, a criação de outras políticas integrantes e principalmente a 

avaliação e a reestruturação de planos, programas e das próprias políticas podem ser requeridas 

para ampliar a conclusão no Ensino Superior. 

Em síntese, a análise das pesquisas selecionadas sobre a evasão e a permanência no 

Ensino Superior revela a complexidade tanto na conceituação, quanto na busca pela causa e 

fatores que influenciam esses fenômenos. A maioria dos estudos focam como objeto de 

pesquisa a investigação das causas e os fatores que influenciam a decisão do aluno em evadir 

ou permanecer, e destacam os fatores socioeconômicos como os maiores influenciadores na 

evasão. Destaca-se o fator financeiro como o maior propulsor da evasão e a assistência social e 

estudantil como a maior provedora da permanecia na Educação Superior.  

Percebe-se que há poucas pesquisas direcionadas para rede privada de ensino, estando 

quase todas as pesquisas empenhadas em investigar a rede pública. Os resultados obtidos ao se 

comparar não se diferem em relação à rede de ensino. Os mesmos fatores e causas são 

abordados em ambos os tipos de instituição de Ensino Superior. Essa escassez de estudos nesse 

setor, alerta para a necessidade de maiores investigações, uma vez que a rede privada de ensino 

assume, hoje, a dianteira na oferta do Ensino Superior. Como visto no Censo da Educação 

Superior, 87,9% das instituições de Educação Superior são privadas, há 296 IES públicas e 

2.152 IES privadas (INEP, 2017, p.4). 

Outra questão que merece destaque aborda as modalidades de ensino. Identificou-se que 

não existe distinção da evasão que ocorre no ensino presencial e no educação a distância. A 

evasão está presente no cenário educacional e independe da modalidade de ensino, assim como 

a percepção de que os fatores influentes nesse fenômeno são os mesmos. Na análise das 

pesquisas observa-se que não existe diferenciação entre as causas da evasão, em ambas as 

modalidades o fator socioeconômico dispara frente ao cenário da evasão. 

Observa-se também que parte das pesquisas é direcionada à gestão das instituições de 

ensino, visando unicamente compreender como as ações gestoras influenciam a evasão ou 
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podem favorecer a permanência. Outra parte dos estudos foca como objeto de pesquisa o 

discente, atentando para sua decisão e o que o motivou a evadir ou permanecer. O estudo de 

caso foi muito usado, assim como a aplicação de questionários para delinear o percurso 

metodológico. 

Enfim, a análise das pesquisas acadêmicas propiciou um conhecimento aprofundado 

sobre a evasão e a permanência no Ensino Superior, permitindo identificar algumas lacunas e 

avanços ao longo do tempo. Percebe-se que a temática está em crescente investigação, o que 

revela uma preocupação com os impactos sociais, econômicos e políticos causados na 

sociedade brasileira em geral. Apesar do crescimento no número de pesquisas nas últimas 

décadas, essas sugerem, também, a necessidade de desenvolver outros estudos que investiguem 

as causas da evasão e o desenvolvimento de modelos teóricos válidos, atentos à conceituação 

para a explicação do referido fenômeno.  
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3 O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE EAD DA 

UFSJ: O LÓCUS DA PESQUISA  

 

Neste capítulo é apresentado o lócus desta pesquisa: o Curso de Pedagogia na 

modalidade EaD da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Contudo, 

primeiramente, trata-se sobre a história do Curso de Pedagogia no Brasil, sua criação, 

institucionalização e os desafios da constituição de uma identidade profissional do pedagogo 

brasileiro. Em seguida, analisa-se o Projeto Pedagógico da Pedagogia EaD/UFSJ, apresentando 

informações no que tange à criação, à demanda e oferta, ao currículo e à ênfase na formação 

docente.  

Finaliza-se o capítulo apresentando os Núcleos Institucionais de Educação a Distância 

(NEADs). A organização e a gestão da EaD dentro das IES públicas e os diferentes modelos de 

núcleos. Foca-se no NEAD que representa o modelo usado pela UFSJ. 

 

 

3.1 A história do Curso de Pedagogia: desafios da constituição de uma identidade 

profissional do pedagogo 

 

O primeiro marco importante para a construção do Curso de Pedagogia no Brasil está 

na década de 1930. Ao reportar-se para a história do país, nessa época, os anos de 1930 

trouxeram impactos consideráveis para a educação ao produzir um fértil debate em torno de 

questões correlatas a esse setor. Nesse momento, o Brasil é marcado por intensas mudanças 

políticas, econômicas e sociais decorrentes da crise internacional da economia. O mercado de 

trabalho tornou-se mais exigente, impondo maior escolarização como condição de acesso, 

levando a população trabalhadora a se organizar e reivindicar mais escolas (SOKOLOWSKI, 

2013). 

 Com essas mudanças nos mais diversos setores da sociedade, a educação passa a ser 

considerada primordial para a reforma social que emergia no país. As reivindicações por mais 

escolas e melhores condições despertou no governo a necessidade de tomar iniciativas a fim de 

responder aos pedidos e necessidades da sociedade. Essa reforma social, também desejada pelo 

governo, exigia mão de obra especializada e melhores qualificações, o que se alcançaria com o 

desenvolvimento do ensino e da educação. 
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A modernização do país almejada pelo governo como complemento da 

organização da nova nacionalidade perpassava indubitavelmente pela 

adaptação do ensino a este projeto, isto é, a preparação de uma maior oferta 

de mão-de-obra para as funções criadas pelo mercado, neste processo de 

modernização que exigiu uma maior qualificação dos trabalhadores. 

(MARTELLI e MANCHOPE, 2004, p.2) 

 

 

 Em meio a esse processo de modernização, à crise das oligarquias, a Revolução de 1930 

e um período de instabilidade social e reivindicações, surge um grupo de educadores da elite 

intelectual brasileira. Inspirados nos novos ideais de educação, esse grupo lança, em 1932, um 

manifesto ao povo e ao governo, conhecido como “Manifesto dos Pioneiros da Educação”. 

Imbuído em um sentimento de reordenação, o documento se tornou o marco inaugural do 

projeto de renovação educacional do país. Além de constatar a desorganização do aparelho 

escolar, propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira 

de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Dentre outros assuntos, o Manifesto 

incorporou as reivindicações populares por mais escolas e defendeu a universalização do 

ensino.  

 

Desprendendo-se dos interesses de classes, a que ela tem servido, a educação 

perde o "sentido aristológico", para usar a expressão de Ernesto Nelson, deixa 

de constituir um privilégio determinado pela condição econômica e social do 

indivíduo, para assumir um "caráter biológico", com que ela se organiza para 

a coletividade em geral, reconhecendo a todo o indivíduo o direito a ser 

educado até onde o permitam as suas aptidões naturais, independente de 

razões de ordem econômica e social. A educação nova, alargando a sua 

finalidade para além dos limites das classes, assume, com uma feição mais 

humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar "a 

hierarquia democrática" pela "hierarquia das capacidades", recrutadas em 

todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. 

Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver os meios de ação durável com o 

fim de "dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada 

uma das etapas de seu crescimento", de acordo com uma certa concepção do 

mundo. (AZEVEDO, 1932, p.191) 

 

 

 Esse grupo de intelectuais, segundo Sokolowski (2013), entendia que o emergente 

processo de industrialização necessitava de políticas educacionais que modernizassem a 

educação. Defendiam eles uma nova pedagogia que fosse eficaz na formação de cidadãos 

adequados a esse processo. Esses intelectuais davam muita importância à organização racional 

do trabalho ao ponto de valorizarem “métodos de uma pedagogia que viabilizasse, no meio 

escolar, a realização das máximas organizadoras exigidas pelo trabalho industrial”. 

(SOKOLOWSKI, 2013 p.83 apud SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p.19) 



92 
 

 Dessa forma, a modernização, a industrialização, a ampliação do número de escolas e a 

universalização do ensino, conforme o Manifesto dos Pioneiros, dependiam da formação e 

profissionalização dos professores. Essa consciência provocou a participação desses 

intelectuais nos movimentos sociais de educadores que lutavam em prol da ampliação das 

universidades no Brasil (SOKOLOWSKI, 2013). Essa luta, pela criação de cursos superiores, 

abriu caminho para a reivindicação e posterior criação e desenvolvimento das universidades no 

país. Essa mobilização social de educadores é um marco importante na história da educação e 

responsável por trazer ao cenário social a necessidade e a relevância da educação para o 

desenvolvimento social, econômico e político de um país. 

 Mais tarde, essa consciência e reivindicações resultaram na criação da Universidade de 

São Paulo, em 1934, e da Universidade do Distrito Federal, em 1935. A partir da instituição 

dessas universidades começaram a ser organizados e implantados os cursos de licenciatura, 

dentre eles o de pedagogia. A criação do Curso de Pedagogia no Brasil foi consequência da 

preocupação com a formação de docentes para o curso normal (MARTELLI e MANCHOPE, 

2004, p.2). Essa criação foi instituída pelo Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, que traz 

como foco a transformação da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituída 

pela Lei n. 452, de 5 de julho de 1937, para a Faculdade Nacional de Filosofia (BRASIL, 1939). 

Suas finalidades compreendem:  

 
a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades de 

ordem desinteressada ou técnica; 

b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal; 

c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam objeto 

de ensino. (BRASIL, 1939) 

 

 Em função de preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal, o 

Decreto-Lei cria os cursos de matemática, física, química, história natural, geografia e história, 

ciências sociais, letras clássicas, letras neo-latinas, letras anglo-germânicas e pedagogia e 

didática, conforme a organização abaixo: 

 

Art. 5º A secção de ciências compreenderá seis cursos ordinários: 

a) curso de matemática; 

b) curso de física; 

c) curso de química; 

d) curso de história natural; 

e) curso de geografia e história; 

f) curso de ciências sociais. 

Art. 6º A secção de letras compreenderá três cursos ordinários: 

a) curso de letras clássicas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L0452.htm#art4
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b) curso de letras neo-latinas; 

c) curso de letras anglo-germânicas. 

Art. 7º A secção de pedagogia constituir-se-á de um curso ordinário: curso de 

pedagogia. 

Art. 8º A secção especial de didática constituir-se-á de um só curso ordinário 

denominado curso de didática. (BRASIL, 1939) 

 

 No que tange ao Curso de Pedagogia, inicialmente, caracterizava-se como um curso de 

bacharelado (Art. 48, 11), com duração de três anos. O título de bacharel era designado a todos 

que completassem o período de três anos. Porém, era oferecida a oportunidade de cursar mais 

um ano para receber o título de licenciatura, o que permitia ao aluno atuar como professor da 

Escola Normal. Desse modo, o Curso de Pedagogia era organizado dentro do modelo 3+1, que 

garante ao bacharel que concluir regularmente o curso de didática referido no art. 20 desta lei 

o diploma de licenciado no grupo de disciplinas que formarem o seu curso de bacharelado (Art. 

49). Assim, o curso era organizado da seguinte forma: 

 

Art. 19. O curso de pedagogia será de três anos e terá a seguinte seriação de 

disciplinas: 

Primeira série 

1. Complementos de matemática. 

2. História da filosofia. 

3. Sociologia. 

4. Fundamentos biológicos da educação. 

5. Psicologia educacional. 

 

Segunda série 

1. Estatística educacional. 

2. História da educação. 

3. Fundamentos sociológicos da educação. 

4. Psicologia educacional. 

5. Administração escolar. 

 

Terceira série 

1. História da educação.  

2. Psicologia educacional. 

3. Administração escolar. 

4. Educação comparada. 

5. Filosofia da educação. 

 

Art. 20. O curso de didática será de um ano e constituir-se-á das seguintes 

disciplinas: 

1. Didática geral. 

2. Didática especial. 

3. Psicologia educacional. 

4. Administração escolar. 

5. Fundamentos biológicos da educação. 

6. Fundamentos sociológicos da educação. (BRASIL, 1939) 
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 Observa-se que esta organização curricular baseava-se na separação bacharelado-

licenciatura, causando a dicotomia entre dois elementos componentes do processo pedagógico: 

o conteúdo e o método, a teoria e a prática (MARTELLI e MANCHOPE, 2004, p.3). A divisão 

clara, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, evidencia a separação e a 

distinção entre o trabalho técnico educacional do trabalho docente. Dessa forma, ao trabalho 

docente era destinado uma pequena parcela de tempo e poucas disciplinas para formação, 

revelando, assim, que o objetivo principal do Curso de Pedagogia era a formação de um 

profissional para atuar nas atividades administrativas da educação. Esse objetivo fica 

fortemente demarcado no Art. 51-c, que diz que “para o preenchimento dos cargos de técnicos 

de educação do Ministério da Educação, o diploma de bacharel em pedagogia”. 

 Essa forte divisão da organização curricular se manteve por tempo considerável. Em 

1946 a nova Constituição Federal estabeleceu como competência da União legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação. Consequentemente, em 1948 foi criado um anteprojeto para 

definir estas diretrizes. Este anteprojeto suscitou muitos debates entre posições ideológicas 

antagônicas, fazendo com que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação só fosse fixada em 1961 

(SOKOLOWSKI, 2013, p.86). Esse longo processo de discussões resultou na homologação da 

Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que não modificou a estrutura do Curso de Pedagogia, mantendo o esquema 3+1 por 

mais de duas décadas (SOKOLOWSKI, 2013). 

 No ano seguinte após a homologação da LDB, ocorre a primeira regulamentação 

específica do Curso de Pedagogia, através do parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) 

de nº 251/62 (MARTELLI e MANCHOPE, 2004). Com os questionamentos em relação ao 

Curso de Pedagogia oferecido no Brasil, que envolviam a oferta e as condições de trabalho dos 

profissionais em educação, formados pelo curso, segundo Martelli e Manchope (2004), o 

parecer, citado acima, vem a descartar a ideia de extinção do curso. Na medida em que as 

discussões caminhavam para a ideia de que a formação do professor primário deveria se dar 

em nível superior e a de técnicos em educação em estudos posteriores ao da graduação, uma 

vez que a estrutura do curso já se tornara obsoleto.  

No entanto, o parecer deixa para encaminhamentos futuros essa questão. O documento 

estabelece o técnico em educação como o profissional a ser formado através do bacharelado, 

apto a realizar funções e tarefas não docentes da atividade escolar. Não são mencionadas quais 

seriam essas tarefas, deixando uma imprecisão quanto ao campo de atuação desse profissional. 

Em contrapartida, o campo destinado à docência na formação do professor das disciplinas 

pedagógicas do curso normal foi mais delineado. Entretanto, percebe-se que o parecer, de certa 
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forma, mantém a dualidade bacharelado versus licenciatura, reafirmando a forte divisão entre 

o trabalho técnico educacional e a docência. Assim, o pedagogo não tem estabelecida uma 

identidade própria, já que lhe são segregadas as suas funções. 

Tendo em vista essa imprecisão identitária, em 1969 é lançado o parecer CFE 252/69. 

O documento parecia dirimir a dualidade do profissional pedagogo, na medida em que 

direcionava a sua atuação e lhe destinava um diploma único de licenciado, formando, 

unicamente, professores para o ensino normal e especialistas nas áreas de orientação, de 

administração, de supervisão e inspeção para o exercício das funções em escolas (MARTELLI 

e MANCHOPE, 2004). Essa tentativa de unificação resultou na reestruturação curricular do 

curso, compondo uma base de disciplinas comum a todos os profissionais da educação e uma 

parte específica com disciplinas ancoradas de acordo com a habilitação desejada. Percebe-se, 

no entanto, que essa reorganização curricular não passou de uma tentativa de delinear a 

identidade do pedagogo, uma vez que o currículo permaneceu fragmentado e desconexo da 

mesma forma. 

Com essa fragmentação, emerge uma constante busca por uma identidade do 

profissional pedagogo, assim como uma forte resistência às reformas impostas pelo período da 

ditadura militar e posterior redemocratização. Todo esse movimento de luta e resistência 

ultrapassa décadas e encontra nos anos de 1980 um cenário fértil e importante para a conquista 

de uma identidade do profissional pedagogo. Nesse momento, a discussão em relação ao Curso 

de Pedagogia se acirra, reunindo professores e alunos em prol da defesa da formação. Dessa 

união de educadores, várias entidades foram formadas com o objetivo de determinar o estatuto 

epistemológico do Curso de Pedagogia, especialmente a CONARCFE (Comissão Nacional de 

Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores – 1983) que deu origem, em 1994, à 

ANFOPE (Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação) 

(SOKOLOWSKI, 2013). 

As duas associações, CONARCFE e ANFOPE promoveram encontros nacionais, 

debates e estudos aos quais emergiam questões relacionadas à identidade do pedagogo. Dentre 

essas questões, dúvidas em torno da figura do pedagogo, de sua área de atuação, e as 

atribuições competentes eram colocadas no centro dos debates. Os documentos resultantes 

desses encontros revelam, segundo Libâneo (1996), a descaracterização da formação do 

pedagogo no que tange à qualidade de pesquisador e especialista em educação, ao enfatizarem 

que o Curso de Pedagogia seria exclusivamente uma licenciatura. Foi mantido nesses 

documentos a ideia deliberada pelo CFE 252/69, que defendia como objetivo a não distinção 
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entre a formação do professor e do especialista, porém reafirmava que o Curso de Pedagogia 

era sim uma licenciatura. 

Essa discussão em torno da ambiguidade da formação do pedagogo permaneceu em 

voga na década seguinte. 

 

Essas acirradas discussões continuaram na década de 1990. Entretanto, os 

anos de 1990 trouxeram novos fatores que influenciaram profundamente os 

rumos da educação no Brasil, com fortes consequências para o curso de 

pedagogia. Foi quando o País promoveu ajustes nos sistemas educacionais 

visando a adaptá-los à nova ordem política e econômica internacional. Estes 

ajustes, tanto em termos organizacionais como pedagógicos, contaram com o 

apoio de organismos internacionais, que promoveram eventos internacionais, 

produção de documentos e assessorias técnicas. (SOKOLOWSKI, 2013, 

p.88) 

 

 A forte influência dos organismos internacionais na década de 1990 e o avanço do 

neoliberalismo no Brasil trouxeram mudanças drásticas no campo educacional e, não obstante, 

na formação do pedagogo. Na tentativa de continuidade da organização social estabelecida, foi 

se “naturalizando” o viés economicista e produtivista que fundamenta as proposições do 

neoliberalismo, num movimento que equaciona as contradições do capital ou as posterga 

(SCHEIBE, 2004, p.181). Para tanto, o governo precisou investir na reformulação da política 

e da economia, assumindo novas demandas do mundo do trabalho, alicerçadas nos organismos 

internacionais. No entanto, para viabilizar o liberalismo e suas demandas, reformas 

educacionais seriam requeridas. 

 

A reformulação política e econômica exigida traz também a necessidade de 

ajuste das políticas sociais, destacando-se aí a reforma da Educação Básica 

como forma de implementar a ordem desejada, por meio do perfil de um 

“novo” trabalhador. Compreende-se assim a emergência do professor como 

grande responsável pela construção da nova ordem que depende, acima de 

tudo, para a sua constituição, de uma escolarização adequada. A ênfase em 

dotar o trabalhador de uma base sólida de conhecimentos gerais, necessária 

para sua maior treinabilidade e adaptação à flexibilidade e às mudanças nos 

processos produtivos, está presente nos documentos oficiais reformadores da 

educação. (SCHEIBE, 2004, p.181) 

 

 

 Sokolowski (2013) corrobora com essa citação ao dizer que o objetivo dessas reformas 

era adaptar os sistemas de ensino às regras das políticas econômicas da nova ordem mundial, 

substituindo o conceito de formação humana básica pelo de competências individuais para o 

mercado. Assim, essas mudanças anunciavam, aos poucos, a retomada do tecnicismo, que, de 

certa forma, ainda se faz presente nos dias atuais. Com o tecnicismo, foram enfatizados o 
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ensino básico e técnico, cujo foco da formação vai ao encontro das necessidades do mercado, 

com a qualificação de trabalhadores. As avaliações externas adentraram o cenário educacional, 

assim como as novas didáticas e metodologias e, consequentemente, uma “nova formação de 

professor”, todos alinhados com as necessidades do trabalhador. Não obstante, o debate 

ideológico e o caráter social da educação foram subjugados ao segundo plano, tomando a 

posição de destaque a técnica e os resultados. 

 A formação do “novo professor”, nesse momento, passou por uma recontextualização 

de discursos e de práticas, trazendo para o cotidiano termos como “currículo por competência”, 

“avaliação de desempenho”, “produtividade”, “eficiência e eficácia”. Essa reforma trouxe um 

projeto de profissionalização para os professores com base na lógica das competências. Essa 

lógica está presente na reforma como um novo paradigma curricular, que objetiva propiciar 

formação docente que responda de forma eficaz aos requisitos da reforma da Educação Básica 

(SCHEIBE, 2004, p.183). 

 Nesse sentido, diversos documentos oficiais se dedicaram às normatizações da 

formação inicial de professores da Educação Básica, ressignificando a prática pedagógica 

conforme as competências requeridas. Um desses documentos que se destaca é a LDB 

9.394/96, que define em seus artigos a formação de professores para atuar na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:  

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;  

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica;  

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a 

base comum nacional. (BRASIL, 1996) 

 

 Observa-se que na leitura da lei, em especial o art. 62, a introdução dos Institutos 

Superiores de Educação (ISEs) como um dos meios, além das universidades, de se formar 
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professores para atuar na educação básica. No artigo seguinte, 63, é atribuído aos institutos a 

manutenção do curso normal superior para formação de docentes para educação infantil e séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Abre, também, a possibilidade de formação pedagógica aos 

portadores de diplomas de qualquer nível superior que quisessem se dedicar ao magistério na 

educação básica. Essa possibilidade de formação seria uma alternativa aos cursos de pedagogia 

e licenciatura, uma forma mais rápida e menos dispendiosa de formar professores. Mais tarde, 

felizmente, o artigo é alterado pela Lei nº 12.014/2009 e garante, até atualmente, a formação 

desses profissionais através do curso superior de pedagogia.  

 Com essa nova possibilidade de formação, descrita na LDB de 1996, volta à tona o 

questionamento sobre a necessidade do Curso de Pedagogia, gerando discussões sobre a 

extinção do curso, uma vez que novamente a identidade do pedagogo é questionável e frágil. 

Percebe-se, que a LDB, de certa forma, parecia indicar uma tentativa de extinção, ainda que 

gradativa, do Curso de Pedagogia no Brasil. Porém, apesar de todo o mal-estar e especulações, 

o MEC deu um parecer positivo à continuidade do curso, pois solicitou, por meio de edital n. 

4/97, a SESu que fossem encaminhadas propostas para as novas Diretrizes Curriculares dos 

cursos superiores, entre eles o de Pedagogia (FURLAN, 2008). A formulação dessas propostas 

ficou a cargo das universidades. 

 No entanto, somente em 1998 foi nomeada a Comissão de Especialistas do Curso de 

Pedagogia, que ficou responsável por intermediar os conflitos que surgiram com a instituição 

da LDB/96. Ao mesmo tempo, a insatisfação com a formação realizada dentro dos ISEs crescia 

e emergiam manifestações avessas, partindo das associações de educadores, sindicatos e outras 

entidades correlatas. Nesse cenário de questionamentos e reflexões, ainda em 1998, a ANFOPE 

redigiu, em seu IX Encontro Nacional, um documento denominado “Proposta de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação”. Essa 

proposta insiste que o lócus privilegiado de formação de professores para atuação na educação 

básica e superior deveria ser a universidade, o que vai de encontro com o estabelecido no artigo 

63 da LBD/96, que permite a formação através dos ISEs. Ainda indicava a necessidade de 

superar a fragmentação existente entre as habilitações e a dicotomia entre pedagogos e os 

demais licenciados (FURLAN, 2008). Percebe-se a inclinação do documento em reafirmar o 

Curso de Pedagogia, devolvendo a ele o status da Educação Superior, enfraquecida com os ISEs 

e almejando também o fim da distinção do trabalho do pedagogo entre as atividades técnicas 

educacionais e a docência. 

 Dessa forma, o documento foi acolhido pela comunidade acadêmica e encaminhado ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE). Porém, legalmente os encaminhamentos foram outros, 
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com pontos controversos ao que havia sido redigido no documento da ANFOPE. Percebe-se 

isso ao analisar o parecer CES 970/99, aprovado em 9 de novembro de 1999, que retira do 

Curso de Pedagogia a formação de docentes para a Educação Infantil (EI) e as Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental (SIEF), amparado pela interpretação equivocada dos artigos 62, 63 e 

64 da LDB/96 apresentados anteriormente. No texto do parecer CES 970/99 lê-se a seguinte 

interpretação: 

 

Apesar do caput Art. 63 referir-se aos Institutos Superiores de Educação, 

parece fora de dúvida que os cursos normais superiores não se restringem aos 

Institutos Superiores de Educação, mas que se trata de um tipo específico de 

curso que, como os demais destinados à formação de docentes para os outros 

níveis de ensino, pode ser oferecido tanto nas universidades como nesses 

Institutos e que é este curso o necessário para a formação de docentes para a 

EI e as SIEF. 

Esta interpretação é confirmada pela redação do Art. 64, o qual trata 

especificamente dos cursos de Pedagogia: “A formação de profissionais de 

educação para administração, planejamento, supervisão e orientação 

educacional para educação básica, será feita em cursos de graduação em 

Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 

garantida, nesta formação, a base comum nacional”. A Lei distingue portanto 

os cursos de Pedagogia daqueles destinados à formação de professores. 

O Conselho Nacional de Educação já se manifestou a respeito dos Institutos 

Superiores de Educação e dos cursos Normais Superiores, através do Parecer 

CES115/99. Neste Parecer a importância da criação dos Institutos Superiores 

de Educação e dos cursos Normais Superiores foi justificada em termos da 

necessidade de uma profunda renovação da formação inicial dos professores 

para a educação básica, a qual deveria ser feita em cursos profissionais 

específicos, com projetos pedagógicos próprios, eliminando-se portando, a 

possibilidade de que a Licenciatura fosse oferecida de forma regular como 

mero adendo de matérias pedagógicas a um curso organizado como 

bacharelado. Inversamente não se deveria também conceber que a formação 

para o magistério nas SIEF e da EI fosse oferecida como mero adendo aos 

cursos regulares de pedagogia, cuja finalidade é outra. (BRASIL, 1999, p.2) 

 

 O parecer se embasa no artigo 64 para afirmar que os cursos de Pedagogia foram 

concebidos como instrumento de formação de pesquisadores e especialistas de educação 

(Brasil, 1999), sendo oferecido aos bacharéis a possibilidade de agregar a formação docente 

para obtenção da licenciatura. Também afirma que a inexistência de uma regulamentação do 

curso normal superior representa uma lacuna resultante da falta de cursos específicos para a 

formação de docentes para a EI e SIEF, uma vez que o Curso de Pedagogia tenta suprir esse 

déficit, fornecendo a habilitação para a licenciatura em um ano. Portanto, é esta situação que o 

parecer se propõe a alterar, retirando do Curso de Pedagogia a formação docente e o destinando 

apenas para a formação de profissionais aptos para a atuação nas atividades técnicas escolares. 
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 A publicação do parecer em questão, gerou uma intensa manifestação contrária. Não 

obstante, o governo federal publica o Decreto nº 3276/99, em 6 de dezembro de 1999, que acaba 

com a formação de professores para educação infantil e para séries iniciais no Curso de 

Pedagogia. A formação para o exercício da função docente passa a ser exclusiva do curso de 

normal superior, conforme a redação abaixo: 

 

Art. 1º A formação em nível superior de professores para atuar na educação 

básica, observado o disposto nos arts. 61 a 63 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, far-se-á conforme o disposto neste Decreto. 

§ 2º A formação em nível superior para a atuação multidisciplinar, destinada 

ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 

far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores.  

§ 3º Os cursos normais superiores deverão necessariamente contemplar áreas 

de conteúdo metodológico, adequado à faixa etária dos alunos da educação 

infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, incluindo metodologias de 

alfabetização e áreas de conteúdo disciplinar, qualquer que tenha sido a 

formação prévia do aluno no ensino médio. (Brasil, 1999) 
 

Como argumento a sustentar essa mudança, são apontadas as exigências da 

modernidade em formar profissionais preparados em tempo reduzido. Conforme Furlan (2008), 

esse argumento se baseia no discurso do Banco Mundial relacionado à educação para países 

subdesenvolvidos como o Brasil, em que as condições de desenvolvimento exigem que o básico 

seja suficiente, implicando uma formação docente rápida e de baixo custo. Esse argumento não 

convenceu a comunidade acadêmica, que frente a retirada da formação docente do Curso de 

Pedagogia, novamente se organiza a imputar o decreto. Sem saída, acometido pela pressão, o 

governo se vê obrigado a contornar a situação e, assim, publica o Decreto nº 3.554/200. 

 

Art. 1º O § 2.º do art. 3º do Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, passa 

a vigorar com a seguinte redação: "§ 2º A formação em nível superior de 

professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, 

preferencialmente, em cursos normais superiores." 

 

 

O novo decreto substitui a palavra exclusivamente pela preferencialmente, abrindo, 

assim, a possibilidade da formação docente ser realizada no Curso de Pedagogia. Apesar dessa 

retratação, o Curso de Pedagogia recupera a habilitação para a licenciatura, mas de forma 

tímida, uma vez que os ISEs e o curso normal superior haviam se organizado e ganhado mais 

espaço com a legislação. Insatisfeitos com a manobra do governo e sua repercussão, educadores 

e suas organizações, mais uma vez, se mobilizam para revogar os dois decretos. Essa união 
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resultou na elaboração de outro documento pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Pedagogia, em que a formação do pedagogo desdobrava-se em duas alternativas, com projetos 

acadêmicos distintos, sendo que em qualquer um deles a docência é indicada como base da 

organização curricular e, consequentemente, de sua identidade (FURLAN, 2008, p.3873). 

Apesar da contínua fragmentação da formação, com esse documento, a identidade do 

pedagogo começa a ser melhor delineada, tendendo à formação docente. Assim, a proposta da 

ANFOPE, publicada em 1999, é retomada e, com algumas alterações, aprovada em 2006. 

Percebe-se que a proposta demorou mais de seis anos, desde a sua versão inicial, para ser 

aprovada, e mesmo assim foi realinhada, gerando diversas alterações até serem definidas as 

Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNs) pelo Conselho Nacional de Educação. 

Então, fica definido que a formação oferecida pelo Curso de Pedagogia no Brasil deve destinar-

se, primordialmente, à docência e também para atender as atividades de serviço e apoio escolar, 

participando da gestão e avaliação escolar. 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. (DCN, 2006, p.1-2) 

 

 

 Com a leitura das diretrizes curriculares observa-se que a redação deixa claro a definição 

da identidade do pedagogo baseada na formação docente, na licenciatura. As habilitações foram 

extintas com a indicação da necessidade de uma formação integral do pedagogo, que abarque 

as dimensões teóricas, a diversidade de conhecimentos e as práticas docentes. Dessa forma, o 

pedagogo passa a ter uma formação integral e abrangente, apto a atuar dentro e fora da sala de 

aula nos espaços escolares e em outros ambientes cuja sua presença é requerida. Sua 

importância se faz notória graças a uma formação integral, em que campos de conhecimento 

como História, Psicologia, Sociologia, Filosofia e Política tornam este profissional preparado 

para enfrentar a escola tal qual está posta hoje: diversificada (FURLAN, 2008, p.3873).  

 Essa formação abrangente, posta conforme as necessidades da sociedade e da atualidade 

em sua diversidade é contemplada pelo Parecer CNE/CP 5/2005, que anterior as DCNs/2006, 
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já trazia a determinação de uma formação integral do pedagogo, que ressaltava a necessidade 

de um exercício indissociável da docência e da gestão escolar. Outra questão que deve ser 

ressaltada, é a sugestão de que cada instituição, em seu projeto político pedagógico, 

circunscreva áreas ou modalidades de ensino que proporcionem um aprofundamento dos 

estudos. Assim, sugere como possibilidade a educação a distância, entre outras áreas e 

modalidades, como meio de disseminação do conhecimento.  

 

O curso de Pedagogia oferecerá formação para o exercício integrado e 

indissociável da docência, da gestão dos processos educativos escolares e não-

escolares, da produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do 

campo educacional. 

O projeto pedagógico de cada instituição deverá circunscrever áreas ou 

modalidades de ensino que proporcionem aprofundamento de estudos, sempre 

a partir da formação comum da docência na Educação Básica e com objetivos 

próprios do curso de Pedagogia. Conseqüentemente, dependendo das 

necessidades e interesses locais e regionais, neste curso, poderão ser, 

especialmente, aprofundadas questões que devem estar presentes na formação 

de todos os educadores, relativas, entre outras, a educação a distância; 

educação de pessoas com necessidades educacionais especiais; educação de 

pessoas jovens e adultas, educação étnico-racial; educação indígena; educação 

nos remanescentes de quilombos; educação do campo; educação hospitalar; 

educação prisional; educação comunitária ou popular. (BRASIL, 2005, p.10) 

 

  

 Ao debruçar-se pela história do Curso de Pedagogia, perpassando pelos importantes 

marcos legais, percebe-se que o curso, desde o início, enfrenta dificuldades em se estabelecer 

plenamente. O curso passou por regulamentação e reformulações e se apresenta como um 

constante desafio a cada nova demanda posta pela sociedade, pela globalização e pelas 

tecnologias. Caminhar pela história é um importante exercício de reflexão. 

Durante todo este tempo, da década de 1930 até dos dias atuais, a profissionalização do 

pedagogo é marcada pela busca de uma identidade própria. O pedagogo enfrenta desafios 

diários dentro das escolas, advindos da ampliação da oferta com a obrigatoriedade do ensino 

básico e sua extensão para nove anos de formação. Com a obrigatoriedade do ensino, se 

reafirmou a responsabilidade social da escola e também a difícil tarefa de conviver e reconhecer 

a heterogeneidade, a diversidade. A cada mudança na estrutura social, política e econômica do 

país novas demandas educacionais são acrescidas, requerendo do pedagogo uma constante 

ressignificação de sua identidade profissional. Portanto, pode-se dizer que o Curso de 

Pedagogia, o pedagogo, assim como outros profissionais vivem esse processo contínuo de 

transformação, dada a dinâmica da sociedade. 



103 
 

O advento da tecnologia é um exemplo desse processo dinâmico, que a todo tempo 

ressignifica a educação. A formação docente, através da educação a distância, é uma 

consequência dessas transformações e da demanda da sociedade. Cada vez mais pedagogos são 

formados por essa modalidade de ensino, conforme os dados do último Censo EAD.BR quase 

metade dos licenciados são formados pela EaD. Dessa forma, essa pesquisa objetiva aprofundar 

nas questões correlatas à EaD, no seu projeto de educação e formação docente, assim como 

conhecer os sujeitos que optam pela modalidade. Assim, a próxima parte do capítulo dedica-se 

a aprofundar no lócus dessa pesquisa, refletindo sobre o projeto de educação do Curso de 

Pedagogia EaD desenvolvido na UFSJ.   

 

3.2 O Curso de Pedagogia EaD da UFSJ: Proposta Pedagógica para formação do 

profissional pedagogo com ênfase na docência  

 

 Essa subseção destina-se a analisar o projeto pedagógico do Curso de Pedagogia EaD 

da UFSJ. Na parte anterior do capítulo foram apresentados os marcos legais ao longo da história 

do Curso de Pedagogia, portanto, volta-se, nesse momento, a atenção para a estrutura do Curso 

de Pedagogia EaD UFSJ e a caracterização de sua demanda.  

De antemão, a previsão do início da oferta do curso ficou para o segundo semestre de 

2010, cujo objetivo voltava-se para o atendimento aos professores da rede pública que atuam 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental e sem a habilitação específica em Pedagogia. 

Inicialmente, foram ofertadas até 50 vagas por polo, limitando-se ao máximo de 650 vagas e a 

forma de ingresso era através de sorteio. A duração do curso compreende o mínimo de 8 e o 

máximo de 12 semestres para integralização curricular.17 

A partir de 2006, com a publicação das DCNs para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

através da Resolução CNE/CP, nº. 1 de 15 de maio de 2006, já apresentada na parte anterior do 

capítulo, houve uma grande movimentação e mobilização da comunidade acadêmica para 

debater as novas propostas para o Curso de Pedagogia. Assim, a Proposta Pedagógica (PP) do 

Curso de Pedagogia EaD da UFSJ é sustentada pelos princípios que regem as novas diretrizes, 

que preveem a formação do pedagogo para exercer a docência e as atividades de apoio escolar. 

 
17 Essas informações se encontram disponíveis no site do Curso de Pedagogia a distância da UFSJ, no link: 

<http://grad.nead.ufsj.edu.br/pedag/site/images/pdf/Projeto_pedagogico/Projeto_Pedagogia_UFSJ_2010_reform

ulacao_pos_UAB_bk2.pdf>. Acesso em 13 mar. 2019 
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A PP do Curso da Pedagogia EaD é a mesma do curso na modalidade presencial e essa paridade 

corrobora com a perspectiva que trazemos da não distinção entre EaD/presencial. 

Apesar de a legislação agregar as atividades docentes à participação na organização e 

na gestão escolar, a nova proposta concentra-se na formação do pedagogo, essencialmente, para 

o exercício da docência. Embasada nessa concepção, o Núcleo de Educação a Distância 

(NEAD) da UFSJ, com apoio de seus departamentos e aprovação em Conselhos competentes, 

formula a proposta pedagógica do Curso de Pedagogia a distância, que tem como objetivo 

ofertar a graduação para uma população específica de professores que atua na rede pública de 

ensino e que se encontra em dificuldade de frequentar um curso superior presencial.  

Uma vez voltado para a formação de docentes, o curso é destinado a uma demanda 

específica. Segundo o projeto pedagógico, essa demanda está inserida no quantitativo de 600 

mil professores que atuam sem graduação no Brasil, conforme a informação do Educacenso 

2007. Com o objetivo de mudar esse cenário, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE), 

publicado em 2007, mobilizou os estados e municípios. Através do apoio técnico e financeiro 

do Ministério da Educação, os entes federativos assinaram um plano de metas denominado 

“Compromisso Todos pela Educação”.  

 

Essa adesão pressupõe, no âmbito dos estados e municípios, a elaboração do 

“Plano de Ações Articuladas (PAR)”, que é o planejamento multidimensional 

da política da educação que cada município deve fazer até o ano de 2011. (PP, 

2010) 

 

 

 A prioridade do PAR foi, justamente, a formação inicial de professores em exercício da 

rede pública da educação básica. Como meio de viabilizar as metas e a prioridade do plano, 

promulgou-se o Decreto 6755/2009, conhecido como a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, que prevê um regime de colaboração entre 

União, estados e municípios para a elaboração de um plano estratégico de formação inicial para 

os professores que atuam nas escolas públicas (PP, 2010). Previa-se a formação de 330 mil 

professores da rede pública sem graduação, que compreende a metade da demanda brasileira, 

conforme o Educacesno 2007. Em Minas Gerais, a responsabilidade pela estruturação do plano 

foi designada às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), uma delas a UFSJ. 

 A UFSJ firmou o compromisso de reservar algumas vagas nos cursos presenciais, além 

de garantir a oferta de cursos de graduação a distância. O Curso de Pedagogia se insere dentro 

das opções de cursos oferecidos a distância pela instituição que passou por uma série de estudos 

para a definição dos polos e vagas. Inicialmente, o NEAD/UFSJ optou por manter os polos em 
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que já atuava com os cursos de especialização, levando em consideração se nessas cidades já 

havia ou não a oferta da graduação em pedagogia. Após esses levantamentos, que analisaram o 

número de professores atuantes na rede pública sem graduação, se a cidade já se beneficiava 

com a oferta do curso e se outras IFES já haviam manifestado o interesse de ofertar, chegou-se 

a definição de tais polos: Barbacena, Barroso, Itamonte, Juiz de Fora, Pompéu, São João Del-

Rei e Timóteo. Ao longo da trajetória de implantação do curso, alguns polos foram agregados 

e outros retirados, além da inclusão de seis polos localizados em São Paulo, após solicitação. 

Dessa forma, o curso iniciou nos seguintes polos: São João Del-Rei, Timóteo, Itamonte, 

Pompeu, Juiz de Fora, Francisco Sá e Formiga, em Minas Gerais; e Diadema, Franca, Matão, 

São José do Rio Preto, de Serrana e Votorantim, em São Paulo.  

Ao analisar os polos escolhidos para a oferta do curso observa-se que o critério de 

seleção, que se refere à falta de oferta do Curso de Pedagogia, não foi considerado em alguns 

casos. Alguns polos já ofertavam o curso, revelando assim um contrassenso à Proposta 

Pedagógica do curso e permitindo questionar, então, quais os critérios que realmente foram 

utilizados para essa seleção. Essa informação não consta na PP do curso, estando reservada à 

coordenação do NEAD. 

 A Proposta Curricular do curso ressalta a necessidade do diálogo entre a teoria e a 

prática e os benefícios da reflexão que essa relação pode ocasionar no cotidiano docente. 

Pautada nesse princípio, traz como objetivos do Curso de Pedagogia EaD: a ênfase no processo 

de formação dos educadores, versando pela diversidade das Ciências Básicas da Educação; a 

articulação da teoria e da prática que abarque o contexto da comunidade escolar; a reflexão 

sobre o contexto mundial e brasileiro em sua amplitude (econômico, políticos e social); a 

atenção à contemporaneidade e o movimento contínuo das informações; e, por fim, a 

articulação entre a academia e a escola. 

 Com a delimitação clara dos objetivos, o Curso de Pedagogia a Distância pretende 

formar profissionais para o exercício da docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental e em outras áreas nas quais seja previsto conhecimento pedagógico, 

conforme dito anteriormente na Resolução CNE/CP nº1/2006. Englobando conhecimentos 

teóricos e práticos, as principais áreas de atuação do pedagogo serão:  

 

• A educação de crianças de zero a cinco anos. 

• O ensino de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Arte e Educação Física, de forma interdisciplinar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

• A participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 

englobando: 
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I – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades próprias do setor da Educação, bem como de projetos e 

experiências educativas. 

II – produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

(PP, 2010) 

 

 Apesar de comtemplar a Resolução CNE/CP 1/2006, o projeto pedagógico do Curso de 

Pedagogia EaD/UFSJ deixa claro a sua objetividade em formar docentes, justificada pela sua 

demanda. Dessa forma, organiza seu currículo em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Pedagogia, distribuindo as atividades em três núcleos: Núcleo de Estudos 

Básicos, com as atividades de fundamentos e de preparação técnica para o exercício da 

docência; Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, que se relaciona com as 

prioridades e as especificidades do Projeto Pedagógico do Curso, sempre inseridas pelas 

demandas sociais; Núcleo de Estudos Integradores, composto pelas atividades voltadas para a 

pesquisa, as práticas pedagógicas e os estágios supervisionados (PP, 2010). Todos esses núcleos 

se articulam a fim de atingir os objetivos, citados anteriormente, para a formação do pedagogo. 

A partir dessa articulação dos núcleos e das atividades que os compõem, organizou-se 

o currículo do Curso de Pedagogia a distância em conformidade com os objetivos e o perfil 

profissional do pedagogo. Dessa forma, o currículo está organizado em oito semestres, com as 

disciplinas organizadas em dois módulos de atividades com duas a três disciplinas em cada. 

Entre elas, constam as que dão suporte conceitual às atividades práticas. Abaixo segue a matriz 

curricular.  
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Tabela 6 – Matriz Curricular do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ 

 

Fonte: Imagem retirada da Proposta Pedagógica do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ 
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 Analisando a Matriz Curricular, alinhada às legislações cabíveis, percebe-se que a carga 

horária total é de 3.294 horas, assim distribuídas: Atividades Formativas 2.520h; Estágio 

Supervisionado 360h; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Monografia 306h; Atividades 

acadêmicas, científicas e culturais. A duração total do Curso será de quatro anos, distribuídos 

em oito períodos de um semestre cada. O tempo máximo de integralização será de seis anos e 

o mínimo de quatro anos (PP, 2010). 

 O desenvolvimento do Curso de Pedagogia na modalidade a distância oferecido pela 

UFSJ desempenha um importante papel, desde seu início, na sociedade, impactando a vida de 

muitos professores, alunos e famílias. A escolha pela demanda de professores atuantes na rede 

pública sem graduação e que não tem condição de frequentar um curso presencial, mais do que 

atender à legislação e aos planos educacionais, representa o comprometimento com a 

responsabilidade social de garantir uma educação de qualidade para todos.    

 Ao defender como propósito a construção da relação entre a teoria e a prática em prol 

da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, o projeto pedagógico do Curso de 

Pedagogia demonstra a necessidade das universidades se abrirem e ou se deslocarem até os 

profissionais que estão na base da educação, que mobilizam os seus saberes para formar 

cidadãos. Portanto, sabe-se que o Brasil é um país extenso, povoado pela desigualdade social e 

de oportunidades, e a educação representa uma esperança para mudar tal realidade.  

 O deslocar da universidade para o interior, onde as oportunidades de formação são 

escassas e tão requeridas, vem sendo viabilizado através do desenvolvimento da educação a 

distância. A EaD segue se instituindo, rompendo com os preconceitos e os julgamentos de uma 

parcela de pessoas que a vê, exclusivamente, como uma política de mercado e avança, 

intensamente, a colaborar com a democratização do Ensino Superior no Brasil. Diante desse 

caráter democrático, a demanda por cursos a distância cresce cada vez mais, mas, infelizmente, 

não está imune a um problema comum na educação brasileira, a evasão.  

 A evasão representa um problema que assola a educação, traz impactos econômicos, 

políticos e sociais para o país. Os impactos adentram os mais diversos níveis e modalidades de 

ensino e, assim, motiva e mobiliza cada vez mais pesquisadores a compreender a sua dinâmica 

e buscar soluções. Como dito ao longo dessa pesquisa, conhecer as causas da evasão pode não 

ser suficiente para criar estratégias de enfrentamento, portanto, vê-se no estudo da permanência 

a possibilidade de agregar informações relevantes ao enfatizar práticas e experiências exitosas.  

 Outro fator importante para a diminuição da evasão e ampliação da permanência, diz 

respeito ao modo como a instituição maneja as informações e cria práticas e estratégias de 

melhoria. Nesse sentido, a coordenação dos cursos, juntamente com os Núcleos Institucionais 
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de EaD (NEADs), desempenho um importante papel. Assim, é necessário conhecer o modo de 

organização e gestão da EaD dentro das IES públicas, como se estruturam esses núcleos e suas 

funções. Dessa forma, a próxima parte do capítulo se dedica a essa temática. 

 

3.3 OS Núcleos Institucionais de Educação a Distância: o caso NEAD da UFSJ  

 

 Para a implementação e a oferta de cursos em EaD pelas instituições proponentes, há 

uma série de pré-requisitos que devem ser atendidos. Como visto no capítulo 1, na parte que 

trata da UAB, essas exigências são constantes nos editais publicados para a oferta de cursos. 

Dentre as exigências, tem-se a estrutura física e a parte relativa aos profissionais mobilizados 

no projeto. Porém, para ofertar um curso bem estruturado, há uma série de outros quesitos 

relacionados às exigências, mas que podem passar despercebidos pelos que lidam ou conhecem 

pouco a EaD.  

 Compreende-se todo o planejamento e o desenvolvimento do curso, que deve estar 

contemplado e especificado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das IES, 

considerando os investimentos e os recursos necessários, dentre os quais:  

 

o envolvimento do quadro acadêmico da(s) área(s) específica(s) altamente 

qualificado; contratação ou preparação de profissionais na área de educação a 

distância; desenvolvimento de materiais pedagógicos e pré-teste desses 

materiais; aquisição de equipamentos e infraestrutura tecnológica; contratação 

e capacitação da equipe de tutores; preparação e teste de sistemas de gestão 

acadêmica integrada a distância e elaboração de planilhas e cálculos dos 

recursos financeiros e outros investimentos que garantam o desenvolvimento 

do curso. (MEC, 2002, p.11) 

 

 

A mobilização de todos esses recursos humanos e os provenientes deles (documentos, 

planejamentos, materiais didáticos, ementas de disciplina, regulamentações, etc.), assim como 

os recursos materiais, são fundamentais para assegurar aos atores da EaD a viabilidade e o 

desenvolvimento do projeto de cursos a distância. Dentre esses elementos importantes, 

encontra-se os Núcleos Institucionais de Educação a Distância, chamados nas instituições de 

NEAD (Núcleo de Educação a Distância).  

Segundo Batista e Reyes (2015, p.13), os núcleos são caracterizados dentro de uma 

Universidade como espaços acadêmicos que reúnem professores de várias áreas para 

desenvolver uma dada linha de trabalho. Ou seja, eles agregam professores, técnicos-

administrativos, coordenadores, tutores e alunos dentro da instituição proponente. É um espaço 
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tanto físico, quanto simbólico de articulação entre os atores da EaD e também da parte 

burocrática. 

Os autores ressaltam, porém, que os NEADs passaram a ter uma conotação institucional 

diferenciada quando foram incorporados como parte fundamental da estrutura da UAB. A 

importância desses núcleos tem origem na própria UAB, pois esta apoiou e forneceu subsídio 

para a criação desses espaços. Como é considerada um sistema, a UAB não objetiva ser uma 

estrutura paralela às universidades e às instituições, mas sim articuladora, integrando as 

instituições na promoção da EaD. Nesse sentido, os núcleos favorecem a coordenação dos 

diversos cursos das universidades e, portanto, a ideia de uma perspectiva institucional da 

educação a distância (BATISTA E REYES, 2015, p.13). A partir dessa visão, os NEADs 

passam a desempenhar a importante tarefa de articulação de soluções dentro do sistema, 

responsáveis, por exemplo, pela capacitação dos atores do sistema.  

Contudo, esses núcleos, em grande parte, ficam restritos às suas particularidades dentro 

das instituições, não havendo uma integração com a estrutura organizacional acadêmica. Ou 

seja, estão inseridos na universidade, mas, de certa forma, ficam a par dessa estrutura. Ao 

contrário disso, o desenvolvimento de uma política de ensino superior a distância e a oferta de 

cursos a distância carecem de envolvimento das diversas áreas da IES, e não apenas das áreas 

de tecnologia educacional.  

 

Especificamente, deve envolver unidades responsáveis pela oferta de 

disciplinas ou atividades, garantindo alta competência não apenas da área de 

desenvolvimento da tecnologia educacional, mas também das áreas 

específicas do saber, em particular, no que diz respeito aos conteúdos e ao 

processo de ensino-aprendizagem propriamente dito. (MEC, 2002, p.11) 

 

 

 É nesse cenário que se insere o NEAD/UFSJ, que é considerado uma unidade vinculada 

à Reitoria. O núcleo foi criado em 2007 com a adesão ao Consórcio Pró-Forma, em 2004 (junto 

às Universidades Federal de Lavras, Federal de Mato Grosso, Federal de Ouro Preto, do Estado 

de Mato Grosso, Federal de Mato Grosso do Sul e Federal do Espírito Santo), e culminou com 

o credenciamento provisório da UFSJ na Universidade Aberta do Brasil – UAB (PP, 2010). 

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, em 2008, o NEAD 

foi institucionalizado pelo Conselho Universitário, por meio da Resolução nº 012, de 27 de 

março de 2008, com competência para implementar políticas e diretrizes para a Educação a 

Distância, EaD, estabelecidas no âmbito da UFSJ.  
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O NEAD conta com Regimento próprio e assume “status” de uma Unidade 

Administrativa, composto, em caráter efetivo, por um conjunto multi e interdisciplinar de 

professores e técnicos administrativos, vinculados através de projetos, atividades ou programas 

de EAD (UFSJ, 2008). Tem a função de gerir suas ações, bem como garantir a implantação, a 

implementação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do processo educativo na modalidade 

a distância, por meio de ações didático-pedagógicas, tecnológicas e administrativas adequadas 

(PP, 2010). Dentre os objetivos estratégicos institucionais postulados, o NEAD/UFSJ assume 

o compromisso de:   

 

Estrategicamente o Núcleo de Educação a Distância – NEAD, em 

conformidade com o 3º objetivo estratégico institucional que postula: 

“consolidar a UFSJ diante das novas realidades culturais, tecnológicas e 

econômicas [,] por meio de ações administrativas e práticas acadêmicas 

inovadoras” elaborou um plano de ações no que concerne à ampliação e à 

execução de metas ligadas à educação à distância; (PP, 2010, p.8) 

 

 

 Para tanto, visando à consolidação da EaD dentro da UFSJ, o núcleo conta com uma 

estrutura organizacional, constituída pelo(a): 

 

a)Colegiado de Educação a distância (COEAD); 

b)Coordenação Geral; 

c)Coordenação Acadêmico-Pedagógica; 

d)Coordenação de Tecnologia;  

e)Secretaria Administrativa; 

f)Pessoal técnico de apoio. (UFSJ, 2008, p.3) 

 

 O NEAD está diretamente vinculado à Reitoria da UFSJ, estando, esta, no topo do 

organograma. Logo abaixo, tem-se a Coordenadoria Geral e o COEAD. A primeira é exercida 

por um docente da UFSJ, membro do NEAD, indicado pelo Reitor e aprovado pelo Conselho 

Universitário. Tem a função de gerir as ações do Núcleo, articular com a comunidade interna e 

externa da UFSJ, participar e pôr em ação as decisões do COEAD, gerir os recursos financeiros 

e os recursos humanos, dentre outras atividades. O segundo é o órgão consultivo, deliberativo 

e de apoio ao planejamento, orientação, execução, supervisão e avaliação das ações 

administrativas, tecnológicas e didático-pedagógicas em educação a distância (UFSJ, 2008, 

p.4). 

 Em seguida, vem a Secretaria Administrativa, junto à Coordenação Acadêmico-

Pedagógica e à Coordenação de Tecnologia. A primeira é composta por um servidor indicado 

pela Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), ouvindo o Coordenador 
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Geral e por pessoal técnico de apoio, quando necessário (UFSJ, 2008). Cabe a esta dar apoio às 

coordenadorias de curso, realizar funções de secretariado no COEAD e outras designadas pelo 

Coordenador Geral. A Coordenação Acadêmica-Pedagógica deve ser desempenhada por um 

servidor, também, da UFSJ e membro do NEAD, indicado pelo coordenador geral e 

homologado pelo COEAD. Suas funções integram toda a parte pedagógica fundamental para a 

oferta de um curso, por exemplo, supervisionar e avaliar a execução dos projetos e dar suporte 

às atividades em EaD. 

 Como previsível, o NEAD conta com o apoio da Coordenação Tecnológica, cuja 

constituição segue os mesmos princípios da coordenação anterior. As funções desempenhadas 

englobam os recursos tecnológicos e o suporte à produção de materiais de mídia. Encarrega-se 

da especificação, da aquisição e da manutenção dos equipamentos tecnológicos, desenvolve e 

aplica ferramentas para operacionalizar o processo de EaD. Toda essa estrutura e os demais 

atores do NEAD podem ser visualizados melhor no organograma abaixo: 

 

Figura 4 – Organograma do NEAD/UFSJ 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia EaD-UFSJ 

 

 Após esse conhecimento sobre o que é o NEAD, suas funções e estrutura, cabe refletir 

sobre a sua posição dentro da UFSJ, assim como em outras instituições proponentes que contam 
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com o mesmo modelo de núcleo. Como dito anteriormente, ele é considerado uma Unidade 

Acadêmica que está vinculado e deve prestar contas à Reitoria da universidade. Não tem 

autonomia administrativa para gerir suas ações, cabendo ao Reitor, até mesmo, a escolha do 

Coordenador Geral do NEAD. Também não conta com um corpo docente próprio, ficando a 

mercê da colaboração dos departamentos, das faculdades e outras unidades acadêmicas. Não 

pode realizar a própria seleção de docentes, estando restrito aos editais de contratação e à 

participação de docentes da UFSJ. O NEAD/UFSJ não é uma unidade administrativa, todas as 

suas ações estão sob as decisões da Reitoria.  

 Ao contrário desse modelo de núcleo, tem-se exemplos de organização institucional 

diferenciada, como é o caso dos Centros de Educação Aberta e a Distância. Essa nova 

denominação é vista ao longo do país em algumas universidades e destaca o esforço em ampliar 

os núcleos, transformando-os em centros. Diante das especificidades da UAB e do modelo de 

núcleo apresentado, a transformação em centro provoca o questionamento sobre a real mudança 

e quais as possibilidades de ações dessa nova organização. 

 Dessa forma, ao analisar alguns exemplos de CEADs, as regulamentações e as propostas 

de criação, observa-se alterações substanciais, que sem a devida interpretação podem ser 

julgadas irrisórias. De acordo com as análises, o CEAD ganha status de uma unidade acadêmica 

e administrativa, com o objetivo de articular e fomentar a modalidade de educação à distância, 

segundo o Estatuto e Regimento Interno da IES. 

A princípio, nada de extraordinário na definição, não fosse a inclusão da noção de 

unidade administrativa. Como os próprios documentos explicam, o CEAD não será estruturado 

como as Unidades Acadêmicas atualmente existentes, não se constituindo por Departamentos. 

Torna-se responsável pela administração e coordenação didático-pedagógica dos Programas e 

Projetos de Educação a Distância. Porém, mantendo com os docentes que com ele colaboram, 

a mesma relação atual, isto é, a colaboração de docentes somente será possível após autorização 

expressa do Departamento acadêmico ao qual o docente está vinculado. Com essas alterações, 

o CEAD passa a contar com um novo organograma. Abaixo tem-se o exemplo do CEAD/UFOP 

para ilustrar a organização. 
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Figura 5 – Organograma da Estrutura Organizacional e Funcional do CEAD/UFOP 

 

Fonte: Estatuto e Regimento do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da UFOP  

 

 Ao observar a estrutura organizacional dos CEADs, de imediato, percebe-se a ausência 

da Reitoria como parte integrante. O centro aparece logo abaixo da universidade, uma vez que 

está inserido nela e segue seu estatuto, mas tem autonomia administrativa e acadêmica. Embora 

a dependência dos editais para a oferta e dos departamentos para a disponibilização de docentes, 

percebe-se um avanço, considerável, para a EaD dentro da instituição.  
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 Outra forma de organização da EaD nas IES vinculadas à UAB é representada pela 

DEAD (Diretoria de Educação a Distância). Ao analisar alguns exemplos de implementação, é 

possível observar que essa nova organização amplia as concepções do NEAD e do CEAD. 

Segundo Pereira (2015), que analisa a criação do DEAD e o modelo de gestão da EaD no IFPR 

(Instituto Federal do Paraná), ela é uma unidade com status de campus, responsável por 

planejar, acompanhar, executar as políticas institucionais e desenvolver e fomentar a Educação 

a Distância (EaD), articulando os subsídios necessários.  

Esses exemplos demonstram que existem possibilidades para melhorar a organização da 

EaD e da UAB dentro das instituições proponentes e esses avanços precisam acompanhar a 

contemporaneidade, objetivando mais do que a manutenção da estrutura, como também a 

reinvenção e a criação de novos rumos. Espera-se que este exemplo inspire outras universidades 

a reconhecer o papel fundamental dos NEADs e primem pelo seu desenvolvimento autônomo, 

rumo à ampliação da oferta e do acesso ao ensino superior por meio da EaD. Sem esquecer que 

a ampliação da oferta por si não garante a conclusão do curso, portanto esses núcleos têm papel 

importante no enfrentamento da problemática da evasão e na elevação da permanência. 

Dessa forma, essa pesquisa objetiva aliar e analisar a evasão e a permeância no Curso 

de Pedagogia EaD/ UFSJ, buscando compreender os fatores influentes a partir da ótica discente. 

Assim, o próximo capítulo dedica-se a apresentar os dados iniciais coletados nos bancos de 

dados da UFSJ.  
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4 A EVASÃO E A PERMANÊNCIA NO CURSO DE PEDAGOGIA EAD/UFSJ: OS 

ÍNDICES DE ABANDONO E CONCLUSÃO  

 

Este capítulo apresenta e analisa os dados relativos à evasão e à permanência dos alunos 

no curso, com base no banco de dados do Núcleo de Educação a Distância (NEAD/UFSJ). Os 

dados revelam os índices de abandono e conclusão do curso, além do momento da trajetória 

acadêmica que a evasão acontece com maior frequência. Por último, traz o mapeamento do 

perfil básico do aluno, com informações relativas ao sexo, à faixa etária e à escolaridade anterior 

a graduação em Pedagogia. 

 

4.1 Evasão e permanência: os índices de abandono e conclusão do Curso de Pedagogia 

EaD/UFSJ  

 

 Após o percurso teórico, de conhecimento da evasão, da permanência e da EaD, assim 

como um aprofundamento do cenário atual do Ensino Superior, parte-se para o levantamento 

de dados correlatos à realidade do Curso de Pedagogia EaD da UFSJ. Os dados que aqui serão 

apresentados foram extraídos dos bancos de dados do NEAD/UFSJ, especificamente na 

coordenação do Curso de Pedagogia EaD. As informações obtidas, ao longo das visitas no 

NEAD/UFSJ, permitiram um conhecimento aprofundado sobre o curso e a demanda atendida. 

Assim, identificou-se o perfil básico do discente da pedagogia EaD/UFSJ, os percentuais de 

evasão e permanência, assim como o momento da trajetória acadêmica que a evasão tende a 

acontecer.  

 O Curso de Pedagogia foi aberto em três edições, iniciando a oferta de turmas em 2011, 

seguindo em 2012 e 2014 nos polos citados anteriormente no capítulo três, que trata da Proposta 

Pedagógica do Curso de Pedagogia EaD-UFSJ, com algumas alterações ao longo das edições. 

Os dados foram coletados e serão apresentados retratando a realidade de cada ano de edição, 

permitindo, assim, compreender a trajetória do curso e da demanda ao longo da oferta. Nos 

arquivos do NEAD extraíram-se as listas atualizadas em março de 2018 e em agosto do mesmo 

ano para a turma de 2014, dos alunos matriculados no curso, separados por ano e polo de 

frequência. Com esse material em mãos, iniciou-se um processo de classificação, levantando o 

quantitativo de alunos concluintes, de não concluintes e os desvinculados da graduação, assim 

como o mapeamento do perfil discente. Nesse processo, confeccionou-se tabelas e gráficos para 

facilitar a interpretação e análise dos dados. 



117 
 

Reunindo todos os alunos matriculados na primeira turma, em 2011, chegou-se ao 

quantitativo de 486 alunos distribuídos nos 11 polos do curso. Desse total de alunos, 57% 

formaram; 27% foram desvinculados; 15% não concluíram e apenas 1% de alunos desistiu. Os 

alunos que compõem a parcela dos “não concluintes” ainda estão cursando a graduação e, para 

não serem desvinculados, entram anualmente com pedidos de extensão dos prazos de 

integralização do curso, que são validados pela coordenação do curso, desde que eles estejam 

matriculados ao menos em uma disciplina no semestre. Seguem abaixo os gráficos que 

retratam os percentuais de evasão e conclusão. 

 

Gráfico 11 – Situação dos alunos do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ – Turma 2011 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

Nas turmas abertas em 2012, o quantitativo de alunos que realizaram a matrícula 

alcançou o total de 403, distribuídos nos polos em que foram oferecidas turmas. Na atualização 

do sistema, realizado em março de 2018, temos que: 58% dos alunos formaram; 30% foram 

desvinculados da graduação; 12% não concluíram e apenas 2 alunos desistiram, o que equivale 

a menos de 0,5%.   
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Gráfico 12 - Situação dos alunos do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ – Turma 2012 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

Em 2014 o número de alunos que iniciaram o curso alcançou o total de 253. O curso 

ainda se encontrava em andamento em março de 2018, finalizando os oito períodos em agosto 

do mesmo ano. Diante disso, os dados mostram que: 66% dos alunos então em curso; 28% 

foram desvinculados; 6% desistiram e apenas 1 aluno trancou o curso, equivalente a menos de 

0,4%. Essas informações foram atualizadas em agosto de 2018, após a colação de grau da 

turma e compõem o gráfico 14. Podemos observar que 35% dos alunos formaram, 31% foram 

desvinculados, 29% não concluíram e 5% desistiram. 

 

Gráfico 13 - Situação dos alunos do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ – Turma 2014 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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Gráfico 14 - Situação dos alunos do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ atualizada em agosto de 

2018 – Turma 2014 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

Ao analisar os dados apresentados até esse momento, percebe-se que houve uma queda 

gradativa no número de matrículas da turma de 2011 para a de 2012 e em sequência para 2014. 

Do total de 1142 alunos matriculados nesses três anos, 43% se concentraram em 2011; 35% 

em 2012 e 22% em 2014. Essa queda, conforme informações do NEAD/UFSJ, pode ocorrer 

em razão da variação do número de vagas ofertadas para cada polo, em cada ano de abertura 

do curso. Em geral, é a coordenação do curso que define a quantidade de vagas que será 

oferecida a cada nova edição. Por conseguinte, a diminuição da oferta de vagas, mesmo com 

uma vasta demanda, pode estar associada à intenção em desenvolver um acompanhamento 

pedagógico mais intensivo e de qualidade com esses alunos.  
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Gráfico 15 – Total de alunos matriculados em cada ano de oferta do curso 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

Ao comparar os gráficos das três edições do curso, observa-se um percentual 

significativo de alunos desvinculados da graduação, mantendo-se acima dos 20% nos três anos 

de oferta (2011: 27%; 2012: 30% e 2014: 31%, após a colação em agosto). A desvinculação 

do curso pode ocorrer caso o aluno não realize a matrícula no primeiro semestre e se ele não 

concluir com êxito uma porcentagem mínima do curso ao longo do ano. Também pode ser 

desvinculado após 6 anos no curso sem sua conclusão, sendo esses: quatro anos previstos do 

curso, mais dois anos de extensão do prazo de integralização, definidos como direito do aluno 

em regimento interno da instituição. Todavia, um número expressivo de alunos desvinculados 

compreende a parcela de alunos que evadiram no 1º período do curso e entre eles existem 

aqueles que cursaram o período, outros que desistiram da matrícula e alguns que matriculados 

não iniciaram. Essas informações, por sua vez, serão discutidas posteriormente ao tratar do 

momento da trajetória acadêmica que a evasão tende a acontecer. 

O quantitativo de alunos que não concluíram permanece acima dos 10% nas turmas de 

2011 e 2012 e 29% em 2014. Esses valores nos alertam para a necessidade de pesquisas que 

levantem os motivos que influenciam esses alunos a não concluírem o curso dentro do prazo 

previsto de oito períodos. A pesquisa pretende levantar essas informações sobre os fatores que 

interferem no andamento do curso e em sua conclusão no tempo previsto. De antemão, levanta-

se a hipótese da necessidade de realização dos estágios obrigatórios, que muitas vezes precisam 

ser realizados dentro de instituições escolares em horário comercial, o que dificulta sua 

realização para os alunos que estão inseridos no mercado de trabalho. Outra hipótese encontra-
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se centrada na realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), dada a extensão, a maior 

complexidade e a necessidade de dedicação dos alunos para o cumprimento da atividade. 

Muitos alunos podem apresentar dificuldades na realização do TCC, o que acaba estendendo 

o curso e até mesmo provocando a evasão. Levanta-se essas hipóteses uma vez que foi 

identificado, ao consultar os documentos do curso, que a maior parte dos alunos que se 

encontram em conclusão do curso, estão pendentes, preponderantemente, nas disciplinas de 

Estágios e TCC. A partir da aplicação dos questionários, na segunda etapa da pesquisa de 

campo, será investigado se as razões que se pressupõem para tal relação com essas disciplinas 

em específico, de fato, se confirmam. 

Ao somar o número de alunos desvinculados, desistentes e não concluintes, encontrou-

se um percentual acima de 40%, ou seja, um número expressivo de alunos não conclui o curso 

durante o tempo previsto de duração. Para retratar a evasão nesse caso, soma-se o percentual 

de alunos desvinculados que, como dito anteriormente, já foram retirados do sistema de alunos 

e o percentual de desistentes. Realizando essa soma, temos em 2011 um percentual de 28% de 

evadidos, 30% em 2012 e 36% em 2014 (após a colação de grau em agosto de 2018), sendo 

que esse número ainda não é definitivo, visto que se concluirá apenas em agosto de 2020, 

quando termina o prazo máximo de integralização da turma de 2014. 

Pode-se relacionar esses percentuais com os índices apresentados em duas edições do 

Censo EAD.BR 2016 e 2018. Na edição de 2016, o Censo EAD.BR informou que a evasão 

nos cursos superiores on-line a distância estava na faixa de 11% a 25% e na de 2018, com 

índices escalonados cujas faixas, mais expressivas, compreendem o intervalo de 21% a 50% 

de evasão. Portanto, os índices apresentados no Curso de Pedagogia EaD/UFSJ estão acima da 

faixa do censo 2016 e se enquadram no censo 2018, não alcançando, contudo, o percentual 

máximo divulgado. 

Em outras pesquisas, realizadas nessa área, observa-se que a evasão nos cursos on-line 

pode alcançar percentuais próximos de 50% ou até mesmo exceder esse valor. Um exemplo 

desse índice pode ser visto na pesquisa de Delgado (2018), realizada na Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul (UFMS), que identificou no período de 2008 a 2017 um percentual de 

58,2% de evasão nos cursos de EaD. O estudo de Moreira (2018, p.48) apresentou o índice de 

42,22% de evasão no curso de licenciatura em pedagogia EaD da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) no período 2007 a 2014. Laham (2016, p.53) revela o índice 46,66% de evasão 

em um dos polos oferecidos UAB-UFSCar entre 2008 e 2013. 

O resultado do levantamento de dados sobre a evasão no Curso de Pedagogia 

EaD/UFSJ, assim como os índices expressos pelo Censo EAD.BR e as pesquisas mencionadas 
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refletem um problema que insiste em permanecer nas instituições brasileiras. Outro fato que 

cabe ressaltar é o crescimento da evasão no curso pesquisado ao longo das três edições (2011 

- 28%, 2012 - 30% e 2014 - 36%). Esta crescente ocorrência propicia um questionamento sobre 

o que pode ter contribuído para elevação e não queda da evasão. O que aconteceu ao longo da 

oferta do curso e o que influenciou esse aumento da evasão? Diante desses altos índices e de 

seu crescimento, releva-se a necessidade de melhor conhecer os fatores que determinam esse 

quadro, estudá-los e analisá-los a fim de buscar estratégias para sanar as disparidades.  

Mesmo com todo o desenvolvimento e os avanços, a educação brasileira ainda tem 

caminhos a percorrer para, de fato, alcançar seu objetivo e dever social. Apesar da crescente 

investigação sobre o problema do abandono escolar, observa-se que infelizmente a evasão é 

um dilema recorrente na educação brasileira e está associada a diversos fatores. E nessa 

direção, pesquisadores se debruçam sobre a evasão a fim de compreender a sua dinâmica e 

causas, objetivando encontrar soluções ou estratégias para minimizar a extensão do problema 

e os impactos causados pelo abandono. Dentre os apontamentos, se destaca a compreensão das 

causas da evasão em duas perspectivas, as causas exógenas e endógenas.  

Conforme vimos no capítulo anterior, Laham (2016) exemplifica essa divisão de fatores 

ao explicar que as causas exógenas são aquelas com relação a fatores externos à instituição e 

ao curso em questão, são elas: falta de tempo para o estudo, demanda profissional e familiar, 

problemas de saúde na família e pessoal. As causas endógenas são aquelas diretamente 

relacionadas à instituição de ensino ofertante do curso, como: falta de comunicação da tutoria, 

problemas com material didático, interação e interatividade no ambiente virtual de 

aprendizagem (sentimento de solidão) e curso que não atende o perfil do aluno. Esses 

apontamentos são recorrentes nas pesquisas em evasão (FIUZA, 2012; MAURICIO, 2015; 

SOTERO, 2014; SOUZA, 2017; PAULOMINAS, 2010). 

Nessa direção, além de conhecer as causas da evasão, é importante elencar os fatores 

que contribuem para a permanência dos estudantes que persistem até a conclusão do curso. Ou 

seja, precisa-se romper com a tendência de focar no fracasso e enfatizarmos, também, as 

experiências produtivas e que obtiveram êxito, uma vez que o número de alunos concluintes é 

expressivo. Nos gráficos apresentados anteriormente, percebe-se que a taxa de conclusão do 

curso, nas turmas de 2011 e 2012, ficou em torno de 57%, o que representa que mais da metade 

dos alunos concluíram sua formação de forma exitosa. Já a turma de 2014 apresenta, até o 

momento do levantamento de dados dessa pesquisa (agosto de 2018), um percentual de 35% 

de alunos concluintes. Não se pode esquecer, que nas turmas de 2011 e 2012, parte desses 

alunos contaram com o período de integralização para finalizar o curso, ou seja, estenderam o 
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tempo de curso, o que não acontece com os alunos de 2014, uma vez que a colação de grau foi 

realizada em agosto de 2018. É esperado que os alunos entrem com a solicitação de 

integralização para concluírem a graduação futuramente. Essas informações são tão relevantes 

quanto as ligadas à evasão, uma vez que permite elencar dados e levantar hipóteses em relação 

às práticas e fatores exitosos em seus objetivos.   

Diante da realidade do cenário educacional no Brasil apresentada, dos índices negativos 

e dos malefícios causados pela evasão na sociedade de uma forma geral, faz-se necessário 

atentar também aos fatores influentes na permanência desses alunos que optam pela EaD para 

se graduarem. Na pedagogia EaD/UFSJ esses alunos concluintes abrangem um universo de 

mais de 50% dos alunos matriculados e não se pode subjugar essa informação. Investigar e 

analisar os fatores e motivações que influenciam os alunos a continuarem no curso e a 

concluírem deve, paralelamente ao estudo das causas da evasão, compor o objeto de estudo 

que visa o sucesso do processo de ensino-aprendizagem da EaD.   

 

Já é conhecido que a evasão no ensino superior, em especial na modalidade 

EaD, é uma situação influenciada por vários fatores e, por ser multivariada, 

dominar suas causas talvez não seja suficiente para combatê-la. 

Paralelamente, investigar e trabalhar os aspectos positivos presentes na 

educação a distância, ou seja, aqueles que fazem os alunos aderirem, 

permanecerem e concluírem um curso nesta modalidade pode ser 

fundamental para a visualização de novas alternativas no combate à evasão. 

(FIUZA, 2012, p.16)   

 

Nessa perspectiva, focar no estudo da permanência e do sucesso na EaD como 

alternativa para o enfrentamento da evasão pode ser uma aliança importante na redução do 

abandono estudantil. Araujo (2015), em sua pesquisa, ressalta a importância de levantar 

informações sobre fatores relevantes para a permanência e como podem propiciar a diminuição 

da evasão. Nessa direção, existem pesquisas que visam, justamente, aliar a análise da evasão e 

da permanência, permitindo assim o cruzamento de informações e, consequentemente, um 

número expressivo de dados para subsidiar as propostas de intervenção (FAVERO, 2006; 

PACHECO, 2010; GUIDOTTI E VERDUM, 2016 LOTT, 2017; SOUSA E MACIEL, 2016). 

 Aliar a evasão à permanência, assim como ao conhecimento sobre o contexto e o perfil 

dos alunos que optam pela modalidade de ensino, apresenta-se como um campo fértil de 

discussão e investigação. Quanto mais se conhece sobre a realidade da instituição e de seus 

sujeitos, maior a possibilidade de um alinhamento da gestão e da política pedagógica e, por 

conseguinte, do alcance do sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Nesse movimento 

de aprofundamento e de autoconhecimento, as instituições podem traçar um diagnóstico e agir 
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conforme as necessidades identificadas. Uma questão importante é reconhecer a evasão dentro 

do sistema e em qual momento da trajetória acadêmica ela tende a acontecer com frequência. 

Assim, estratégias e ações podem ser mobilizadas para enfrentar o problema.  

Nessa perspectiva, investigou-se o momento em que a evasão ocorre com maior 

frequência no Curso de Pedagogia EaD/UFSJ. As informações levantadas abrem caminho para 

formular hipóteses e ações direcionadas. Na próxima parte deste trabalho, esse assunto será 

melhor delineado. 

 

4.2 Em qual momento da trajetória acadêmica a evasão tende a acontecer com maior 

frequência?  

 

Como dito anteriormente, na última subseção, antes de se pensar em estratégias para 

solucionar ou minimizar a evasão, as instituições precisam reconhecer o problema dentro do 

seu sistema educacional. Não se pode renegar e encobrir os percentuais de evasão existentes, 

encarar de frente, investigando os sujeitos, os fatores influentes e o momento em que o 

abandono acontece com maior frequência tende a possibilitar um enfrentamento ao problema, 

gerando não só a diminuição da evasão, mas a crescente conclusão na graduação. 

Diante desse desafio, foi centrada a atenção na investigação dos índices de evasão 

registrados no Curso de Pedagogia EaD/UFSJ e em qual momento da trajetória acadêmica ele 

tende a acontecer. Após a análise dos percentuais de evasão e permanência no curso, 

direcionou-se a atenção para quando a evasão acontece. De antemão, pensou-se na hipótese de 

que a evasão poderia ser maior a partir do momento em que os estágios obrigatórios eram 

inseridos na grade curricular, que no caso do curso estudado se inicia no 4º período. Outra 

hipótese compreendia a evasão ao final do curso, no momento de construir e apresentar o 

trabalho de conclusão de curso (TCC), mas os dados a seguir, mostram uma outra realidade, 

que de certa forma desconstruiu as hipóteses citadas.  
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Gráfico 16 – Período em que a evasão acontece na turma de 2011 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

  

 A turma de 2011 apresenta o maior percentual de evasão no 1º período, com 34% 

acompanhado de 6% de alunos que não chegaram a iniciar o curso. Em seguida, temos o 2º 

período com 18%, o 3º com 16% e os demais períodos que somam o total de 26%. A turma de 

2012 segue essa mesma perspectiva, com 34% de alunos evadidos no 1º período e 4% de alunos 

que não iniciaram o curso. O 2º período tem uma elevação no percentual comparado a 2011, 

compreendendo um total de 21%, seguido do 6º com 8% e 3º e 4º com 7% cada um. Os demais 

períodos abarcam o total de 19% de evadidos. 

 

Gráfico 17 – Período em que a evasão acontece na turma de 2012 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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 Em 2014 o cenário segue o mesmo, porém com a ampliação considerável da evasão no 

1º período, somando o total de 48% e queda no número de alunos que não iniciaram o curso, 

1%. O 2º período compreende o total de 14%, seguido do 4º e 5º período com 10% cada um e 

o 3º com 8%. Os demais períodos somam o total de 9%. 

 

Gráfico 18 – Período em que a evasão acontece na turma de 2014 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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procuramos compreender para que ações sejam direcionadas e amenizem o número de 

desistência logo no início do curso, quando fatores ligados a não adaptação ao curso ou à 

inadequação na escolha da graduação são precoces e podem, de fato, não explicar a evasão. 

Portanto, outros fatores incidem com veemência e precisam ser identificados. 

Seguindo nessa perspectiva, o 2º e 3º períodos também abarcam um percentual alto de 
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sentido, Belloni (2003) corrobora com a ideia da identificação da fragilidade da relação aluno-

instituição quando diz que a instituição de EaD tem como primeiro desafio as questões 

socioafetivas, ou seja, precisa construir estratégias de contato e interação com os estudantes 

antes mesmo de centrar a atenção nos conteúdos e avaliações. 

Colaborando com essa perspectiva, seguindo pelo viés de estabelecimento de uma 

relação sólida e de interação, Favero (2006) nos alerta para a importância do diálogo na EaD. 

Com um título contundente, “Dialogar ou Evadir: Eis a questão!”, a pesquisadora é assertiva ao 

dizer que: 

 
Pôde averiguar quão importante é o diálogo para a permanência dos 

educandos em um curso ou disciplina na modalidade a distância. Ao se 

desenvolver um curso, é importante que o diálogo seja levado em conta, pois 

evita um índice maior de evasão dos educandos. (FAVERO, 2006, p.155)  

 

O estabelecimento do diálogo, da interação e da construção de uma relação dialógica e 

afetiva entre os atores da EaD apresenta-se como uma estratégia e uma ferramenta capaz de 

gerar bons resultados quanto à permanência dos alunos no curso. A afetividade e a emoção 

caminham juntas durante toda a vida do sujeito e são requeridas também na aprendizagem, 

ainda mais se tratando da EaD, cuja interação entre os atores é, na maioria das vezes, mediada 

pela tecnologia. Nesse sentido, Oliveira (2009, p.5) discorre que:  

 

Emoção e afetividade são elementos a serem considerados em qualquer fase 

da vida, pois enquanto constituintes do ser pluridimensional, estarão presentes 

em todas as situações que envolvam relações entre pessoas, especialmente nas 

situações de aprendizagem, compreendidas como processo construído 

socialmente, na interação entre sujeitos históricos. 

 

 

Tanto no ensino presencial, quanto na EaD, pesquisas apontam que as relações criadas 

entre professores-alunos-instituição se tornam mais sólidas e permanentes quando permeadas 

por relações afetivas. Carvalho e Lima (2015) corroboram com essa colocação e ressaltam que 

o fator afetivo se potencializa na modalidade EaD, por ser mediada pelas tecnologias, pela 

internet e ter uma característica comunicacional, com interações síncronas e assíncronas, 

fazendo-se necessário, ainda mais, o desenvolvimento das competências socioafetivas. As 

autoras perceberam ao final da pesquisa, que a motivação, o apoio, o encorajamento, o 

fortalecimento e a superação, tornam-se palavras de ordem para a permanência do discente. 

 

Estes vínculos contribuem para maior participação dos alunos no processo de 

construção e conhecimentos, sendo um potencializador para aprendizagens 
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mais efetivas. Acredita-se que o fortalecimento de vínculos na educação a 

distância aumenta a confiança dos alunos e o compromisso com os estudos, 

potencializando a participação na aula e melhorando a qualidade do processo 

de aprendizagem. (CARVALHO E LIMA, 2015, p. 197-198) 

 

 

Dessa forma, o estabelecimento da afetividade e emoção no processo de ensino- 

aprendizagem pode apresentar-se como uma estratégia eficiente para a manutenção da 

permanência e diminuição da evasão. Sabe-se que a construção de uma relação sólida não é um 

processo instantâneo, requer tempo e esforços mútuos. Portanto, a evasão nos primeiros 

períodos pode estar fortemente associada a essas questões e à falta do sentimento de 

pertencimento ao curso e à instituição. Assim, o acompanhamento sistemático dos alunos pela 

instituição e a construção dessa relação afetiva desde os primeiros contatos, podem, de fato, 

traduzir bons resultados para as instituições e seus atores.  

Em todo o mundo, a taxa de evasão no primeiro ano de curso é duas a três vezes maior 

do que a dos anos seguintes. (TABAK, 2002; SILVA FILHO et al., 2007). Os índices 

apresentados nos gráficos revelam que o momento inicial do curso tem grande impacto na 

trajetória e na permanência do aluno na graduação e é recorrente nas instituições de Ensino 

Superior. Percebe-se isso, ao analisar os dados da pesquisa de Zaros, Sousa e Medeiros (2014) 

realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas. Os dados apontam que o período de maior evasão, para as turmas de 

2009 e 2010, ocorre no primeiro ano do curso (52% e 56%, respectivamente). 

Esse cenário é recorrente também na pesquisa de Bittencourt e Mercado (2014) que 

analisaram a evasão no Curso Piloto de Administração da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL). Com agravante, os dados revelam que a evasão chegou próximo de 70% no primeiro 

ano. Maurício (2015) incorpora em sua pesquisa a preocupação das instituições com a evasão 

nos primeiros períodos de curso e ressalta que a literatura indica que o percentual varia de 25% 

a 70%. A autora faz um alerta sobre a verificação de que há uma evasão na EaD é maior nos 

primeiros meses de curso, quando o estudante ainda está se adaptando a esta modalidade de 

ensino (MAURÍCIO, 2015, p.30). 

Diante do cruzamento dos dados revelados nos gráficos do Curso de Pedagogia 

EaD/UFSJ e dos apresentados nas pesquisas citadas, percebe-se a recorrência da evasão no 

início do curso. Essas informações abrem espaço e há a necessidade de se investigar quais 

fatores influenciam a evasão nesse momento da trajetória acadêmica. A análise desses fatores 

aliados ao mapeamento do perfil discente pode revelar informações imprescindíveis para a 

reflexão do fenômeno da evasão e, consequentemente, para a criação de políticas e estratégias 
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de enfrentamento ao problema. Dessa forma, esta pesquisa segue por esse viés de investigação 

e pretende elencar os fatores influentes na evasão, assim como o perfil do aluno.  

Na próxima parte do texto é possível, através dos dados já coletados, ter uma noção do 

perfil do aluno da Pedagogia EaD/UFSJ. 

 

4.3 O perfil discente: características do aluno evadido e do concluinte 

 

Traçar o perfil do aluno permite uma aproximação da Instituição de Ensino com o 

contexto social, econômico e cultural do estudante, permitindo uma relação dialógica e o foco 

no atendimento às necessidades discentes. Conhecer as características do aluno que opta pela 

modalidade de educação a distância pode ser fundamental para o estabelecimento de uma 

relação de confiança e afetividade entre os atores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que a aprendizagem mediada pela tecnologia pode, de certa forma, 

gerar um sentimento de isolamento e de não pertencimento. 

 

Quanto mais conheçamos sobre as características individuais e cognitivas do 

sujeito aprendente melhor será o planejamento de qualquer estratégia 

pedagógico-didática, visto que esta poderá melhor adequar-se a diversidade 

em questão. Considerando que na educação online toda a interação ocorre 

através de uma interface digital, conhecer mais sobre as características 

individuais dos alunos virtuais poderá possibilitar uma melhor mediação do 

processo de ensino e aprendizagem. (SCHNITMAN, 2010, p.3) 

 

 

Nessa perspectiva, conhecer o aluno é imprescindível para o sucesso das relações 

interpessoais, para o êxito no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, para a 

diminuição da evasão e para ampliar a possibilidade de permanência e conclusão no curso na 

modalidade a distância. Diante disso, busca-se nesta pesquisa, após enveredar pelos números 

expressos pela evasão e permanência, apresentar o perfil do aluno do aluno evadido e do 

concluinte que optou pelo Curso de Pedagogia na modalidade EaD na UFSJ. 

 Ao longo das três edições foi matriculado um total de 1142 alunos, sendo 486 nas turmas 

de 2011, 403 em 2012 e 253 em 2014 distribuídos nos polos de oferta. Ao analisar as 

características da demanda, levando em consideração o quantitativo total de alunos 

matriculados, foi possível traçar um perfil básico. Com o intuito de gerar uma comparabilidade 

entre a evasão e a permanência, optou-se por traçar dois perfis, o do aluno concluinte e o do 

aluno evadido, assim como objetivou Souza e Maciel (2016) em sua pesquisa divulgada no 

artigo intitulado “Expansão da Educação Superior: Permanência e Evasão em Cursos da 
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Universidade Aberta do Brasil” e também Maurício (2015) em sua tese desenvolvida na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).  

Os dados estão organizados pelo ano de edição do curso, o que nos permite analisar se 

esse perfil varia ao longo da oferta. Apresentar-se-á três itens constituintes do perfil discente: o 

sexo, a faixa etária e a escolaridade anterior à matrícula no Curso de Pedagogia. Esses três 

componentes constituem um perfil básico, que foi possível mapear através do banco de dados 

do NEAD/UFSJ, mais especificamente nos Extratos Escolares dos alunos. O mapeamento de 

um perfil mais consistente faz parte da pesquisa de campo que será realizada adiante com a 

aplicação de questionários. Esses questionários, além de levantar mais informações sobre o 

perfil socioeconômico e cultural dos alunos, também abarcará a ótica discente em relação à 

evasão e à permanência. 

  Em relação ao sexo, identificou-se a grande maioria de mulheres matriculadas nas três 

edições do curso, seguem abaixo os gráficos por ano de edição. 

 

Gráfico 19 – Total de alunos evadidos e concluintes por sexo – Turma de 2011

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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Gráfico 20 – Público-alvo por sexo dos alunos evadidos e concluintes – Turma de 2011

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

 Analisando primeiramente o gráfico 19, observa-se que a demanda do curso é 

majoritariamente composta pelo público feminino, com 88%. Em seguida, o gráfico 20 

apresenta os alunos evadidos e concluintes em função do sexo. No perfil do aluno evadido, 

temos 85% de mulheres e 15% de homens que abandonaram o curso, avaliando o número total 

de alunos. Esse percentual varia um pouco para os alunos concluintes, com 90% de mulheres e 

10% de homens que formaram ao final do curso. Se analisarmos a evasão usando o sexo como 

critério, temos que cerca de 30% de mulheres e 41% de homens evadiram. 

 

Gráfico 21 – Total de alunos evadidos e concluintes por sexo – Turma de 2012

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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Gráfico 22 – Público-alvo por sexo dos alunos evadidos e concluintes – Turma de 2012 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

A edição de 2012 segue na mesma perspectiva, com a demanda do curso expressa pela 

maioria feminina, com 82%. No perfil do aluno evadido, temos 72% de mulheres e 28% de 

homens que abandonaram o curso. Esse percentual sofre pouca variação para os alunos 

concluintes, com 87% de mulheres e 13% de homens que formaram ao final do curso. Se 

analisarmos a evasão segundo o sexo, temos cerca de 32% de mulheres e 56% de homens 

evadiram. 

 

Gráfico 23 – Total de alunos evadidos e concluintes por sexo – Turma de 2014 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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Gráfico 24 – Público-alvo por sexo dos alunos evadidos e concluintes – Turma de 2014 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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o curso. Os alunos concluintes compreendem aqueles que colaram grau em agosto de 2018, ao 

final dos quatro anos de curso, com 93% de mulheres e 7% de homens. Analisando a evasão 

usando o sexo como critério, temos cerca de 46% de mulheres e 55% de homens que 

abandonaram o curso. 

Ao analisar os gráficos das três edições de curso, observa-se a conservação da demanda 

feminina. Esse número majoritário pode estar associado à trajetória histórica do Curso de 

Pedagogia, que era inicialmente destinado à educação das crianças pequenas e, portanto, 

entregue às mulheres em um caráter assistencialista, de cuidado. A função dos cuidados com as 

crianças deveria ser entregue às mulheres que traziam de maneira nata o dom do cuidar e educar. 

Infelizmente, o preconceito velado e o desprestígio persistem, e essa realidade é conservada ao 

analisar os egressos nos cursos de pedagogia pelo país, assim como na UFSJ. 

 

Nesse processo de feminização do magistério ocorre também a transferência 

dos predicados do lar – cuidado, carinho, amor, dedicação, vocação – para 

esse campo. Essa atividade é considerada uma continuidade da educação 

primária do lar e esses atributos vão constituindo o feminino. (SILVA, 2011, 

p.35) 

 

 

 Silva (2011) expressa exatamente a visão assistencialista do magistério no início de sua 

institucionalização. Observamos em outras pesquisas a forte tendência do feminino na docência 

e também a tendência maior de evasão pelos homens. Delgado (2018) corrobora com essa ideia 
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ao revelar que 28,9% dos homens evadiram dos cursos de EaD da Universidade federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), contra 28,1% das mulheres. Sousa e Maciel (2016) também confirmam 

essa tendência ao apresentar que 32% dos homens e 25% de mulheres evadiram do curso de 

Física EaD da UAB/UFRN. Apesar da quantidade baixa de homens no Curso de Pedagogia 

EaD/UFSJ, se analisarmos o número de homens egressos temos, na turma de 2011, 

aproximadamente 41% de evasão. Em 2012, temos cerca de 56% e em 2014, 55% de evasão 

para o sexo masculino. Esse número alto de evasão entre os homens necessita de investigação 

para compreender o que os influencia particularmente a abandonar o curso. 

 Alguns dados relativos ao perfil discente podem elucidar as questões associadas ao 

abandono masculino, assim como a oitiva dos fatores que os levam a desistir. Outra 

característica discente levantada nesta pesquisa é faixa etária. Através da idade do aluno, pode-

se sugerir algumas características socioeconômicas, por exemplo, a tendência a ser casado ou 

morar sozinho, a ter filhos, a trabalhar ou depender economicamente dos pais e a ser a primeira 

graduação ou não. Os gráficos a seguir, apresentam a faixa etária dos alunos: 

 

Gráfico 25 – Faixa Etária dos alunos concluintes e evadidos – Turma de 2011 

 

  

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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e 29% e a faixa de 20 a 29 anos com 21% e 25%, respectivamente, para concluintes e evadidos. 

A faixa de 17 a 19 (1% para ambos os alunos) e 60 a 69 (1% de alunos concluintes) apresenta 

um percentual inexpressível. 

 

Gráfico 26 – Faixa Etária dos alunos concluintes e evadidos – Turma de 2012 

 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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Gráfico 27 – Faixa Etária dos alunos concluintes e evadidos – Turma de 2014 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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de maior qualificação e seus reflexos dentro do emprego atual; pessoas com 
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mais de 50 anos de idade (6,3%) e menores de 20 anos (3,1%) também 

compõem o grupo de alunos da EaD. É interessante verificar que essa 

modalidade de estudo acaba sendo consumida por representantes de todas as 

faixas etárias, coincidindo com o uso tecnológico e virtual da atualidade, uma 

vez que no trabalho também é utilizado com regularidade. (PAIÃO E PAIÃO, 

2016, p.22) 

 

 Seguindo nessa perspectiva, Souza (2009) contribui ao dizer que a faixa etária da 

população estudantil na EaD ainda é alta se comparada ao sistema presencial, com um total de 

68% dos alunos em sua pesquisa com idade de 26 anos em diante. Desses, apenas 28% tem 

idade superior a 36 anos. No entanto, o autor ressalta uma crescente procura dos alunos abaixo 

de 26 anos por graduação na modalidade EaD, compreendendo um total de 22% da população 

estudantil que responderam ao questionamento, inclusive com educandos com idade inferior a 

vinte anos. 

 Observa-se que a EaD segue em crescente expansão e abarca grande parte das faixas 

etárias. Isso nos leva a inferir que os jovens procuram a modalidade para cursar a sua primeira 

graduação, quando é questionado se há maturidade para organizar e desenvolver a 

aprendizagem on-line. No caso desta pesquisa, percebe-se que a evasão e a permanência dessa 

faixa etária seguem percentuais próximos, o que nos leva a questionar se a maturidade pode 

apresentar-se como um fator preponderante para a evasão e o benéfico para a permanência. 

Pretende-se, no decorrer desta pesquisa, investigar essa questão que pode se traduzir em um 

fator influente na evasão e na permanência.  

 Contudo, os estudantes acima dos 30 anos compreendem e movimentam a EaD. Esse 

dado revela que as pessoas estão em busca de qualificação, após acessar o mercado de trabalho. 

Para melhores condições de trabalho, maiores salários e, consequentemente, melhores 

condições de vida, ingressar no Ensino Superior apresenta-se como escolaridade requerida. E 

em função da inserção no mercado de trabalho, esses alunos buscam na EaD a oportunidade de 

qualificação em localidades que não existem instituições presenciais ou para aqueles que a 

jornada de trabalho impede a presença física. Souza (2012) corrobora com essa ideia ao dizer 

que:  

De acordo com o relatório produzido pela Associação Brasileira de Educação 

a Distância (ABED) no ano de 2009, a idade do aluno de EAD em âmbito 

nacional é mais avançada do que na educação presencial, ficando 

predominantemente acima de trinta anos. (SOUZA, 2012, p.25) 
 

 Nessa perspectiva, Gatti (2014) também ressalta o quesito idade mais avançada dos 

alunos da EaD, ao se comparar o ingresso na presencial, quando grande parte dos alunos são 

direcionados logo após o término do Ensino Médio. A autora afirma que: 
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Nota-se pelos dados dos Censos, acima referidos, que os alunos de EAD são, 

em média, dez anos mais velhos do que os dos cursos presenciais, o que 

sinaliza que a formação a distância nas licenciaturas é procurada tardiamente 

pelos segmentos sociais que demandam por esses cursos, os quais, em geral, 

já se acham no mercado de trabalho em funções diversas e estão procurando 

alterar sua condição de emprego. (GATTI, 2014, p.37) 

 
 Ao confrontar os números dos gráficos dos alunos evadidos e concluintes, percebe-se 

um equilíbrio entre as faixas etárias. Os percentuais seguem equiparados, não havendo o 

destaque de uma faixa etária específica para a evasão. Na literatura acadêmica encontramos 

algumas pesquisas que relacionam a idade mais avançada a uma tendência maior para evasão, 

ao apontar fatores pessoais e/ou endógenos do aluno como influentes. Dentre esses fatores 

comuns aos alunos atuantes no mercado de trabalho e que constituem família estão: falta de 

tempo para o estudo; demanda profissional e familiar; a carga de trabalho extraclasse exigida 

pelo curso; renda familiar; dificuldades de custear os estudos; dificuldades de conciliar o 

trabalho com os estudos e com a família (PAULOMINAS, 2010; FIUZA, 2012; MAURÍCIO, 

2015; LAHAM, 2016; DELGADO, 2018). Ao longo desta pesquisa, investigar-se-á a relação 

da idade com a evasão e a conservação ou não dos fatores citados acima como influentes.  

 Após a análise do sexo e da faixa etária, finalizamos o perfil básico do aluno da 

Pedagogia EaD/UFSJ com a apresentação dos dados relativos à escolaridade anterior a esta 

graduação. Seguem abaixo os gráficos e posterior análise: 

 

Gráfico 28 – Escolaridade anterior à graduação em pedagogia EaD/UFSJ dos alunos – Turma de 

2011 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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Gráfico 29 – Escolaridade anterior à graduação em pedagogia EaD/UFSJ dos alunos concluintes 

e evadidos – Turma de 2011 

  

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

 O gráfico 28 revela a real demanda do Curso de Pedagogia EaD/UFS, com 68% de 

alunos advindos do Ensino Médio em escola pública, 17% já com a primeira graduação, 8% 

com Magistério e 7% com Ensino Médio em escola privada. Ao analisar o gráfico específico 

de alunos evadidos e concluintes, temos um dado interessante: a maioria dos alunos, 46%, que 

abandonaram o curso, já são graduados. Em contrapartida, a grande parte de alunos concluintes, 

81%, são alunos que saíram do Ensino Médio público. Os alunos com Magistério apresentam 

um equilíbrio nos gráficos, com 9% para concluintes e 6% para os alunos evadidos. 
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Gráfico 30 – Escolaridade anterior à graduação em pedagogia EaD/UFSJ dos alunos – Turma de 

2012 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

 

Gráfico 31 – Escolaridade anterior à graduação em pedagogia EaD/UFSJ dos alunos concluintes 

e evadidos – Turma de 2012 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 
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analisar o gráfico específico de alunos evadidos e concluintes, há uma inversão em relação a 

2011, 67% dos alunos que abandonaram o curso são advindos direto do Ensino Médio público 

e 15% já possuem uma graduação. Em contrapartida, a grande parte de alunos concluintes, 80%, 

são alunos que saíram do Ensino Médio público. Os alunos com Magistério apresentam um 

equilíbrio nos gráficos, com 5% para concluintes e 3% para os alunos evadidos. 

 

Gráfico 32 – Escolaridade anterior à graduação em pedagogia EaD/UFSJ dos alunos – Turma 

de 2014 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

 

Gráfico 33 – Escolaridade anterior à graduação em pedagogia EaD/UFSJ dos alunos concluintes 

e evadidos – Turma de 2014 
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Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nos bancos de dados do NEAD/UFSJ 

Na edição de 2014, segue a tendência da maioria dos alunos serem advindos, 

diretamente, do Ensino Médio em escola pública com 81% do total. Em seguida, temos 13% 

dos alunos com Magistério, 6% com Ensino Médio privado e nenhum aluno com graduação. 

Ao analisar o gráfico específico de alunos evadidos e concluintes, observamos a manutenção 

da perspectiva de 2012, com 78% dos alunos evadidos com Ensino Médio público, 14% com 

Magistério, 8% com Ensino Médio privado. A grande parte de alunos concluintes, 83%, são 

alunos que saíram do Ensino Médio público. Os alunos com Magistério apresentam um 

equilíbrio nos gráficos, com 11% para concluintes e 14% para os alunos evadidos. 

Os dados relacionados com a escolaridade anterior ao Curso de Pedagogia trazem 

consigo informações interessantes. A começar pelo interesse de alunos já graduados em 

ingressar no curso, 2011 apresenta o maior índice (17%). Como dito anteriormente, sobre a 

trajetória histórica do Curso de Pedagogia, a maioria dos alunos são advindos do Ensino Médio 

público. Outro fato interessante é a evasão dos já graduados em 2011, assumindo a maior parte 

do problema, com 46%. Nas demais edições, observa-se a evasão, em sua maioria, entre os 

alunos do Ensino Médio público, uma vez que o ingresso deles também é maior. 

Segundo Gatti (2014), os alunos dos cursos de licenciatura em EaD são, em sua maioria, 

provenientes das escolas públicas, além de apresentarem idade superior aos da presencial. Nessa 

perspectiva, a pesquisa de Godoi e Oliveira (2016) converge com os dados levantados nesta 

pesquisa e na de Gatti (2014). No estudo realizado em uma instituição privada de Minas Gerais, 

as autoras ressaltam que 82,5 % dos alunos pesquisados concluíram o Ensino Médio em escolas 

públicas e apenas 10,6% já possuíam graduação. Isso demonstra que os alunos advindos de 

escolas públicas procuram na EaD a oportunidade da primeira graduação, e essa opção pode 

estar associada a outros fatores como a idade, a inserção no mercado de trabalho e a renda 

familiar. 

Corroboram com os dados acima os resultados da pesquisa de Pasquali, Furtado e Filho 

(2018), que analisaram o perfil do aluno permanente na licenciatura em Educação Física. É 

interessante observar o foco no aluno que concluiu a graduação e que, segundo os dados, 

mantém a mesma perspectiva aqui discutida. Os autores afirmam que 88,4% dos alunos que 

permaneceram no curso são provenientes, integralmente, de escolas públicas. Não encontramos 

informações que confrontam a escolaridade de evadidos e permanentes, o que percebemos é 

que a escolarização anterior pode estar a associada à opção pela EaD, e não, necessariamente, 

à determinação dos índices de evasão e permanência. Ou seja, não podemos afirmar que estudar 

em escola pública é um fator influente na evasão discente na Pedagogia EaD/UFSJ. 
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Dessa forma, as informações elencadas com os dados relativos à escolarização, nesse 

caso, dizem melhor sobre a característica da demanda do curso do que necessariamente sobre a 

evasão e a permanência. Com a apresentação desses dados, finaliza-se o perfil básico mapeado 

através dos bancos de dados do NEAD/UFSJ. A seguir, ao longo desta pesquisa, aprofundar-

se-á nesse perfil, investigando o contexto social, econômico e cultural, que pode fornecer outras 

informações importantes sobre o aluno da EaD. 

Portanto, quanto mais conhecimento se obtiver sobre a modalidade de educação a 

distância, sobre o público que ela atende e características desse sujeito aprendente, melhor será 

o desenvolvimento das práticas pedagógicas, da metodologia e da didática. Ao considerar que 

na EaD grande parte das interações e mediações ocorrem através de meios e instrumentos 

digitais, conhecer todo esse universo da educação on-line poderá possibilitar um melhor 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, a construção de relações afetivas entre 

os atores e também o uso adequado dos equipamentos. 

Desse modo, ter o aluno como base norteadora das políticas públicas e do desenho 

metodológico, melhores resultados, tanto para o aluno quanto para a instituição de ensino, 

podem ser alcançados. Traçar o perfil do aluno que evadiu e do concluinte do curso de 

licenciatura, levando em consideração seus contextos sociais, econômicos, culturais e 

educacionais, significa colocar o sujeito no centro do processo de ensino e aprendizagem, 

dando a ele a posição de protagonista de sua formação. Além desses aspectos, os relatos 

discentes permitem observar as condições de construção de conhecimento e os fatores 

atrelados à evasão e à permanência no curso, demonstrando, ainda, o que tem dado certo e o 

que precisa ser reavaliado, na forma como a política pública brasileira tem conduzido a 

implementação do educação a distância em nosso país.     

Dessa forma, consoante ao discurso de Serafini (2012), poder-se-á construir e 

reconstruir os rumos dessa educação cidadã, dinâmica, libertadora, autônoma, consciente e 

popular, respaldando o aprendizado para a vida, procurando orientar o aluno para uma via de 

produção coletiva, e desenvolvendo a autonomia e o senso crítico de cada um, por meio de 

uma maior e efetiva democratização no acesso ao Ensino Superior em nosso país. 

Com essa visão de uma educação cidadã e humana, tendo como base norteadora o aluno 

e seu perfil, ouvi-lo é fundamental para o sucesso da aprendizagem. Como foco desta pesquisa, 

a compreensão da evasão e da permanência sob a ótica discente pode agregar informações e 

percepções relevantes para a diminuição da evasão. Dessa forma, no próximo capítulo 

apresenta-se a visão discente sobre esses fenômenos sociais através da aplicação e análise dos 

questionários. 
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5 A EVASÃO E A PERMANÊNCIA SOB A ÓTICA DISCENTE: O QUE OS ALUNOS 

APONTAM COMO FATORES INFLUENTES NA DESISTÊNCIA E NA 

CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA EAD/UFSJ 

  

  Este capítulo tem o propósito de apresentar a visão dos discentes em Pedagogia EaD da 

UFSJ sobre a evasão e a permanência, relevando os fatores que foram preponderantes para o 

abandono ou a conclusão do curso. Dessa forma, os dados que serão analisados foram 

coletados através da aplicação de dois questionários on-line, um para alunos evadidos e outro 

para concluintes. Para facilitar a compreensão do aluno e também agregar informações 

importantes, o questionário apresenta questões objetivas e dissertativas, dividido em duas 

perspectivas: a primeira para a coleta de dados socioeconômicos a fim de adicionar 

informações sobre o perfil do aluno; a segunda traz perguntas relativas aos fatores influentes 

na evasão e na permanência. 

  O questionário foi o instrumento de pesquisa selecionado e utilizado. Trata-se de um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador (MARCONI E LAKATOS, 2003, 

p.201). A prerrogativa de aplicar o questionário sem a presença do pesquisador foi 

determinante na escolha do instrumento, uma vez que os discentes pesquisados se encontram 

espalhados em cidades do interior do estado de Minas Gerais e São Paulo, polos oferecidos 

pela UFSJ no curso de Pedagogia nas ofertas de 2011, 2012 e 2014, respectivamente. Com as 

possibilidades das novas tecnologias, a aplicação se deu por meio da internet com a utilização 

das ferramentas do Google Forms. O questionário foi montado na plataforma e enviado o link 

por e-mail para os alunos, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE, após a aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética da UFSJ em 12 de julho 

de 2019. 

  Para o envio, foi realizado um levantamento de todos os alunos que iniciaram o curso 

nas três edições oferecidas e que informaram o e-mail. Após o levantamento, realizou-se uma 

divisão entre evadidos e concluintes. O questionário foi enviado, ao todo, para 348 (56%) 

alunos concluintes dos 619 apontados pela lista de alunos do NEAD e 192 (54%) evadidos do 

total de 355 alunos. Desse total, cerca de 40% dos e-mails retornaram com mensagens 

informando que não existem mais ou estão incompletos. Assim, finalizou-se a aplicação do 

questionário com as respostas de 33 alunos concluintes, em torno de 25% dos e-mails válidos 

e 17 alunos evadidos, 23%. Esses números revelam a necessidade de um olhar qualitativo para 

a análise, buscando dados na subjetividade do sujeito para auxiliar a compreensão.  
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5.1 Parte 1 do questionário: informações socioeconômicas dos alunos evadidos e 

concluintes 

 

  A primeira parte do questionário destinou-se às informações socioeconômicas, com o 

total de nove perguntas. As respostas resultaram em informações relevantes sobre o perfil do 

aluno e suas condições básicas de vida. A primeira questão traz o estado civil dos alunos, 

conforme o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 34 – Estado civil dos alunos evadidos e concluintes 

Estado civil do aluno evadido                                         Estado civil do aluno concluinte 

  

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

  Percebe-se, ao analisar os gráficos, que a maioria dos alunos são casados (76,5% dos 

evadidos e 57,6% dos concluintes). Essa informação tende a se relacionar com a faixa etária 

dos alunos, em sua maioria, acima dos 30 anos de idade. É interessante observar que o 

percentual de casados é mais expressivo nos alunos evadidos, e revela um dado importante: os 

alunos casados tendem a evadir mais do que os solteiros. Nos alunos concluintes, o percentual 

é equilibrado. 

  Essa constatação aparece em outras pesquisas, como apresenta Vicente (2015) ao dizer 

que 77% dos alunos com trajetórias estudantis bem-sucedidas em cursos de licenciatura no 

campus de Januária são solteiros e apenas 22% são casados. Laham (2016) traz em sua pesquisa 

que 64,70% dos alunos evadidos do Curso de Pedagogia UAB-UFSCar são casados. Em 

contrapartida, Delgado (2018) apresenta um resultado inverso, com 74,2% de alunos com 

companheiros que concluíram a graduação a distância na UFMS. 

  Pode-se inferir, comparando os dois perfis, que o estado civil por si só pode não 

representar um fator que determina, exclusivamente, a evasão, uma vez que essa variável 
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aparece em ambos os perfis. Os casados evadiram e ao mesmo tempo concluíram mais que os 

solteiros. Ser casado pode ser preponderante para a evasão quando associado a outros fatores, 

por exemplo: a prioridade no campo profissional para manter a família, a dificuldade de aliar 

o trabalho, a vida familiar e os estudos, a escassez de recursos econômicos, a falta de tempo. 

A mesma relação pode-se estabelecer com a variável relativa à presença ou à ausência de filhos. 

Neste caso, o percentual de alunos pesquisados com filhos representa a maioria, tanto para 

evadidos, quanto para concluintes. Observe o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 35 – Presença ou ausência de filhos  

Presença ou ausência de filhos – evadidos    Presença ou ausência de filhos – concluintes 

  

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

  Com os gráficos percebe-se que a grande maioria dos alunos têm filhos, com o 

percentual de 76,5% para evadidos e 60,6% para concluintes. Essa variável se assemelha à 

relativa ao estado civil, em que ser casado ou ter filhos não são características restritas dos 

alunos evadidos, mas também dos alunos concluintes. Ou seja, ambos os perfis apresentam 

percentuais próximos.  

Em relação à quantidade de filhos, tem-se para os alunos evadidos a quantidade de 1 

filho como o maior percentual, 46%, seguido de 4 filhos com 23% e de 2 e 3 filhos com 15% 

cada. Para os alunos concluintes, a maioria tem 2 filhos com o percentual de 50%, seguido de 

1 filho com 45% e de 3 filhos com 5%.  
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Gráfico 36 – Quantidade de filhos 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

  É interessante observar que os alunos concluintes têm em média 2 filhos, já os evadidos 

apresentam, a maioria, apenas 1 filho (46%) e um percentual considerável de 4 filhos (23%). 

A quantidade de filhos pode interferir, assim como o estado civil, nos fatores influentes na 

evasão relacionados com as questões econômicas e de tempo. Neste caso, relacionando os 

perfis não é possível afirmar que a quantidade de filhos predispõe a evasão ou a permanência. 

Nessa perspectiva, Oliveira, Oesterreich e Almeida (2018) corroboram com essa constatação 

ao concluírem na pesquisa de cursos em EaD que: 

 

Uma evidência diferenciada deste estudo foi que o número de filhos não 

parece prejudicar o número de horas disponíveis para o estudo, tampouco a 

evasão, uma vez que a média de horas dedicadas e a evasão não foram 

diferentes das daqueles que não têm filhos. (OLIVEIRA, OESTERREICH E 

ALMEIDA, 2018, p.15) 

 

Em contrapartida, algumas pesquisas já trazem a evidência de que o número de filhos 

interfere sim na evasão. Lott (2017), por exemplo, verificou que o aumento no número de filhos 

dificulta a permanência no curso e também pode influenciar na probabilidade da evasão ocorrer 

nos cursos superiores a distância privados. Dessa forma, acredita-se que a soma de fatores 

multivariados pode causar a evasão e não a ocorrência isoladamente. 
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Outros dados levantados no questionário dizem respeito à inserção no mercado de 

trabalho durante o curso. Foi perguntado aos alunos se durante o curso eles trabalharam, se 

sim, em jornada de quantas horas e em qual área de atuação.  

   

Gráfico 37 – Alunos que trabalham ou não 

            Alunos evadidos                                                          Alunos concluintes 

  

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

  Dessa forma, observa-se que 88,2% dos alunos evadidos trabalhavam enquanto cursava 

o curso e 11,8% não estavam no mercado de trabalho. Quanto aos alunos concluintes, 100% 

estavam empregados na época da graduação. Tem-se então, a maioria absoluta de alunos 

inseridos no mercado de trabalho durante o curso. Essa informação se relaciona com a proposta 

inicial de oferta do curso, que primava por oferecer aos professores da rede pública de ensino 

que não possuíam graduação na área de atuação a oportunidade de se graduarem.  

Em relação à jornada de trabalho, 93,3% dos alunos evadidos trabalhavam 40h/semana 

e 6,7% em jornada de 20h/semana. Nos alunos concluintes, 84,8% faziam jornada de 

40h/semana e 15,2% de 20h/semana. Todos os alunos que trabalhavam possuíam vínculo 

empregatício. 
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Gráfico 38 – Jornada de trabalho em h/semana 

             Alunos evadidos                                                             Alunos concluintes 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

   

Atuava na Educação Básica a maioria dos alunos concluintes, com 63,6% e em outras 

áreas 30,3%. Nessas outras áreas, foram citadas: comércio, aviação (comissário de bordo), 

assistência social, contabilidade, setor cultural e produção de conteúdo. Tem-se uma pequena 

parcela de alunos envolvidos com a Educação Profissional e Superior. Em relação aos 

evadidos, a maioria trabalha em outras áreas não ligadas à educação com 47,1%. Foram citadas 

como área de atuação: comércio, segurança pública, administrativo (Câmara Municipal e 

Judiciário), saúde, bancária, digitação e fotografia. Em seguida, tem-se 41,2% de atuantes na 

Educação Básica e 11,8% na Educação Superior. 

 

Gráfico 39 – Área de atuação dos alunos com vínculo empregatício 

             Alunos evadidos                                                             Alunos concluintes 

  

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

  Com os gráficos, conclui-se que o aluno evadido trabalhou durante o curso em uma 

jornada de 40h/semana, a maioria, em áreas de atuação distintas da Educação Básica. Essa 

variável – estar inserido no mercado de trabalho durante o curso com joranada integral de 

40h/semana –, aparece no perfil dos alunos e entre os fatores influentes na evasão quando 
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relacionados à dificuldade de conciliar os estudos e o trabalho, falta de tempo para os estudos 

e a prioridade em manter-se empregado (LAHAM, 2016; MAURÍCIO, 2015; PAULOMINAS, 

2010; SOTERO, 2014).  

  A sobrecarga de trabalho, muitas vezes, leva o aluno a optar pela EaD pela expectativa 

de conseguir conciliar o estudo com o trabalho e de demandar menos tempo. Porém, realizar 

com sucesso um curso em EaD exige disciplina, tempo igual ou até superior à modalidade 

presencial para dar conta dos conteúdos e atividades. Segundo Maurício (2015), para a maioria 

das pessoas, fazer um curso a distância parece ser mais fácil. Porém, quando iniciam percebem 

que há uma série de dificuldades em avançar, pois além de necessitarem ter o domínio das 

tecnologias, também precisam organizar o tempo e os espaços para não acumular os conteúdos 

e as atividades. Essa dificuldade em organizar o tempo e o espaço, assim como conciliar os 

estudos com o trabalho são fatores que aparecem em diversas pesquisas como determinates da 

evasão. 

 Quanto ao aluno concluinte, os dados mostram que ele trabalhou, em sua totalidade, 

durante o curso com jornada de 40h/semana, em sua maioria na educação básica. O fato de não 

trabalhar durante a graduação aparece em pesquisas como um fator que contribui para a 

permanência e a conclusão do curso, como por exemplo, afirma Vicente (2015) em seus 

estudos. Porém, no caso dos alunos pesquisados, essa variável não predispôs à evasão. Isso 

pode estar relacionado ao fato dos alunos já atuarem na área e verem sentido e motivação para 

persistir até a conclusão.  

Esse dado, traz uma informação relevante: os alunos inseridos, profissionalmente, na 

área da Educação Básica, cujo foco do Curso de Pedagogia, tendem a permanecer mais que os 

alunos atuantes em áreas diversas. Esse fato pode estar relacionado à necessidade de 

qualificação para a prática profissional, motivando os seus atuantes a persistirem pela 

importância de aprofundar os conhecimentos na área. Ver sentido e se identificar com o que 

estuda é um fator desafiador e motivador para persistir e concluir o curso. O seu reverso, 

porém, pode influir, incisivamente, na evasão, uma vez que tudo aquilo que não apresenta um 

sentido real, que não vislumbra um objetivo concreto pode causar o desânimo e o abandono. 

Fiuza (2012) em sua pesquisa demosntra a importância desses fatores (identificação 

pessoal, área de atuação e aprimoramento de conhecimentos) para a adesão e a permanência 

dos alunos nos cursos a distância. Na tabela abaixo, a autora exemplifica melhor esses fatores: 
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Tabela 7 – Categorias e Termos Associados à Adesão e à Permanência na EaD  

Categorias Termos Associados 

 

Identificação 

pessoal/Afinidade curso 

 

 

Gosto da área; Interesse pessoal pelo curso; Me identifico com; 

Afinidade; Adoro; Amo. 

 

 

Área de 

atuação/Identificação 

profissional 

 

 

 

 

Área que atuo; Já atuo na área; Área de trabalho; Relação com 

minha área de atuação; Compatibilidade com área de atuação; 

Ligado com área de atuação; Adequado à área de atuação 

profissional; Afinidade com área de atuação; Já trabalho e não 

tenho formação; Necessidade de um diploma na área; Interesse 

na área (atual e futuro); Interesse profissional. 

 

Conhecimento/ 

Aprimoramento 

 

 

Conhecimento; Adquirir conhecimentos; Aumentar 

conhecimentos; Ampliar conhecimentos; Aperfeiçoar 

conhecimento; Aprimorar conhecimento; Atualização; Mais 

Conhecimento; Reciclagem; Aprofundamento; Agregar 

conhecimentos; Abrangência de conhecimentos; Complementar 

conhecimento; Aprimoramento (pessoal e profissional); 

Aprendizado. 

 
Fonte: tabela elaborada pela a autora com base em FIUZA (2012) 
 

 

 Dessa forma, já atuar na área da Educação Básica pode favorecer a presença dessas 

categorias e termos associados e, consequentemente, influenciar de forma positiva a 

permanência no curso. O primeiro termo, “Identificação pessoal/Afinidade curso”, pode 

descrever o gosto e a identificação com docência, gerando a motivação e a vontade de concluir 

o curso, agregando novos conhecimentos e práticas profissionais. A “Área de 

atuação/Identificação profissional” pode se associar com a vontade de permanecer na área de 

atuação e a afinidade com a profissão, levando o aluno a buscar mais qualificação para 

melhorar o espaço e a ação profissional. O último termo, “Conhecimento/Aprimoramento” 

pode demonstrar a necessidade e o anseio por qualificação profissional, assim como os outros 

termos, buscando melhorar as práticas profissionais e absorver novos conhecimentos. 

 Outra variável presente no questionário compreende a configuração familiar. A maioria 

dos alunos é casada e têm filhos, conforme os gráficos anteriores, mas é importante conhecer 

a estrutura da vida familiar deles. O gráfico abaixo demonstra isso: 
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Gráfico 40 – Configuração familiar dos alunos 

                Aluno evadido                                                       Aluno concluinte 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

 Percebe-se, portanto, que a maioria dos alunos evadidos mora com o cônjuge e os 

filhos, com 58,8%, em seguida 23,5% moram só com o cônjuge. Os alunos concluintes também 

moram, em sua maioria, com o cônjuge e os filhos, 45,5%; 21,2% moram sozinhos e 15,2% 

moram só com o cônjuge. Observa-se que uma pequena parcela de alunos, ainda reside com 

os pais ou parentes, com colegas e com os filhos. Dessa forma, os alunos evadidos e concluintes 

precisam arcar ou colaborar com o sustento da família. 

 Em relação à necessidade de sustentar a família, foi perguntado qual a renda familiar 

dos discentes. Tem-se que a maioria dos alunos evadidos apresenta uma renda familiar acima 

de 3 salários mínimos com 64,7%, de 1 a 3 salários mínimos com 29,4% e 5,9% com menos 

de 1 salário mínimo. Os alunos concluintes apresentam 66,7% com uma renda superior a 3 

salários mínimos, 30,3% de 1 a 3 salários mínimos e 3% com renda de até 1 salário mínimo. 

Informações conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 41 – Renda familiar 

                  Aluno evadido                                                        Aluno concluinte 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 
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 Observa-se, no gráfico, que a maioria dos alunos apresenta uma renda familiar acima 

de 3 salários mínimos, porém há um percentual considerável que sobrevive com a renda de 1 

a 3 salários e uma pequena parcela com apenas 1 salário mínimo. A questão da renda familiar 

deve ser analisada de forma cuidadosa, uma vez que de um estado ou região para outro há 

variações no custo de vida, por exemplo, a variação do valor da cesta básica ao longo do 

território brasileiro. Também varia de acordo com o número de dependentes. No caso do curso 

estudado, há a presença de alunos em cidades do interior do estado de Minas Gerais e de São 

Paulo, em que pode haver essa variação no custo de vida. 

 Porém, para efeito de análise deste caso, será generalizado o valor da renda familiar, 

uma vez que no questionário o aluno não se identifica e, portanto, não é possivel realizar essa 

divisão. Dessa forma, analisando conforme o perfil básico do aluno, é possível inferir que o 

aluno evadido é casado, tem em média 1 filho, mora com filho e com cônjuge e com renda 

familiar acima de 3 salários mínimos. O perfil do aluno concluinte segue a mesma linha, 

alterando a média de filhos de 1 para 2.  

A variável renda familiar, assim como outras citadas anteriormente, não determina uma 

característica exclusiva dos alunos evadidos ou dos alunos concluintes. Mais uma vez há um 

equilíbrio, porém vale destacar que o percentual de alunos que vivem na faixa de 1 salário 

mínimo é um pouco maior nos alunos evadidos, com o total de 5,9% e os concluintes com 3%. 

É uma diferença pequena, mas merece a atenção, pois sabe-se que em diversas pesquisas as 

rendas mais baixas favorecem a evasão, assim como as rendas mais altas influem, 

positivamente, na permanência no curso. A falta ou a escassez de recursos financeiros aparece 

como um dos principais fatores influentes na evasão.  

Nessa perspectiva, Sotero (2014) apresenta que: de nove motivos (recursos financeiros, 

dificuldade de trabalhar, falta de segurança, interesse por outro curso, problemas com a 

coordenação, dificuldades com as disciplinas, infraestrutura da instituição, distância do 

trabalho e a instituição e a mudança de instituição) para a evasão, citados pelos alunos de 

licenciaturas, o motivo que aparece com maior recorrência é, justamente, o recurso financeiro. 

Essa dificuldade com os recursos financeiros também aparece nos trabalhos de Delgado 

(2018), Souza (2017), Vicente (2015) como um dos fatores que levam o aluno à abandonar a 

graduação. O reverso, que compreende valores de renda familiar mais altas, aparece como um 

dos principais fatores que favorecem a permanência e a conclusão do aluno no curso, como 

ressalta Fiuza (2012) e Lott (2017). 

Os dados apresentados associados aos relativos e ao perfil básico do capítulo anterior 

somam informações importantes sobre quem é o aluno evadido e o aluno concluinte do Curso 
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de Pedagogia EaD da UFSJ. Traz variáveis e características interessantes sobre o contexto 

socioeconômico e cultural, que aliados aos fatores influentes, conforme a ótica do aluno, abre 

a oportunidade de um maior conhecimento sobre a evasão e a permanência no curso oferecido. 

Dessa forma, para finalizar a pesquisa, a próxima parte do capítulo se destina à analisar a fala 

dos alunos, atentando para os motivos influentes na evasão e na permanência apontados pelos 

próprios alunos. 

 

5.2 Parte 2 do questionário: fatores de influência na evasão e na permanência sob a ótica 

discente  

 

 Nesta parte do capítulo, procura-se investigar os fatores influentes na evasão e na 

permanência sob a ótica discente, atentando para a fala e a percepção dos próprios alunos. Para 

tanto, foi destinada a essa temática uma parte dissertativa do questionário, em que o aluno tem 

a liberdade de escrever, em sua opinião, o que realmente lhe toca e é relevante para a melhoria 

da gestão da EaD e seus processos de aprendizagem.   

Nessa direção, é importante ouvir os discentes e atentar-se não só para a evasão, mas, 

também, aos fatores de influência para a permanência. Uma vez que, embora as causas da 

evasão sirvam de parâmetros para as ações gestoras para o enfretamento do problema, 

exemplos, estímulos e experiências positivas podem ser eficazes no sentido de compreender 

quais os fatores tendem a ser determinantes para concluir ou abandonar o curso. Há uma 

tendência de buscarmos apenas as causas de fracasso, contudo, é essencial revertermos a ótica 

e enfatizarmos também as experiências exitosas.   

  Assim, busca-se por meio desta pesquisa, aliar o estudo da evasão e da permanência, 

tendo como base o aluno e seu contexto, os conhecimentos e as informações desde suas formas 

de acesso, até a sua conclusão ou abandono da graduação. Dessa forma, será possível a 

aproximação de informações relevantes sobre o perfil do aluno do Curso de Pedagogia na 

modalidade EaD da UFSJ, assim como os fatores de influência da evasão e da permanência que 

ocorreram no curso ao longo de suas três edições. E a partir dessas informações, levantar 

algumas questões sobre a adequação das políticas públicas, dos currículos e das metodologias 

usadas, bem como o processo de apropriação dos conhecimentos em si. 

 

5.2.1 Motivos pela opção em EaD e as expectativas iniciais: o que revelam os alunos 
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 A segunda parte do questionário compreende algumas questões objetivas e dissertativas, 

com o intuito de conhecer a opinião dos alunos sobre a evasão e a permanência. Para tanto, 

iniciou-se a aplicação dessa parte do questionário indagando aos alunos o motivo de terem 

escolhido cursar a graduação de Pedagogia a distância. Como resultado, apareceram quatro 

respostas, segue abaixo o gráfico. 

 

Gráfico 42 – Motivos para a escolha do Curso de Pedagogia EaD 

            Alunos evadidos                                                     Alunos concluintes 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

 Conforme as respostas dos alunos apresentadas no gráfico, observa-se que a maioria 

optou pelo curso na modalidade EaD, pois necessitavam conciliar a graduação com o trabalho, 

e viam essa possibilidade na EaD. Do total, 52,9% dos alunos evadidos e 48,5% dos concluintes 

elegeram esse motivo como o principal. Em seguida, a falta de tempo para frequentar as aulas 

presenciais aparece com 35,3% e 45,5%, respectivamente para evadidos e concluintes. 

Finalizando, tem-se 11,8% dos alunos evadidos que alegam a escolha por ser mais fácil do que 

um curso presencial e 6% dos concluintes disseram não haver curso presencial onde moram. 

 Em relação ao motivo mais recorrente para a escolha da modalidade EaD, a necessidade 

de conciliar o curso com o trabalho aparece em destaque em outras pesquisas. A possibilidade 

e a flexibilidade de realizar o curso e as atividades em lugares diversos, no momento disponível 

para o estudo, alavanca a procura dos alunos inseridos no mercado de trabalho. Schlickmann 

(2008) corrobora com essa ideia ao identificar que a flexibilidade proporcionada pela EaD foi 

a principal razão da escolha pela modalidade, por favorecer a conciliação entre os estudos e a 

rotina do estudante. Para o pesquisador, a flexibilização é descrita pela possibilidade do aluno 

escolher o local e o horário em que realiza seus estudos, conforme o gráfico abaixo. 
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Gráfico 43 – Os fatores mais determinantes na opção do aluno pela modalidade a distância

 

Fonte: gráfico retirado da dissertação de Schlickmann (2008, p.134).  

 

 De acordo com o gráfico, Schlickmann (2008) demonstra que a flexibilização aparece 

como o motivo mais recorrente para a escolha da modalidade EaD, assumindo as duas primeiras 

posições com 352 e 349 respostas do total de 360 alunos pesquisados. Esse resultado vai ao 

encontro desta pesquisa, que apresenta como fator primordial para a escolha da EaD, tanto para 

alunos evadidos (52,9%), quanto para concluintes (48,5%), a necessidade de conciliar os 

estudos com o trabalho através da flexibilização possibilitada pela modalidade.  

 Em contrapartida, Fiuza (2012) traz como principal motivo para a escolha de cursos em 

EaD a identificação pessoal e a afinidade com o curso com 13,12%. Em seguida, aparece a 

flexibilização com 12,60% e o conciliar (estudo e trabalho, vida pessoal e vida familiar) com 

3,15%. O que demonstra que, para os alunos pesquisados, os motivos ligados à satisfação 

pessoal com o curso são mais importantes na escolha da modalidade EaD.  

 Como segundo motivo para a escolha, conforme os alunos que responderam o 

questionário desta pesquisa, aparece o quesito tempo. Os alunos evadidos (35,35%) e 
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concluintes (45,5%) afirmaram não ter tempo de frequentar aulas presenciais. Esse motivo 

também apresenta uma direta relação com a possibilidade de flexibilização da EaD. A 

autonomia e a liberdade na escolha do espaço e do tempo para realização do curso e das 

atividades despertam o interesse dos alunos que precisam conciliar os estudos com o trabalho, 

a família e a vida pessoal. Britto, Minciotti, Crispim e Zanella (2016) também destacam o tempo 

como determinante da escolha por uma ou por outra modalidade. Todos os entrevistados foram 

enfáticos em relacionar a possibilidade de fazer o seu próprio horário como importante para a 

escolha da EAD (BRITTO, MINCIOTTI, CRISPIM E ZANELLA, 2016, p.212). 

 Como terceiro motivo para os alunos concluintes aparece a indisponibilidade do curso 

presencial na localidade da residência (6%). Esse motivo vai ao encontro da proposta de 

universalização da Educação Superior com a EaD, alcançando os alunos nos lugares mais 

remotos do país ou onde não haja a disponibilidade de cursos presenciais. Esse motivo também 

aparece na pesquisa de Schlickmann (2008), conforme o gráfico 43, a ausência de instituições 

presenciais na cidade de residência assume a antepenúltima posição, com 218 ocorrências das 

360 respostas. Isso demonstra que a ausência de instituições de ensino superior presenciais na 

cidade do aluno não contribuiu ou contribuiu pouco na opção do estudante pela EaD de acordo 

com 66% dos estudantes (SCHLICKMANN, 2008, p.126). De modo geral, em ambas as 

pesquisas, percebe-se que o estudante opta pela EaD mesmo tendo a opção de fazer um curso 

presencial, pesando sobre essa escolha outros motivos. 

Já para os alunos evadidos, aparece em terceiro lugar o motivo relacionado à ideia de 

que o curso em EaD é mais fácil que o curso na modalidade presencial. Como já dito 

anteriormente, essa ideia é ilusória, uma vez que o curso a distância exige tempo, organização 

e dedicação tanto quanto o presencial, acrescentando, ainda, a necessidade de disciplina para o 

acompanhamento das aulas e a realização das atividades. 

 Essa ideia de que o curso em EaD é mais fácil que o presencial também aparece na 

pesquisa de Borges, Mondini, Domingues e Mondini (2016) como motivo para a escolha da 

modalidade. Na pesquisa, esse motivo não obteve diferença estatística, isso quer dizer que tende 

a ter a mesma influência para as pessoas de modo geral. Ou seja, não é um motivo específico 

para um determinado grupo de pessoas, por exemplo, dos alunos que trabalham, ou de mulheres, 

ou de alunos com renda mais baixa. Porém, é interessante observar que aqui, nesta pesquisa, o 

motivo aparece como exclusivo dos alunos evadidos. Essa especificação pode apresentar uma 

relação direta com a evasão, ou seja, o aluno que opta pela EaD com base na expectativa de 

uma maior facilidade do curso acaba por se decepcionar ao longo da graduação, podendo levar 

ao abandono. 
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 Seguindo nesse contexto de expectativas, com o intuito de investigar o que os alunos 

evadidos pensavam e o que eles esperavam do curso antes de iniciá-lo, incluiu-se essa questão 

no questionário. É importante compreender as expectativas dos alunos e o que não foi atingido 

para repensar o processo educacional e a relação entre aluno, instituição, professores e tutores, 

visando à diminuição da evasão. Dessa maneira, foi construída a tabela abaixo para facilitar a 

visualização e a análise das falas dos alunos. 

 

Tabela 8 – Expectativas dos alunos evadidos antes de iniciar o curso 

Alunos Expectativas 

Q1-01 Conhecimento. 

Q1-02 Que teria mais estudos, para além de materiais apostilados. 

Q1-03 Como sempre gostei de estudar e trabalho na área, achei que ia concluir com mais 

tranquilidade. E de fato não tive dificuldade nas matérias, mas sim na plataforma e com 

os trâmites de andamento do curso. 

Q1-04 A expectativa era de fazer um bom curso para melhoria do curriculum. 

Q1-05 Menos complexo. 

Q1-06 Curso bom, voltado para o que esperava. 

Q1-07 Expectei a conclusão do curso e imaginava a possibilidade de flexão de tempo para 

desenvolvê-lo. 

Q1-08 Minhas expectativas eram altas quando iniciei, mas depois percebi que o curso era mais 

voltado, em toda sua estrutura, para quem já estava atuando na área educacional. Não 

tive dificuldade com o conteúdo, mas por não atuar na área educacional e trabalhar 

período integral, o estágio foi bem complicado de ser realizado. 

Q1-09 Adquirir mais conhecimento. 

Q1-10 Tornar uma profissional atuante. 

Q1-11 Pensei que fosse terminá-lo, fracassei. 

Q1-12 Eu acreditava em minha formatura, mas ao longo do caminho as desistências e 

dificuldades do estágio pesaram bastante. 

Q1-13 Concluir o curso para que eu pudesse ter mais uma área de formação e um outro campo 

de trabalho e pesquisa. 

Q1-14 Mais dinâmico e interativo. 

Q1-15 Imaginei que por ser a distância fosse mais fácil. 

Q1-16 Que a plataforma fosse mais dinâmica; que as vídeo aulas fossem mais interessantes. 

Q1-17 De que esse curso me envolvesse diretamente com a realidade da minha profissão que 

sou apaixonada. Que a pedagogia nos acrescentasse teorias que pudéssemos trabalhar 

com a realidade dos dias de hoje e não somente “blábláblá” que vou usar pra nada. 

"Desculpe minha franqueza". 

Fonte: elaborada pela autora com base nas respostas do questionário. 

 

 Ao analisar a tabela é interessante observar que é possível dividir as expectativas em 

dois grupos, as intrínsecas e as extrínsecas ao aluno. A maioria dos alunos (Q1-02, Q1-03, Q1-

05, Q1-07, Q1-08, Q1-12, Q1-14, Q1-15, Q1-16 e Q1-17) citaram expectativas ligadas 

diretamente ao curso, ou seja, extrínsecas. Os demais (Q1-01, Q1-04, Q1-06, Q1-09, Q1-10, 

Q1-11, e Q1-13) externalizaram as expectativas pessoais, intrínsecas ao indivíduo.  
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 Dentro do grupo extrínseco, percebe-se que quatro alunos (Q1-03, Q1-05, Q1-07 e Q-

15) citam a expectativa de o curso ser mais fácil que o presencial e a possibilidade de 

flexibilização do tempo. Esse anseio também aparece como motivo para a escolha da EaD e 

pode-se associar, neste caso, que a falta de materialização da expectativa pode ter colaborado 

para a evasão do aluno. Como já foi dito, muitos alunos apresentam uma compreensão 

equivocada de que a EaD é mais fácil, que não precisa de tanta dedicação e que pode ser feita 

a qualquer tempo, porém disciplina e organização são exigidas para a realização dos conteúdos 

e das atividades, da mesma forma que em um curso presencial. 

 Nessa perspectiva, Palloff e Pratt (2004) alertam que: 

 

Os alunos que fazem cursos on-line pela primeira vez, em geral, não têm idéia 

de quais sejam as demandas. Por isso, é importante deixar claro o que se espera 

deles e oferecer-lhes diretrizes sobre quanto tempo devem dedicar a cada aula 

durante a semana. Uma orientação acerca do processo de aprendizagem on-

line também pode ser útil. Quando os alunos sabem o que esperar em termos 

de cumprimento de prazos e como desenvolver boas habilidades de 

gerenciamento do tempo, é provável que sua possibilidade de sucesso 

aumente. (PALLOF; PRATT, 2004, p.31) 

 

 Dessa forma, considerar um curso em EaD mais fácil que o presencial se justifica pela 

experiência vivenciada ou a falta dela. Ou seja, infelizmente, existem instituições que se 

apropriam da EaD para fins exclusivamente lucrativos, almejando um número grande de alunos 

e condições mínimas de qualidade, em que o processo de ensino-aprendizagem e avaliação são 

questionáveis, sem parâmetros e diretrizes. Por outro lado, conforme a fala de Pallof e Pratt 

(2004), aqueles alunos que não conhecem o processo da EaD podem se apropriar da principal 

crítica que se faz ao ensino on-line, a de que ele não seria tão rigoroso quanto o presencial. 

Portanto, associar a autonomia com a facilidade acaba por provocar uma visão equivocada e, 

assim, pode acarretar a falta de adaptação à EaD e, posterior, evasão. 

 Outra expectativa apresentada compreende à dinâmica do curso. É possível perceber nas 

falas dos alunos (Q1-02, Q1-03, Q1-14 e Q1-16) uma visão da EaD, em que abarcada pela 

tecnologia, fosse mais interativa: “Pensei que teria mais estudos, para além de materiais 

apostilados”; “Mais dinâmico e interativo”; “Que a plataforma fosse mais dinâmica, que as 

videoaulas fosse mais interessantes”; “E de fato não tive dificuldade nas matérias, mas sim na 

plataforma e com os trâmites de andamento do curso”. Essas percepções trazem à tona a 

questão do designer instrucional dos cursos, os materiais didáticos, a estrutura das plataformas 

e também a qualidade das interações entre os atores. O não alcance da satisfação dessas 

expectativas, em diversas pesquisas, está associado aos fatores que motivam a evasão. Laham 
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(2016), por exemplo, cita os problemas com material didático, interação e interatividade no 

ambiente virtual de aprendizagem (sentimento de solidão). Também são mencionados os 

fatores relacionados com a tecnologia, dificuldades em lidar com o ambiente virtual 

(PAULOMINAS, 2010; MAURICIO, 2015) e com qualidade da interação entre os atores 

(FAVERO, 2006; SOUZA, 2009). 

 Em relação aos materiais didáticos na EaD, convive-se com uma questão delicada 

proveniente de sua organização. Existe uma dissociação entre os professores que produzem os 

materiais e os que guiarão o processo de ensino-aprendizagem, na maioria das vezes, realizado 

pelos tutores. Fica-se diante da autonomia dos que ensinam versus o domínio de quem produz 

o material. A estrutura de muitos cursos em EaD ainda está pautada em apostilas e materiais 

impressos, ficando os recursos audiovisuais subjugados a materiais de apoio. Laham (2016, 

p.70) exemplifica essa dinâmica: 

 

De acordo com o Guia do Estudante (UAB-UFSCar, 2012) os materiais 

didáticos disponibilizados pelo curso de Licenciatura em Pedagogia UAB-

UFSCar, são compostos por material impresso e as ferramentas do ambiente 

virtual de aprendizagem, os quais constituem os principais meios de 

comunicação e interação utilizadas no processo pedagógico. Ainda de acordo 

com este Guia os materiais audiovisuais digitais do referido curso, são 

elaborados para apoiar as atividades pedagógicas e dividem-se em: vídeo aulas 

- que apresentam os conteúdos dos principais temas a serem abordados nas 

disciplinas do curso - e uma coletânea de vídeos, trazendo a proposta de 

formação do curso e suas disciplinas.  

 

 Além do engessamento dos materiais didáticos, a falta de interação também é destacada. 

Conforme a fala dos alunos, esperava-se que houvesse maior interatividade e relacionamentos 

consistentes entre os atores. E quando não há a superação desses elementos, o curso pode se 

tornar um fardo de teorias e de papeis sem sentido. É o que relata o aluno Q1-17: “De que esse 

curso me envolvesse diretamente com a realidade da minha profissão que sou apaixonada. Que 

a pedagogia nos acrescentasse teorias que pudéssemos trabalhar com a realidade dos dias de 

hoje e não somente ‘blábláblá’ que vou usar pra nada. Desculpe minha franqueza.”  

 A produção de materiais e a interação que desperte a atenção do aluno e que consiga 

aliar a teoria e a vivência prática pode ser uma estratégia relevante para a diminuição da evasão. 

Se o aluno acima tivesse se apropriado da relação teoria e prática, através da interação com os 

tutores e os professores, assim como com o uso dos materiais, é possível que ele tivesse 

concluído o curso. A interação impacta na aprendizagem e na construção de sentidos, uma vez 

que existe a autonomia para apresentar caminhos, sugerir materiais e fazer apontamentos 
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práticos. Por exemplo, o estímulo à realização do estágio e o seu acompanhamento efetivo pelo 

professor é um caminho para a apropriação do conhecimento e relação teoria e prática.  

 Porém, é preciso uma sensibilidade para compreender as necessidades dos alunos e 

propor estratégias para que o estágio não se torne um fardo ao invés de um momento 

enriquecedor de construção de sentidos. O que foi, justamente, mencionado pelos alunos Q1-

08 e Q1-12: “Minhas expectativas eram altas quando iniciei, mas depois percebi que o curso 

era mais voltado, em toda sua estrutura, para quem já estava atuando na área educacional. 

Não tive dificuldade com o conteúdo, mas por não atuar na área educacional e trabalhar 

período integral, o estágio foi bem complicado de ser realizado.”; “Eu acreditava em minha 

formatura, mas ao longo do caminho as desistências e dificuldades do estágio pesaram 

bastante.” 

 Os alunos que trabalham precisam de certa flexibilidade para a realização dos estágios, 

uma vez que o seu cumprimento é uma exigência curricular e também uma atividade muito 

importante para os futuros docentes. Assim, o frustrar da expectativa de cumprir todos os 

requisitos básicos, os créditos e as disciplinas para a conclusão do curso, torna a jornada pesada 

e insustentável para tantos alunos. Mais uma vez, ressalta-se a necessidade de conhecer o perfil 

do aluno para a elaboração e a condução dos cursos em EaD. Há uma grande parte deles que 

precisam equilibrar diversas atividades (profissional, pessoal, familiar) para graduar-se, e 

necessitam da sensibilidade e atenção dos atores e das instituições proponentes de cursos na 

modalidade a distância.  

 Finalizadas as expectativas extrínsecas ao aluno, analisa-se agora as intrínsecas. 

Percebe-se que esse grupo de alunos tinha expectativas pessoais ligadas à autoestima, à 

realização e ao crescimento pessoal e profissional. As falas externalizam essas percepções: 

“Conhecimento.”; “A expectativa era de fazer um bom curso para melhoria do curriculum.”; 

“Curso bom, voltado para o que esperava”; “Adquirir mais conhecimento.”; “Tornar uma 

profissional atuante.”; “Pensei que fosse terminá-lo, fracassei”; “Concluir o curso para que eu 

pudesse ter mais uma área de formação e um outro campo de trabalho e pesquisa.”.  

 Essas expectativas também aparecem como motivos para a opção pela EaD. Segundo 

Schlickmann (2008): aprimoramento dos conhecimentos gerais; atualização profissional; 

vontade de possuir uma nova habilidade profissional; aumento das perspectivas de busca por 

um novo emprego; aumento do prestígio social com a obtenção de um diploma; formação e 

aplicação do aprendizado na atividade profissional estão no rol dos fatores determinantes na 

opção do aluno pela EaD. Também aparecem em Fiuza (2012), mais especificamente, as 

categorias ligadas à afinidade com a área profissional e a busca por conhecimento e 
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aprimoramento. As expectativas e os fatores intrínsecos ou endógenos aos alunos representam 

elementos importantes para permanência e conclusão do curso. 

 Ainda sobre as expectativas, foi perguntado aos alunos concluintes se o curso atendeu 

ao que esperaram no início. Todos, de forma unanime, responderam que sim.  

  

Gráfico 44 – O curso atendeu ou não às expectativas dos concluintes 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

 Em seguida, perguntou-se aos alunos se fariam outro curso a distância. Objetivou-se 

compreender se os alunos concluintes estariam dispostos a vivenciar novamente essa 

experiência e se os evadidos estariam motivados a romper com uma experiência de fracasso, 

em busca de uma nova oportunidade de graduar-se a distância. Segue o gráfico com as 

respostas: 

 

Gráfico 45 – Cursariam ou não outra graduação a distância 

             Alunos evadidos                                                    Alunos concluintes 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

  

Mais uma vez, os alunos concluintes apresentaram uma resposta unanime, cursariam 

sim outro curso em EaD. Os evadidos surpreenderam na resposta, 82,4% disseram que sim e 

apenas 17,6% que não fariam mais. Essa resposta revela que, apesar da vivência de uma 
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experiência de insucesso, a maioria seria capaz de tentar novamente. É muito importante 

observar a capacidade de superação e a disposição de se abrir para uma nova oportunidade.  

 Ao final da análise dos motivos para a opção pela EaD e as expectativas anteriores ao 

início do curso, percebe-se que as informações levantadas e mapeadas são de grande relevância 

para a construção do perfil do aluno e para o conhecimento de suas características 

socioeconômicas e contextuais. Esse conhecimento pode mobilizar os atores da EaD, junto às 

instituições proponentes, para a construção de políticas públicas e estratégias voltadas para 

atender esse público-alvo. 

 Nesse caminho, segue-se aprofundando um pouco mais no quadro da evasão e da 

permanência, abrindo espaço e dando liberdade para que os alunos exponham a sua opinião 

sobre os fatores determinantes no estabelecimento desses dois fenômenos sociais na vida 

estudantil. Assim, na próxima parte deste capítulo, abre-se para os alunos a oportunidade de 

expressarem as suas opiniões, percepções e visões sobre os fatores que julgam influenciadores 

da evasão ou da permanência num curso superior na modalidade EAD. 

 

5.2.2 Fatores que contribuem para a evasão e a permanência: opinião discente, segundo as 

questões objetivas apresentadas 

 

 Esta parte do capítulo dedica-se à análise dos apontamentos dos alunos sobre a evasão 

e a permanência. Proporciona-se, portanto, ao aluno a liberdade de dizer o que lhe toca e é 

relevante para a abordagem dessa temática. Para tanto, o questionário passa a ser dividido em 

dois grupos, os respondidos pelos evadidos com questões particulares da evasão e os destinados 

aos concluintes para retratar melhor a permanência. 

 Essa divisão foi necessária para organizar melhor os dados, focalizando a concentração 

de respostas sobre a evasão e a permanência para posterior confrontamento de ideias. Serão 

apresentados os dados de forma conjunta, objetivando, assim, o entrelaçamento das respostas 

para uma análise integral desses fenômenos. Ao longo da pesquisa, acredita-se que não só os 

dados sobre a evasão podem contribuir para a diminuição do abando estudantil, mas agregar 

também informações relativas à permanência pode ser significativamente relevantes. Assim, 

defende-se o posicionamento da criação de uma rede de apoio, em que se alia a evasão e a 

permanência para o favorecimento da conclusão do curso e a diminuição do abandono 

estudantil na EaD. 

 Dessa maneira, foram questionados aos alunos, através de uma questão objetiva, quais 

os fatores relacionados contribuíram para a evasão, podendo marcar mais de uma opção. Vale 
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ressaltar que essa pergunta foi direcionada apenas aos evadidos, aos concluintes foi perguntado 

quais os fatores foram primordiais para a permanência e a conclusão do curso. 

 Os 17 alunos evadidos que responderam o questionário foram responsáveis por 51 

marcações nas diversas opções que a questão fornecia. Para facilitar a análise, observou-se a 

possibilidade de separar os fatores em duas categorias de análise, a dos fatores endógenos e a 

dos fatores exógenos aos alunos. Segue no gráfico abaixo a distribuição das ocorrências: 

  

Gráfico 46 – Fatores que contribuíram para a evasão do curso 

 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 

 Separados os fatores nas categorias de análise, inicia-se pelos exógenos aos alunos. 

Nessa categoria, englobam-se os seguintes fatores e porcentagens: dificuldades na relação com 

o tutor e o professor da disciplina (12%); falta de apoio da universidade para a continuidade 

dos estudos (2%); falta de estrutura e atendimento ruim no polo presencial (4%); conteúdos e 

metodologias difíceis de acompanhar (4%); poucos encontros presenciais (7%); atividades 

muito solitárias (5%); falta de interação e contato com os colegas, tutores e professores (7%); 
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falta de computador e/ou internet (4%). Essas porcentagens estão associadas ao número de 

ocorrências.  

 Percebe-se que os fatores exógenos somam o total de 45% das ocorrências das respostas. 

O fator que desponta na lista é o que compreende as dificuldades na relação com o tutor e o 

professor, com 12%, seguido dos poucos encontros presenciais e da falta de interação e contato 

com colegas, tutores e professores, com 7% cada um deles. Percebe-se, portanto, que o 

sentimento de solidão – de estar só no percurso da aprendizagem –, afeta diretamente os alunos. 

Um ponto importante a ser observado pelas instituições, pelos tutores e professores para 

melhoria do desenvolvimento do curso, e tão ressaltado pela pesquisa de Fávero (2006), 

intitulada “Dialogar ou Evadir, Eis a Questão?”. Outros fatores também devem ser observados, 

por exemplo, a falta de estrutura e o bom atendimento dos polos, a falta de apoio da instituição, 

a falta de equipamentos tecnológicos e as metodologias de difícil compreensão.  

 A marcação desses fatores pelos alunos alerta para a estrutura física, pedagógica e 

interpessoal dos cursos em EaD. Apresentam-se como dificuldades que podem ser manejadas, 

que podem ser melhoradas para acolher, acompanhar e favorecer a conclusão do curso por esse 

aluno. Por isso, faz todo o sentido a construção do perfil do aluno e também a realização de 

pesquisas acadêmicas, assim como pesquisas de satisfação dentro da própria instituição, para 

que sejam identificadas e sanadas essas dificuldades ou, pelo menos, amenizadas.  

 Em relação aos fatores endógenos, tem-se: acontecimento ou incidente que tenha 

ocorrido ao longo do curso, dificultando sua realização (4%); falta de apoio familiar ou no 

emprego para continuidade dos estudos (19%); dificuldade em organizar o tempo de dedicação 

ao curso (2%); falta de recursos financeiros (14%); falta de tempo (10%); dificuldade de 

aprendizagem (concentração, memorização, entendimento dos conteúdos) (4%); falta de 

conhecimento e desenvoltura com a tecnologia (computador, internet, plataforma) (2%). 

 Dessa forma, os fatores endógenos ao aluno somam o total de 55% da ocorrência das 

respostas. Destaca-se o fator relacionado à falta de apoio familiar e do emprego com 19%, que 

pode ser associado à dificuldade de conciliar as multitarefas do cotidiano e também com a falta 

de tempo, mencionado em 10% das repostas, assim como a dificuldade de organizar o tempo 

de dedicação ao curso com 2%. Esses fatores foram muito citados ao longo desta análise, 

inclusive como um motivo determinante para a evasão em diversas pesquisas já realizadas 

(BRITTO, MINCIOTTI, CRISPIM E ZANELLA, 2016; SCHLICKMANN, 2008; FIUZA, 

2012). 

 Em seguida, a falta de recurso financeiro com 14% chama a atenção e também desponta 

no rol das principais causas da evasão (GAIOSO, 2005; SOTERO, 2014; SOUZA, 2017; 
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DELGADO, 2018). Os outros fatores mencionados apresentam relação com a dificuldade de 

aprendizagem, a falta de conhecimento e a dificuldade em usar os recursos tecnológicos. Esse 

fator endógeno tem grande impacto nos alunos da EaD, uma vez que a falta de habilidade com 

tecnologia acarreta consequências diretas no cotidiano do curso a distância e o aluno, que não 

consegue superar esse desafio, acaba por ficar isolado e não acompanha os conteúdos e as 

atividades, causando assim a evasão (PAULOMINAS, 2010; FIUZA, 2012; MAURICIO, 

2015). 

 Esses dados acerca do aluno podem proporcionar às instituições, aos professores e aos 

tutores da EaD informações para planejar as atividades de acolhimento ao aluno, as disciplinas 

iniciais do curso, a aula inaugural, assim como os primeiros encontros presenciais. Fazer uma 

anamnese das habilidades dos alunos é um meio de levantar esses dados. A partir de então, 

identificadas as dificuldades e a falta de domínio com a tecnologia, propor aulas ou módulos 

efetivos de desenvolvimento do uso e das habilidades tecnológicas. Isso pode ser uma estratégia 

relevante. Essa atenção pode garantir que o aluno não desista do curso por não dominar os 

meios tecnológicos.  

 Após a investigação com os alunos evadidos, solicitamos aos concluintes que 

apontassem o reverso, ou seja, os fatores que contribuíram para a conclusão do curso. Os 33 

alunos que responderam ao questionário foram responsáveis por 200 marcações nas opções 

disponíveis na questão. Seguindo o mesmo caminho dos evadidos, optou-se por separar a 

análise das repostas nas categorias dos fatores endógenos e dos fatores exógenos aos alunos. 

Abaixo, o gráfico representa a frequência das respostas. 
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Gráfico 47 – Fatores que contribuíram para a conclusão no curso 

Fonte: gráfico elaborado pela a autora com base nas respostas dos questionários. 

 Na categoria dos fatores exógenos aos alunos, engloba-se os seguintes itens: conteúdos 

e metodologias bem elaborados (7%); acesso aos equipamentos tecnológicos (5%); poucos 

encontros presenciais (5%); muitos encontros presenciais (0%); boa interação com os colegas, 

professores e tutores (7%); boa estrutura e atendimento no polo presencial (5%); acesso rápido 

aos tutores e professores (5%); apoio da universidade (3%). 

 Observa-se que os fatores exógenos somam o total de 37% das ocorrências das 

respostas. Assume posição de destaque, como contribuintes na permanência, a boa interação 

com os colegas, professores e tutores e conteúdos e metodologias bem elaboradas, ambos com 

7% cada e a rapidez no acesso aos tutores e professores com 5%. Percebe-se que o sentimento 

de pertencimento à turma e à instituição, através do estabelecimento de uma relação 

interpessoal, de diálogos e interações é importante para o aluno ao longo da trajetória 

acadêmica.  

 

A interação é um espaço de produção dos sentidos subjetivos. Podemos dizer 

que ocorre uma interação quando há uma ação, intencional ou não, em relação 

ao outro. A interação pode ser em relação ao professor, ao tutor, ao estudante, 
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mas também em relação à máquina, ao conteúdo, à instituição. Trata-se da 

ação de alguém em relação ao outro. (ROSSATO, RAMOS, MACIEL, 2013, 

p.405) 

 

 Nessa perspectiva, Favero (2006) diz que com seu estudo efetuado, pôde-se verificar 

que os alunos que tiveram participação efetiva no curso, em ocorrências de diálogo, foram os 

que concluíram ou, pelo menos, os que permaneceram por mais tempo. Vale ressaltar que a 

interação e o diálogo são processos sociais que estimulam a coletividade, a cooperação e a 

solidariedade entre as pessoas. Permite a construção de relações interpessoais e da descoberta 

de afinidades, é a materialização da presença, que é possível, sim, na EaD. Valle (2017) 

corrobora com essa ideia, ao buscar desmistificar “a presença” e romper com os conceitos 

arraigados. A presença está para além do toque e da personificação e percebe-se isso através da 

fala dos alunos. É possível, sim, construir relações, interações e diálogos na EaD. 

   

Ao se desenvolver um curso, é importante que o diálogo seja levado em conta, 

pois evita um índice maior de evasão dos educandos. Pretende-se, acima de 

tudo, chamar a atenção para o maior interessado nesta modalidade de 

educação - o aluno -, como ele sempre deveria ter sido visto: o centro disto 

tudo, o maior motivo pelo qual se está trabalhando na melhoria da educação, 

para que se possa, realmente, ter uma educação com a qualidade que esse 

sujeito merece. Um sujeito pensante e afetivo, que busca crescer e SER. 

(FAVERO, 2006, p.155) 

 

 

 Essa atenção ao motivo central do trabalho educacional, o aluno, seja na EaD ou no 

presencial, precisa guiar os processos e as políticas públicas em educação. Atentar para o 

apontamento dos alunos quanto às necessidades, às dificuldades e às habilidades, permite olhá-

los como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, não só a relação entre 

os atores e as condições particulares de aprendizagem, mas também as metodologias, a 

organização curricular, o atendimento das IES, a estrutura física dos polos, a disponibilização 

de equipamento e os recursos tecnológicos precisam de atenção. 

 Os próprios alunos ressaltam, também, a importância desses elementos para a conclusão 

do curso. As opções que apresentam relação direta com a organização do curso e das IES 

aparecem em destaque, por exemplo, os conteúdos e as metodologias bem elaborados com 7%; 

acesso aos equipamentos tecnológicos com 5%; poucos encontros presenciais, 5%; a boa 

estrutura e o atendimento no polo presencial com 5% e o apoio da universidade com 3%. Esses 

fatores apresentam impactos na permanência, quando há uma organização satisfatória das IES 

e uma boa estrutura curricular (FIUZA, 2012; VICENTE, 2015; LOTT, 2017). Porém, também 
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surgem como possíveis causas da evasão, quando não atingem, satisfatoriamente, os seus 

objetivos (SOUZA, 2009; SOTERO, 2014; LAHAM, 2016).  

 Em relação aos fatores endógenos aos alunos concluintes, obteve-se os seguintes 

apontamentos: motivação pessoal (13%); facilidade no uso dos equipamentos e recursos 

tecnológicos (computador, internet, plataforma) (10%); autonomia para organizar os estudos 

(13%); facilidade na aprendizagem (7%); possibilidade de conciliar os estudos com outras 

atividades (13%); apoio da família ou do trabalho (7%). 

 Dessa forma, os fatores endógenos somam o total de 63% da ocorrência das respostas. 

Destacam-se os fatores relacionados com a motivação pessoal, a autonomia para organizar os 

estudos e a possibilidade de conciliar os estudos com as outras atividades, todos com 13%, 

como os mais citados pelos alunos. É interessante observar que o “conciliar os estudos” aparece 

em destaque tanto para concluintes como uma boa possibilidade, quanto para os evadidos como 

uma dificuldade, já discutido na análise do gráfico 46. 

 A motivação pessoal, a facilidade com os meios tecnológicos, a autonomia para 

organizar os estudos e a facilidade de aprendizagem são fatores intrínsecos ao aluno, que estão 

associados às forças internas e particulares. Não podem ser mensurados e quantificados, 

retratam, assim, a subjetividade de cada ser. O apoio da família ou do trabalho, apesar de 

externo e de depender de outras pessoas ou situações, acaba agindo internamente no aluno. 

Todos têm a necessidade de se sentirem acolhidos e apoiados, articulando, assim, não só as 

forças internas e particulares ao aluno, mas também as relações sociais, culturais e afetivas em 

sua subjetividade. 

 

A subjetividade é, então, um grande sistema articulador dos sentidos 

subjetivos, é um sistema complexo produzido na vida social e cultural do 

sujeito. Configura a realidade social, transpassando a dualidade entre interno 

e externo, social e individual, emoção e cognição, objetivo e subjetivo. 

(ROSSATO, RAMOS, MACIEL, 2013, p.405) 

 

 

 Essa subjetividade e particularidade são categorizadas por Fiuza (2012) em sua pesquisa 

intitulada “Questões Pessoais” dentro da análise de categorias relativas à permanência. Das três 

categorias analisadas, as “Questões Pessoais” ou endógenas ao aluno, as “Questões 

Acadêmicas” ou exógenas e as “Questões Contextuais” que envolvem tanto o aluno quanto o 

curso, a categoria relativa às motivações pessoais, aparece como a segunda mais influente na 

permanência e engloba: motivação/incentivo, afetividade/sentimento, persistência e 

desempenho pessoal. 
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 Em contrapartida, nesta pesquisa, os fatores endógenos ao aluno apresentam maior 

recorrência (63%) e, portanto, maior influência na permanência e na conclusão do curso, 

conforme a opinião dos próprios alunos. Esse resultado também corrobora os achados em 

pesquisas anteriores (VICENTE, 2015; LOTT, 2017). Percebe-se, então, os impactos que a 

motivação pessoal e os fatores intrínsecos ao aluno, em geral, causam na permanência do aluno 

e, consequentemente, corroboram com a diminuição da evasão.  

Portanto, com o amparo da fala de Rossato, Ramos e Maciel (2013) e diferente do que 

muitos pensam, as instituições, os professores, os tutores e os colegas de curso podem sim 

contribuir para a construção da subjetividade de outrem, uma vez que estão inseridos no sistema 

complexo da vida social e cultural do sujeito. A dualidade entre o interno e o externo, o social 

e o individual perdem forças, já que ambas as partes coabitam o ser. Dessa forma, todos os 

atores envolvidos na EaD precisam atentar para as motivações e as questões pessoais, uma vez 

que contribuem para o desenvolvimento da integralidade do sujeito, agindo sobre os fatores 

endógenos relacionados à evasão, colaborando, assim, para a persistência e a permanência do 

aluno até sua conclusão no curso. 

Na análise dos dois gráficos apresentados, é interesse perceber que os alunos atribuem 

aos fatores endógenos a maior contribuição tanto na evasão (55%), quanto na permanência 

(63%). Isso demonstra que os alunos reconhecem o seu papel e a sua responsabilidade no 

processo de aprendizagem. Porém, não se pode negar a responsabilidade das instituições e das 

esferas governamentais no manejo da evasão e no estabelecimento de uma educação de 

qualidade. Ressalta-se que os elementos externos ao aluno podem colaborar na superação dos 

fatores endógenos apontados como influentes na evasão. Um exemplo considerável é a 

instituição de políticas de assistência estudantil para a EaD, assim como existe para a 

modalidade presencial, favorecendo a permanência dos alunos com baixa renda, dando a 

oportunidade de dedicação exclusiva aos estudos, auxiliando no deslocamento ao polo 

presencial, permitindo o acesso a equipamentos e à internet.  

Dessa forma, diversos fatores endógenos poderiam deixar o rol de causas da evasão. 

Como já mencionado ao longo desta pesquisa, há uma ideia errônea de que a EaD é mais fácil, 

de que não necessita de tanto tempo e atenção, de que é mais barata e que pode, facilmente, ser 

conciliada com outras atividades. Porém, sabe-se que essas proposições não se confirmam e, 

pelo contrário, a EaD exige muita disciplina, dedicação, tempo, recursos financeiros e recursos 

materiais (equipamentos eletrônicos, internet). Os recursos requeridos para a manutenção de 

um aluno na EaD se assemelham aos da presencial. Portanto, o aluno reconhece e assume as 

suas responsabilidades ao expor os fatores endógenos contribuintes na evasão e carece da 
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atenção das instituições e das políticas públicas para, pelo menos, amenizar os fatores que 

sozinho não consegue superar.  

Nessa perspectiva, após esse percurso inicial de investigação dos fatores que contribuem 

para a evasão e a permanência, parte-se para a oitiva do aluno. Na próxima parte do capítulo, 

os discentes descrevem o que realmente foi determinante para o processo de conclusão ou de 

evasão e o que poderia favorecer a permanência e, consequentemente, diminuir o abandono. 

 

5.2.3 Fatores de influência na evasão e na permanência: a opinião discente expressada nas 

questões abertas apresentadas 

 

 Neste momento, concentra-se a atenção nos fatores determinantes para a evasão e a 

permanência, segundo a ótica discente expressada nas questões abertas do questionário. Abre-

se, nessa parte, o espaço para que os alunos descrevam, com total liberdade, o que realmente os 

afetou e os motivou ao longo do curso, assim como o que poderia melhorar o percurso, 

favorecendo a permanência e diminuindo a evasão na graduação a distância. 

As duas questões finais, portanto, são discursivas e apresentam diretamente a fala dos 

alunos. Como dito anteriormente, a segunda parte do questionário é diferenciada, apresentando 

questões específicas de acordo com o grupo de alunos, ou seja, evadidos (Q1) e concluintes 

(Q2). A primeira pergunta solicita aos alunos que apontem o que realmente foi determinante 

para a evasão e a permanência. Na tabela abaixo estão relacionadas as respostas de acordo com 

cada grupo, 17 alunos evadidos e 33 concluintes.  

 

Tabela 9 – Fatores determinantes para a evasão e a permanência 

Aluno Evasão Aluno Permanência 

Q1-01 Financeiro. Q2-01 Motivação pessoal. 

Q1-02 Não me sentia inserida, faltava 

integração do grupo. Era difícil 

acreditar que aquele sistema me daria 

condições de ser uma profissional 

capacitada. 

Q2-02 Desejo de melhorar tecnicamente. 

Q1-03 Não conseguia achar informações na 

plataforma, não conseguia falar com 

ninguém pra me ajudar. 

Q2-03 Sistematicidade. 
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Q1-04 Falta de tempo para me dedicar ao 

curso. 

Q2-04 Foi a persistência mesmo diante de 

inúmeros obstáculos. 

Q1-05 Complexidade e volume de tarefas. Q2-05 Gestão de tempo. 

Q1-06 Distância do polo. Q2-06 Melhorias na capacitação profissional. 

Q1-07 Falta de tempo para realização de 

atividades com prazo determinado. 

Q2-07 Minha autonomia frente aos estudos. 

Q1-08 Falta de tempo para realizar o estágio. Q2-08 Disciplina. 

Q1-09 Desinteresse no curso. Q2-09 Estabelecer meus próprios horários de 

estudo. 

Q1-10 Tempo. Q2-10 Apoio dos tutores, principalmente do 

polo. 

Q1-11 Falta de saúde e na época não tinha 

internet em casa. 

Q2-11 A autonomia para organizar os estudos, 

o apoio de tutores e da família. 

Q1-12 Incidente pessoal grave. Q2-12 Flexibilidade de horários de estudo 

proporcionados pela modalidade. 

Q1-13 O nível de instrução do tutor era inferior 

ao meu. 

Q2-13 Dedicação pessoal. 

Q1-14 Pouca interatividade entre os alunos. Q2-14 Automotivação, grande interesse pelos 

assuntos das disciplinas. 

Q1-15 Dificuldade com o tutor a distância. Q2-15 Dedicação e persistência. 

Q1-16 Doença - crise de pânico. Q2-16 Necessidade de ter a graduação para 

subir de cargo. 

Q1-17 Problemas familiares. Q2-17 Era professora e atuava tendo apenas o 

curso Normal (magistério). Pedagogia é 

pré-requisito na minha região para 

lecionar. 

  Q2-18 Disponibilidade de estudar em qualquer 

lugar e horário.  

  Q2-19 Poder conciliar os estudos com o 

trabalho. 

  Q2-20 Necessidade. 

  Q2-21 A minha força de vontade para estudar, 

a minha dedicação. 

  Q2-22 O empenho dos professores em ajudar 

os alunos tirando dúvidas. 

  Q2-23 A formação profissional. 
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  Q2-24 Motivação. 

  Q2-25 O mais importante era obter 

conhecimento em um campo que atuo. 

Antes de adentrar no curso de 

Pedagogia já tinha o título de mestre em 

Educação e estava em andamento com 

o doutorado, portanto, precisava da 

graduação na área.  

  Q2-26 O apoio das tutoras. 

  Q2-27 Persistência. 

  Q2-28 Motivação pessoal. Tinha esse sonho 

desde criança. Vi no curso a distância a 

possibilidade de tornar esse sonho 

realidade. Devido a possibilidade de 

conciliar estudo e trabalho.  

  Q2-29 Motivação pessoal, no começo vi o 

curso como uma oportunidade para 

conseguir um trabalho melhor, mas me 

identifiquei com o curso consegui 

trabalho na área e também o fato de ser 

a distância fui fundamental para 

conclusão do curso pois não tinha 

tempo para realizar um curso 

presencial. Já fiz outra graduação a 

distância graduação em Artes após 

pedagogia. 

  Q2-30 Vontade de possuir um diploma 

universitário, e melhorias na carreira. 

  Q2-31 Era a segunda graduação, e mesmo não 

atuando na área, a pedagogia é 

extremamente importante. 

  Q2-32 Importante para conhecer o 

desenvolvimento humano. 

  Q2-33 O planejamento. 

Fonte: elaborada pela autora com base nas respostas do questionário. 
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 Na tabela estão dispostas as respostas dos 50 alunos participantes da pesquisa e para 

facilitar a visualização e a análise dos fatores apontados, permanece a utilização de categorias. 

Optou-se pela manutenção das categorias usadas na parte anterior do capítulo, que se dividem 

em fatores endógenos e exógenos aos alunos para o mapeamento dos determinantes para a 

evasão e a permanência.  

 Dessa categorização foi possível a construção de fluxogramas com o objetivo de agrupar 

e destacar os fatores que aparecem na fala dos alunos, facilitando a visualização e a 

compreensão. O primeiro retrata a evasão com a divisão dos fatores nas duas categorias, 

conforme retratado abaixo.  

 

Figura 6 – Fluxograma dos fatores determinantes para a evasão na opinião dos alunos 

Fonte: elaborada pela autora com base nas respostas do questionário. 

Evasão 

Fatores Endógenos

Falta de recursos 
financeiros

Falta de tempo para 
dedicar ao curso 

(atividades, estágio)

Problemas de saúde, 
pessoais e familiares

Desinteresse pelo curso

Fatores Exógenos

Falta de interação e 
integração no curso

Complexidade do curso, 
volume grande de 

atividades e dificuldade 
com a plataforma

Distância do  polo

Dificuldades na relação 
com o tutor

Falta de internet
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 Ao associar a tabela ao fluxograma, observa-se a menção de quatro fatores endógenos: 

1- Falta de recursos financeiros; 2- Falta de tempo para dedicar ao curso; 3- Problemas de saúde, 

pessoais e familiares; e 4- Desinteresse pelo curso. Juntos aparecem em 10 respostas das 17 

analisadas, o que corresponde à aproximadamente 60% das citações, ou seja, a maioria dos 

alunos atribui aos fatores endógenos a causa da evasão. Esse percentual se aproxima do 

apresentado no item 5.2.2 deste capítulo, que revela, segundo os alunos, que 55% atribuem aos 

fatores endógenos as contribuições para a evasão.  

 Dessa forma, os fatores endógenos são apresentados, ao mesmo tempo, como 

contribuintes e determinantes na evasão dos alunos pesquisados. Dos quatro fatores citados 

acima, dois deles se repetem: a falta de recursos financeiros e a falta de tempo para se dedicar 

ao curso. Infere-se, portanto, que os recursos financeiros e o tempo causam impactos diretos na 

evasão, além de serem apontados como motivos para a escolha do curso em EaD, conforme o 

gráfico 42. É intrigante observar que os mesmos motivos que levam o aluno para a EaD podem 

ser responsáveis também por sua evasão, o que nos leva a inferir que o aluno não encontra na 

EaD, necessariamente, um cenário mais acolhedor às suas dificuldades pessoais e sociais, do 

que encontraria na educação presencial. Em ambas as modalidades a questão financeira e a 

disponibilidade de tempo são determinantes para o sucesso na realização do curso. 

 No que tange à evasão, esses fatores são apontados também em outras pesquisas. 

Paulominas (2010), por exemplo, cita que a falta de tempo (53%) e de recursos financeiros 

(35%) aparecem como os dois motivos mais evidentes para a evasão, conforme o Anuário 

Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD, 2008). Essa citação vai 

ao encontro desta pesquisa, uma vez que os dois fatores juntos correspondem a 50% dos 

motivos endógenos citados pelos alunos. 

 A falta de tempo para dedicar aos estudos é o fator endógeno mais evidente nesta 

pesquisa, aparecendo na citação de 4 alunos dentre os 10 que apontaram tais fatores. A maioria 

dos alunos evadidos pesquisados acreditava que o curso em EaD seria mais fácil que o 

presencial, exigindo menos tempo e dedicação, porém essa expectativa é um equívoco. A EaD 

exige organização, disciplina e tempo para o cumprimento dos requisitos básicos e das 

atividades para a conclusão do curso, conforme temos apontado ao longo dos resultados dessa 

pesquisa. 

 Em contrapartida, a flexibilização do tempo para o estudo aparece como um dos 

principais fatores que contribuem para a conclusão do curso, conforme o grupo de alunos 

concluintes. Observa-se, então, outro aspecto da noção de tempo. Se para os alunos evadidos o 

tempo era pouco para os estudos, tornando-se um desfavor, para os alunos concluintes era 
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percebido como positivo, possibilitando a flexibilização e a autonomia na organização dos 

estudos. 

Assim, a dificuldade no gerenciamento do tempo dedicado aos estudos pelos alunos 

apresenta-se como uma causa recorrente nas pesquisas sobre a evasão. Laham (2016, p.81) 

corrobora ao dizer que dentre as causas exógenas ao curso, a falta de tempo para o estudo é de 

maior frequência entre os registros dos alunos. Assim como em Maurício (2015), que apresenta 

a falta de tempo como um fator que contribui para a evasão na resposta de 23 alunos em sua 

pesquisa.  

Evidencia-se, portanto, que a falta de tempo pode ser considerada como um problema 

recorrente na EaD, demonstrando a dificuldade no gerenciamento das atividades e na 

conciliação dos estudos com as atividades pessoais e profissionais. Conforme o perfil do aluno 

levantado nesta pesquisa, a maioria deles é casada, tem filhos e trabalha. Isso revela que as 

instituições precisam atentar para esse indicador, que embora endógeno ao aluno, deve ser 

levado em consideração no planejamento do curso. Esse dado também deve ser levado ao 

conhecimento dos professores, tutores, coordenadores e todos os envolvidos, para que haja um 

acompanhamento efetivo do aluno e um auxílio na compreensão da dinâmica do curso, da 

relação do tempo e da organização necessários para a permanência. 

Palloff e Pratt (2004) ressaltam que esse auxílio aos alunos, principalmente aos que 

ingressam na EaD pela primeira vez, é importante para esclarecer o que se espera deles e 

oferece-lhes diretrizes e orientações acerca do processo de aprendizagem on-line e do tempo 

necessário para a dedicação ao curso. Essa prática de orientação e monitoramento do aluno no 

início do curso pode evitar o abandono. Vale pontuar que nesta pesquisa a evasão nos três 

primeiros períodos atingiu o maior percentual e, portanto, poderia ser evitada ou, pelo menos, 

amenizada com um acompanhamento efetivo do aluno. 

 Nessa perspectiva, Delgado (2018) corrobora com essa proposição, reafirmando a 

necessidade do auxílio aos alunos na gestão do tempo, assim como sinaliza a importância de 

auxílios financeiros para a manutenção do aluno no curso. A autora abre um parêntese para uma 

crítica ao indagar o porquê dos auxílios financeiros serem exclusivos da modalidade de ensino 

presencial.  

Esta pesquisa revelou a necessidade de ser concedido aos alunos da educação 

a distância um auxílio financeiro de Assistência Estudantil aos alunos 

regularmente matriculados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

pois, por meio do questionário aplicado aos alunos da EaD, foi revelado que 

o fator financeiro é um preditor de evasão discente. Atualmente, todos os 

editais da UFMS que oferecem auxílio estudantil são voltados aos cursos de 

graduação presencial, excluindo o aluno da EaD. (DELGADO, 2018, p.67) 
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As políticas de assistência estudantil para os alunos da EaD, assim como já acontece na 

modalidade presencial, podem ser consideradas uma estratégia importante na diminuição da 

evasão. Podem proporcionar ao aluno auxílios para sua manutenção na graduação, agindo 

também no fator tempo, uma vez que o aluno poderia diminuir a jornada de trabalho ou mesmo 

se abster dela para dedicação exclusiva ao curso. A falta de recursos financeiros para se manter 

no curso, associado à falta de tempo, são preditores de evasão. Há predisposição em considerar 

a EaD como uma modalidade que exige pouco investimento para atingir uma grande demanda. 

Porém, não só a instituição precisa investir, como também o aluno. Ele precisa dispor de 

recursos para transporte ao polo presencial, que muitas vezes não fica na cidade de residência. 

Precisa de alimentação e investir em equipamentos eletrônicos, assim como de internet 

eficiente. Sem deixar de lado, as necessidades pessoais, de saúde, lazer e culturais. 

Não obstante, o sistema educacional, em suas políticas assistenciais, privilegia a 

modalidade presencial e fecha os olhos para os alunos da EaD. Qual a razão subjacente que faz 

com que as políticas de assistência estudantil não incluam em seu rol de atendimento os alunos 

da modalidade EaD? O que leva a considerar que os alunos dessa modalidade não necessitem 

de auxílio para sua manutenção no curso? As razões para essa exclusão poderiam estar, de 

alguma forma, relacionadas ao fato de não haver no país políticas públicas consolidadas e 

contínuas para a educação a distância, sendo essa tocada a base de editais esporádicos? São 

questões que se relevam no momento, mas que deixaremos para serem aprofundadas em ocasião 

oportuna.  

Esse ponto da pesquisa nos remete, por sua vez, ao trabalho de Bourdieu (2009), que 

nos ajuda à compreender as desigualdades sociais e os mecanismos de eliminação das camadas 

populares, no acesso e na permanência no ensino superior. Como mecanismos de eliminação, 

podem ser citados: a ausência do capital cultural, do capital econômico e a origem social do 

aluno. Segundo Bourdieu (2009), a indisponibilidade de recursos financeiros impacta no acesso 

à educação e na permanência nesse nível de ensino. Lima Junior, Ostermann e Rezende (2013, 

p.113), à luz de Bourdieu, corroboram ao dizer que: 

 

Em sociologia da educação, sucesso e fracasso escolar tendem a ser 

considerados mecanismos por meio dos quais o sistema educacional contribui 

para a reprodução das classes sociais e, por outro lado, a posição original dos 

estudantes na estrutura das relações de classe tende a ser percebida como um 

fator influente no que diz respeito ao seu sucesso e em sua trajetória escolar. 

O reconhecimento dessa relação dá-se principalmente pela constatação de que 

em populações suficientemente heterogêneas, filhos de pais mais ricos e mais 
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bem sucedidos na escola tendem a desenvolver trajetórias escolares mais 

longas e prestigiadas, enquanto filhos de pais pobres e com menos estudos 

costumam estar mais sujeitos ao fracasso escolar e à realização de trajetórias 

curtas. 

 

 

Nessa perspectiva, relacionando a posição social com a disponibilidade de recursos 

financeiros, Bourdieu e diversos pesquisadores revelam que esse fator impacta no sucesso ou 

no fracasso escolar. O aluno que dispõe de recursos financeiros pode investir em elementos 

materiais, em cultura e em conhecimento, assim como dispor de tempo para dedicação aos 

estudos.  

Dessa forma, há pesquisas que apontam a falta de recursos financeiros como o fator 

mais influente na evasão, deixando a falta de tempo e a dificuldade em conciliar os estudos com 

outras atividades em segundo plano. Corrobora com essa afirmativa, os resultados encontrados 

por Souza (2017), em que esse fator apresentou uma recorrência em 29% dos questionários, 

assumindo a primeira posição de causas da evasão. A predominância desta variável também é 

comprovada na pesquisa de Sotero (2014), Gaioso (2005) e Delgado (2018). 

Os demais fatores endógenos citados pelos alunos evadidos compreendem: problemas 

de saúde, pessoais e familiares e desinteresse pelo curso. O desinteresse pelo curso pode estar 

associado à falta de sentido, de identificação pessoal e de afinidade com o curso, citados por 

Fiuza (2012) como variáveis influentes na permanência no curso. Encontrar sentido e 

identificação com o curso escolhido é um fator motivador para a persistência, porém, o seu 

reverso pode influenciar e causar a evasão, uma vez que a falta de um objetivo concreto causa 

desânimo.  

Esse fator aparece pouco nas pesquisas sobre evasão, conforme os estudos realizados, o 

seu reverso, o interesse pessoal pelo curso aparece mais como preditor da permanência. Porém, 

Sales Junior (2015) traz como resultado de seu estudo sobre a evasão, na Universidade Federal 

do Espírito Santo, a influência do desinteresse, denominado na pesquisa por desilusão com o 

curso. Esse aparece em terceiro lugar dentre os motivos individuais da evasão. Silva (2016) 

também traz a insatisfação com o curso entre as causas da evasão, com 6%. Portanto, revela ser 

um fator que merece atenção.  

O desinteresse é um elemento de análise subjetivo, uma vez que se relaciona com forças 

intrínsecas ao sujeito, em que a instituição e os professores podem não conseguir acessar e 

colaborar na mudança de posição. Porém, é possível ajudar o aluno no processo de escolha de 

um curso de graduação, disponibilizando a ele informações sobre o campo de atuação, sobre as 

exigências do mercado de trabalho, sobre a grade curricular, as funções e as atividades. Isso 
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pode colaborar para uma escolha assertiva, poupando o aluno de acessar o curso e não se 

identificar. 

O último fator endógeno mencionado pelos alunos traz os problemas relacionados com 

a saúde, questões pessoais e familiares, aparentes em 4 respostas. Além dos problemas de saúde, 

os outros, pessoais e familiares, não foram especificados. Dentro dos problemas pessoais e 

familiares há uma gama de questões inerentes ao sujeito. Esse fator evidencia que a motivação 

para permanecer no curso foi alterada diante desses incidentes e situações imprevistas. 

Essa variável aparece na pesquisa de Silva (2016), que insere esses problemas de forma 

globalizada nos fatores pessoais apontados como causas de evasão. Juntos, esses fatores somam 

o percentual de 56% e são subdivididos em nove itens: 1- Mudança de curso; 2- Dificuldades 

de adaptação às regras institucionais; 3- Desligado, não cumpriu condição; 4- Jubilado; 5- 

Problemas de saúde próprios; 6- Falecimento; 7- Problemas de saúde familiar; 8- 

Desmotivação; e 9- Intercâmbio. 

Nesse sentido, Laham (2016) também apresenta esse fator em sua pesquisa. As questões 

relacionadas aos problemas de saúde pessoal ou familiar contabilizam 18% dos motivos de 

evasão apontados pelos alunos. Guidotti e Verdum (2014) também corroboram com esse 

resultado, incluindo esse fator entre os cinco mais recorrentes: problema pessoal ou familiar 

problemas financeiros, motivos pessoais, motivos de saúde e falta de tempo. 

Embora seja um fator intrínseco ao aluno, os problemas de saúde, pessoais e familiares 

também carecem de atenção para que os seus efeitos sobre a evasão possam ser amenizados. 

Em relação à saúde, há situações em que o acompanhamento do aluno pela instituição pode 

favorecer a permanência diante do estabelecimento de estratégias e adaptações. Apresentar ao 

aluno a possibilidade de atendimento e ou adaptação às suas necessidades, demonstra a atenção 

e a disponibilidade em colaborar com a sua persistência. Os problemas pessoais e familiares, 

embora não especificados, também podem ser colocados nesse plano de acompanhamento, 

respeitando, claro, os limites colocados pelo aluno em sua intimidade. 

Finaliza-se, então, a apresentação dos fatores endógenos atribuídos pelos alunos como 

determinantes na evasão, ressaltando a importância do estabelecimento de uma relação próxima 

e de afinidade entre os alunos e a instituição. Desse modo, é possível conhecer o perfil do aluno, 

estar atento ao contexto socioeconômico e próximo das situações e problemas cotidianos que 

podem surgir ao longo da graduação. Muitos dos fatores apresentados podem ser solucionados, 

ou, pelo menos, amenizados com estratégias simples e o desenvolvimento de um plano de 

acompanhamento do aluno. Para tanto, a instituição precisa investir na formação de tutores e 

professores, desenvolvendo esse olhar subjetivo sobre o sujeito e visando à permanência e o 
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enfrentamento da evasão. Claro, sem deixar de lado as questões institucionais e pedagógicas, 

também citadas pelos alunos como fatores exógenos.  

No que tange aos fatores exógenos ao aluno, 40% dos pesquisados que evadiram os 

apontaram como determinantes na evasão. Englobam os problemas de interação, 

metodológicos, pedagógicos, estruturais e de suporte, conforme os seguintes apontamentos: 

falta de interação e integração no curso; complexidade do curso; volume grande de atividades 

e dificuldade com a plataforma; distância do polo; dificuldade na relação com o tutor e falta de 

internet. 

Os primeiros fatores compreendem a falta de interação e integração no curso e a 

dificuldade na relação com o tutor, que assim como a dificuldade com o desenvolvimento do 

curso e a ausência de internet disponível, já foram apontados pelos alunos, na parte anterior do 

capítulo, como fator contribuinte na evasão. Portanto, esses quatro fatores aparecem tanto como 

contribuintes como determinantes pela evasão.  

A falta de interação e do estabelecimento de uma relação saudável entre os alunos e os 

professores, os tutores e os colegas se apresentam como um problema recorrente na EaD. 

Favero (2006) dedica a sua pesquisa de mestrado, justamente, para refletir sobre a importância 

do diálogo e da interação nessa modalidade de educação frente à evasão. A autora verificou que 

a interação e a participação efetiva dos alunos no curso favorecem a permanência, uma vez que 

aqueles que estiveram mais entrosados foram os que permaneceram por mais tempo ou 

concluíram o curso. Esse resultado corrobora com esta pesquisa, que traz como um fator 

contribuinte da permanência, exatamente a interação entre os atores, expresso no gráfico 47. 

Nessa perspectiva, Favero (2006) ressalta a importância da tutoria e da cooperação entre 

os alunos para a construção do conhecimento e para manter a interação com os alunos, evitando, 

assim, um índice maior de evasão. Apropria-se da fala de Eloiza Oliveira et. al para retratar essa 

necessidade: 

 

na perspectiva de fazer educação e não ensino a distância, a tutoria adquire 

um papel importante, na medida em que recai sobre ela a responsabilidade de 

garantir a interação, necessária à construção do conhecimento, de atender às 

dúvidas de ordem teórica dos alunos e, ainda, de minimizar os altos índices de 

evasão que sistematicamente se verificam na EAD, o que se torna muito 

difícil, uma vez que ainda não há um modelo – como referencial, e não como 

paradigma – tanto de formação e quanto de atuação de tutores. [...] 

Percebemos que muitos alunos evadidos não acessaram os espaços coletivos 

de discussão uma única vez, até porque, em nosso tempo, a cultura do 

compartilhar e do cooperar, no sentido piagetiano, tem sido muito pouco 

valorizada. Os alunos que o fizeram foram, em sua maioria, os concluintes que 
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revelaram um nível significativo de autonomia e independência para 

navegação e realização do curso. (FAVERO, 2006, p.56) 

 

Dessa forma, cabe ressaltar que a interação e o diálogo são processos sociais que 

estimulam a coletividade, a cooperação e a solidariedade entre as pessoas. Permite a construção 

de relações interpessoais e da descoberta de afinidades, é a materialização da presença na EaD. 

A instituição, na voz do professor e do tutor, precisa aliar o discurso e as ações para promover 

a interação e um espaço de diálogo efetivo durante o curso, motivando a participação nos 

fóruns, criando atividades em grupos, fortalecendo o sentimento de coletividade entre os alunos 

e, principalmente, despertando neles a certeza de que fazem parte de uma turma de graduação 

dentro de uma instituição de ensino. A fala do aluno Q1-02 marca, justamente, essa 

necessidade: “Não me sentia inserida, faltava integração do grupo. Era difícil acreditar que 

aquele sistema me daria condições de ser uma profissional capacitada.” 

O relato revela o sentimento de solidão e de não pertencimento ao espaço educacional. 

Outras pesquisas também corroboram com este resultado, por exemplo, Laham (2016) 

evidencia que a subcategoria “falta de interação e interatividade no ambiente virtual de 

aprendizagem (sentimento de solidão)” aparece entre as causas endógenas ao curso. Assim 

como Souza (2009) também revela que a qualidade da interação promovida pela tutoria foi 

apontada como principal fator para o baixo índice de evasão e faz um alerta:  

  

Esses dados nos apontam o caminho que devem seguir as instituições que 

oferecem ou tenham a intenção de oferecer cursos na modalidade EAD. O 

aumento da qualidade da interação, minimizando a questão da distância 

geográfica, e a preocupação de ter, em seus quadros, docentes capacitados 

farão com que haja, pela sociedade, a correta percepção de qualidade, fazendo 

com que haja, consequentemente, a diminuição nos níveis de evasão do ensino 

a distância, em todo o País. (SOUZA, 2009, p.62) 

 

 

 Assim, para que a sociedade reconheça o papel importante da EaD e a qualidade da 

educação por ela possível de se alcançar, passa-se pela necessidade de um trabalho efetivo de 

atenção ao aluno que opta por essa modalidade. Nesse sentido, outro fator apontado pelos 

alunos corresponde às questões metodológicas, pedagógicas e de designer instrucional. Os 

alunos revelaram que a complexidade do curso, o volume grande de atividades e a dificuldade 

com a plataforma foram determinantes para a evasão. 

 Esses fatores estão relacionados, diretamente, com a estrutura do curso estabelecida pela 

instituição. No que tange à complexidade do curso, são diversas as questões que podem levar o 

aluno a essa percepção, por exemplo: a dificuldade na realização do Ensino Médio e de outras 
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etapas escolares; o distanciamento dos estudos por período prolongado, relembrando que a 

maioria dos alunos do curso então acima dos 30 anos; a falta de tempo para dedicar-se mais aos 

conteúdos; o estar diante de um campo novo do conhecimento, que inicialmente pode causar 

uma dificuldade de compreensão e as dificuldades de aprendizagem. Porém o problema também 

pode estar na estrutura curricular do curso que se distancia do seu público-alvo. 

 Nessa perspectiva, há a tendência de entregar ao aluno a responsabilidade de se adaptar 

ao curso, de cumprir todas as tarefas e os requisitos e de se familiarizar com a plataforma. 

Porém, como já dito, o motivo central da construção e do oferecimento de um curso é o aluno. 

A estrutura curricular, metodológica e de designer instrucional deve ser pensada em atingir o 

público-alvo, atentando para suas características e realizando adaptações para que os alunos 

possam desenvolver o conhecimento de forma satisfatória. O volume de atividades, por 

exemplo, deve ser pensado para favorecer o aluno que, em sua maioria, trabalha, sem dispensar 

os requisitos básicos para uma boa formação superior. Também é necessária uma plataforma 

de fácil acesso e interatividade, além da proposição de um curso básico para desenvolver as 

habilidades necessárias para a aprendizagem on-line.   

 Dessa forma, esses fatores exógenos poderiam ser amenizados, proporcionando ao 

aluno um processo de aprendizagem mais confortável e atento às suas necessidades. Esses 

fatores são recorrentes e dispostos por diversas pesquisas. Sotero (2014) diz que, embora citado 

por um número menor de alunos, a dificuldade com as disciplinas impacta a permanência do 

aluno. Diante do desafio de não compreender os materiais didáticos fornecidos e não se adaptar 

à metodologia, a evasão se concretiza. 

 A carga de trabalhos e atividades extraclasse, assim como a dificuldade com o ambiente 

virtual também compartilham o peso de serem consideradas causas da evasão. Paulominas 

(2010) traz a recorrência desses fatores em sua pesquisa. O pesquisador associa a fala dos alunos 

sobre o volume de atividades com o pouco tempo disponível para o estudo, uma vez que esses 

precisam conciliar o estudo com o trabalho e com outras atividades e, também, a dificuldade de 

compreensão em algumas disciplinas. Também ressalta a dificuldade de lidarem com o 

ambiente virtual, de utilizar a plataforma e a internet em geral. Esse fato, de acordo com esta 

pesquisa, pode estar associado não só a falta de uma formação para a utilização das tecnologias, 

mas também a questões geracionais. Como dito, os alunos encontram-se, em sua maioria, acima 

dos 30 anos, portanto a vivência das tecnologias pode ter sido tardia. Isso requer mais dedicação 

para o desenvolvimento dessas habilidades. 

 Os últimos fatores exógenos englobam a falta de internet e a distância do polo 

presencial. A localização dos polos é pensada de acordo com uma série de requisitos e 
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parâmetros estabelecidos pelas políticas públicas e pelas instituições, visando atender regiões 

desprovidas da oferta de cursos superiores. Esse fator pode ser amenizado com o fornecimento 

de auxílios para o deslocamento do aluno e a objetividade dos encontros presenciais, ou ainda 

a criação de parcerias com espaços públicos com a disponibilidade de internet para a realização 

de aulas e encontros por conferência, quando inviável a presença do aluno. Essas parcerias 

também favorecem ao aluno que não tem internet disponível em casa e não pode acessar o polo 

com facilidade.  

 De acordo com Laham (2016), 78% dos alunos pesquisados moram a uma distância de 

10 a 25km do polo presencial e 8% entre 50 a 200km. Isso revela que a maioria dos alunos não 

reside na cidade em que o polo está localizado, apenas 13% mora na mesma localidade. Sotero 

(2014) apresenta um resultado tímido em relação a esse fator e à evasão, mas é inegável a sua 

presença.  

A dificuldade de acesso à internet, embora se questione diante da expansão dessa rede 

pelo mundo, ainda não se encontra democratizada no Brasil. De acordo com o IBGE, ainda 

existem domicílios que não dispõe de internet por falta de disponibilidade do serviço e pelo 

preço alto, conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 48 – Domicílio em que não havia utilização da internet 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua 2017. 
 

 

 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua – 

contemplou, no quarto trimestre de 2017, o tema suplementar Tecnologia da Comunicação e 
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Informação (TIC) nos aspectos de acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel 

celular para uso pessoal. Divulgada em 2018 pelo IBGE, a pesquisa alerta para o número 

expressivo de domicílios que não dispõem de serviço de internet. Percebe-se que 21,3% das 

residências rurais não contam com rede disponível, 1,2% das residências urbanas e mais de 

20% dos domicílios no Brasil se abstêm por preços altos na prestação do serviço. Portanto, 

apesar da globalização e da expansão da rede de internet, um número considerável de brasileiros 

não conta com essa tecnologia. Essa realidade impacta os alunos da EaD e é um fator 

considerável na evasão. 

 Com o fator falta de internet, finaliza-se a análise dos fatores exógenos ao aluno e 

determinantes na evasão. A partir desse momento, dedica-se a atenção aos fatores determinantes 

para a conclusão do curso, segundo os alunos. Também divididos nas categorias endógena e 

exógena ao aluno, segue abaixo o fluxograma de apresentação dos fatores. 

 

Figura 7 – Fluxograma dos fatores determinantes para a permanência, na opinião dos alunos 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nas respostas do questionário. 

 

 Os fatores endógenos determinantes para a permanência são citados por 82% dos alunos 

e compreendem: motivação pessoal (dedicação, persistência, força de vontade e necessidade de 

capacitação) e autonomia, organização e planejamento. A motivação pessoal é o fator mais 
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citado pelos alunos, com 20 das 33 respostas coletadas. Portanto, demonstra que forças 

intrínsecas ao aluno foram primordiais para a permanência ao longo da graduação.  

 É interessante observar as falas e o sentimento de dever cumprido descrito pelos alunos: 

“Foi a persistência mesmo diante de inúmeros obstáculos.”; “Automotivação, grande interesse 

pelos assuntos das disciplinas.”; “Era professora e atuava tendo apenas o curso Normal 

(magistério). Pedagogia é pré-requisito na minha região para lecionar.”; “A minha força de 

vontade para estudar, a minha dedicação.”; “Motivação pessoal. Tinha esse sonho desde 

criança. Vi no curso a distância a possibilidade de tornar esse sonho realidade. Devido a 

possibilidade de conciliar estudo e trabalho.” 

 A motivação pessoal também foi citada por grande parte dos alunos como um fator 

contribuinte na permanência, com 13% da recorrência das respostas. Conforme dito 

anteriormente, esse fator traz em si a subjetividade do sujeito, que encontra subsídio nos seus 

anseios, mas também nas relações sociais, culturais e afetivas que estabelece no complexo 

sistema da vida social.  

 Os dois fatores endógenos citados pelos alunos concluintes (motivação pessoal e 

autonomia, planejamento e organização) são recorrentes e esta pesquisa corrobora com o 

resultado de tantas outras que retratam não só a evasão, mas também a permanência dos alunos. 

Tanto a motivação pessoal, quanto à possibilidade de flexibilização e autonomia no 

gerenciamento dos estudos foram citados anteriormente ao longo desta análise dos dados, nas 

partes anteriores do capítulo, o que reafirma os impactos causados na conclusão da graduação. 

 Dessa forma, é interessante observar que os fatores endógenos se apresentam como 

determinantes na evasão, com 60% e na permanência, com 82% dos apontamentos dos alunos. 

Portanto, ressalta-se a atenção que deve ser dada às questões intrínsecas ao aluno, uma vez que 

podem representar o fracasso ou o sucesso estudantil. As instituições precisam atentar-se tanto 

para o perfil do aluno, como para sua subjetividade, acompanhando de perto o desenvolvimento, 

o rendimento e a presença dos discentes no processo de aprendizagem.  

Assim, muitos dos fatores endógenos poderiam deixar a lista de causas da evasão e 

assumirem a frente dos motivos para a permanência e a conclusão do curso. Ainda vê-se 

perpetuar o preconceito e a compreensão equivocada de que a EaD tem processos mais fáceis, 

que dispende de menos recursos financeiros, que necessita de menos tempo e pode ser, 

facilmente, acumulada com outras atividades cotidianas. Porém, essas colocações não se 

confirmam, ao contrário, a modalidade de educação a distância exige muita disciplina, 

dedicação, tempo, recursos financeiros e recursos materiais (equipamentos eletrônicos, 
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internet). Os recursos requeridos para a manutenção de um aluno na EaD, como vimos, se 

assemelham ao do presencial.  

Percebe-se que o aluno reconhece e assume as suas responsabilidades ao expor os 

fatores endógenos como contribuintes na evasão, e demonstra a necessidade da atenção das 

instituições e das políticas públicas para, pelo menos, amenizar os fatores que sozinho não 

consegue superar. É preciso romper com o estigma que Bourdieu denuncia em seus estudos 

sociológicos, qual seja: a tendência em responsabilizar apenas o aluno pelo seu fracasso escolar. 

A instituição e o poder público podem agir para favorecer a permanência do aluno, criando um 

plano de acompanhamento e estratégias para juntos amenizar os problemas e diminuir a evasão.  

Ao mesmo tempo, cabe conhecer os fatores institucionais ou exógenos ao aluno, que 

foram apontados como determinantes na conclusão, buscando ressaltá-los e aprimorá-los. Nesta 

pesquisa, apenas 8% dos alunos apontaram essa categoria, os fatores são: flexibilidade do curso 

(horários e possibilidade de conciliar com o trabalho) e apoio e empenho dos professores e 

tutores. A flexibilidade do tempo e do espaço para os estudos e realização das atividades 

também aparece como um fator contribuinte na permanência e como o motivo principal para a 

opção pela EaD, tanto para evadidos (52,9%), quanto para concluintes (48,5%). Schlickmann 

(2008) corrobora com esse resultado e ressalta que a flexibilidade proporcionada pela 

modalidade foi a principal razão da escolha pela modalidade, por favorecer a conciliação entre 

os estudos e a rotina do estudante. Os resultados podem ser acompanhados no gráfico 43. 

A possibilidade de o aluno escolher o local e o horário em que realiza seus estudos 

favorece aqueles que trabalham e que precisam conciliar diversas atividades ao mesmo tempo. 

Porém, para tanto, é necessário disciplina, planejamento e organização para que esse fator não 

se torne uma causa da evasão, como já foi apresentado nesta pesquisa. Então, com a autonomia, 

vem a responsabilidade em adaptar o processo de aprendizagem à rotina pessoal. É interessante 

observar essa consciência e percepção na fala dos alunos: “Sistematicidade.”; “Gestão de 

tempo.”; “Minha autonomia frente aos estudos.”; “Estabelecer meus próprios horários de 

estudo.”; “Flexibilidade de horários de estudo proporcionados pela modalidade.”; 

“Disponibilidade de estudar em qualquer lugar e horário.”; “Poder conciliar os estudos com o 

trabalho.” 

Fiuza (2012) traz em sua pesquisa a flexibilidade nos estudos como um fator 

contribuinte na permanência dos alunos, e apresenta termos associados que corroboram com a 

percepção dos alunos desta pesquisa. Aparece novamente a autonomia de horários, a 

administração de horários e a disponibilidade de horário, frisando a relação e a percepção do 

tempo pelos alunos. Esse fator aparece em último lugar dos 13 apresentados, que ressalta, assim 
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como esta pesquisa, a prevalência dos fatores endógenos ao aluno e ligados à motivação pessoal 

no favorecimento da permanência. 

Portanto, se a maioria dos alunos optam pela EaD por necessitarem da flexibilidade 

espaço-temporal para estudar e afirmam que essa condição privilegia a conclusão do curso, não 

se pode perder de vista esse fator. A concepção pedagógica do curso precisa ser guiada por essa 

necessidade apresentada pelo público-alvo. Maurício (2015, p.95) corrobora com essa visão ao 

dizer que: 

 

A concepção pedagógica do curso permite a “flexibilidade espaço-temporal e 

a autonomia no gerenciamento do processo ensino-aprendizagem tão 

necessária a uma parcela significativa da população que, sem tal alternativa, 

estaria excluída desse processo” (Instituição Pesquisada, PPC, p. 7), numa 

perspectiva crítico-social que subsidie atuações transformadoras com vistas à 

melhoria do Sistema Educacional Brasileiro. Uma concepção pedagógica 

explicita o olhar da instituição, ou seja, o modo como ela percebe o sujeito na 

sua totalidade e formação. Todos os trabalhos devem convergir para que atinja 

o objetivo final, que é o de formar um sujeito que se compreenda no mundo e 

com o mundo. 

 

Nesta perspectiva, diversos pesquisadores reafirmam a necessidade de se atentar para a 

necessidade do sujeito que opta pela EaD, na maioria trabalhadores e com famílias que 

dependem do seu recurso material para a subsistência. A flexibilização espaço-temporal e a 

possibilidade de conciliar os estudos com atividades diversas é um fator que determina a escolha 

e a permanência em um curso em EaD, assim como a dificuldade de seu estabelecimento é 

responsável pela evasão de muitos alunos (FIUZA, 2012; SOTERO, 2014; MAURICIO, 2015; 

DELGADO, 2018). 

Junto à flexibilidade dos estudos, o apoio dos professores e tutores também é 

mencionado pelos alunos como um fator determinante na permanência. Esse fator pode ser 

associado à interação e à relação interpessoal positiva entre os atores da EaD. O reverso foi 

apresentado pelos alunos evadidos como um fator determinante na evasão, ou seja, a interação 

e o apoio quando existentes privilegiam os alunos, porém sua ausência desestabiliza e pode 

provocar a evasão. 

A fala dos alunos demonstra a importância que o tutor, o professor e a instituição em 

geral exercem sobre a trajetória acadêmica: “O empenho dos professores em ajudar os alunos 

tirando dúvidas.”; “Apoio dos tutores, principalmente do polo.” Esse fator e sua relevância foi 

analisado ao longo desta pesquisa, sendo apontado tanto como um fator determinante, quanto 

contribuinte na permanência dos alunos no curso. Corroboram com esse resultado as pesquisas 
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de Favero (2006), com sua atenção particular ao diálogo e seus efeitos na EaD, assim como 

Fiuza (2012), com a análise de preditores da adesão e permanência na EaD. 

Isso demonstra a necessidade do estabelecimento de uma relação próxima e de afinidade 

entre os atores da EaD. A aprendizagem acontece quando há afetividade, quando há a união de 

objetivos, o apoio, a solidariedade, o sentimento de aprovação, o incentivo, a admiração e, 

principalmente, o vínculo. Sentir-se integrado e inserido em um espaço de aprendizagem pode 

favorecer a persistência, uma vez que o aluno se sente acolhido e apoiado para vencer os 

obstáculos que surgem ao longo da trajetória acadêmica. Portanto, antes de qualquer ação 

institucional, cabe enxergar o aluno como sujeito, que está ali para aprender, para se graduar, 

mas que traz consigo necessidades humanas e afetivas. 

Mais uma vez, ressalta-se a grande valia do acompanhamento do aluno no curso, 

atentando para a sua fala e queixa e conscientes dos fatores endógenos e exógenos que 

provocam a motivação para a evasão ou para a permanência, buscando o estabelecimento de 

uma relação próxima e de confiança. E, claro, com a visão plena de que uma instituição de 

ensino, o professor e o tutor existem e são mobilizados por um propósito único, a formação do 

aluno. Formação essa que transcende a capacitação profissional, que é responsável também pela 

formação humana. Que essa visão guie sempre as concepções e as estratégias propostas pelas 

instituições proponentes de educação, seja em EaD ou presencial. 

Assim, finaliza-se a análise dos fatores apontados pelos alunos como determinantes para 

a evasão e a permanência. Pretende-se, a seguir, trazer a opinião dos alunos no que tange aos 

fatores que poderiam ser repensados para proporcionar a conclusão do curso, na visão dos 

evadidos e dos concluintes.  

 

5.2.4 O que poderia ser diferente na EaD: fatores que podem favorecer a permanência e diminuir 

a evasão 

 

 Neste último item do capítulo, reserva-se o espaço para que os alunos evadidos e 

concluintes exponham o que poderia ser diferente na EaD, proporcionando a permanência e a 

conclusão no curso de graduação. Analisa-se a fala dos alunos, conforme exposto na tabela 

abaixo: 
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Tabela 10 – O que poderia colaborar para a diminuição da evasão e favorecer a permanência 

Aluno Evasão Aluno Permanência 

 O que faria com que você não desistisse do   

curso? 

 Cite algo que poderia ser melhorado para que 

 mais alunos concluam os estudos.  

Q1-01 Distância. Q2-01 A Universidade poderia ser mais 

presente.  

Q1-02 Maior interação com os colegas, espaço 

físico para pesquisa e discussão com o 

tutor. 

Q2-02 Mais encontros presenciais, com 

aplicação da teoria.  

Q1-03 Um suporte melhor que indicasse como 

agir dentro de certas situações  

Q2-03 Receber mais incentivo e notificações 

dos tutores. 

Q1-04 Eu teria que ter mais tempo para me 

dedicar aos trabalhos. 

Q2-04 Mais organização, menos burocracia 

para fazer o estágio. 

Q1-05 Maior objetividade e menos tarefas. Q2-05 Mais interação online. 

Q1-06 Um polo próximo a minha cidade atual. Q2-06 Informações precisas nos polos. 

Q1-07 Menos necessidade de trabalho o que 

traria disponibilidade de tempo. 

Q2-07 Mais atividades de fóruns de interação 

e menos tarefas. 

Q1-08 O estágio não ter limite de prazo para 

realizar tão curto, por exemplo poderia 

ter começado no segundo ano ou quarto 

semestre e ter prazo de termino no 

último semestre.  

Q2-08 O atendimento dos tutores e acesso a 

professores formadores. 

Q1-09 Meu desinteresse justificou o 

abandono. 

Q2-09 A comunicação com a Universidade é 

difícil e precária, principalmente 

quanto à documentação dos Estágios 

Supervisionados. 

Q1-10 Nova oportunidade. Q2-10 Apoio para quem encontrar 

dificuldades ao longo do caminho. 

Q1-11 Saúde. Q2-11 Menos estágios.  

Q1-12 A sensação de que eu fazia parte de real 

de uma universidade. Não de um polo 

de ensino. 

Q2-12 O tempo da graduação. 

Q1-13 Se os professores e tutores que estão à 

frente das disciplinas contribuíssem 

efetivamente com a promoção do 

conhecimento. O problema é que 

Q2-13 Ter mais vídeo aulas, treinamento de 

organização de rotinas de estudos, 

tutoria presencial mais ativa. 
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muitos encaram a tutoria e a EAD como 

um bico. 

Q1-14 Quando iniciei o curso percebi que a 

maioria dos cursistas eram professores 

de longa data e não tinham muito 

interesse em estar aberto ao diálogo ou 

repensar a educação. Por isso ficou um 

curso monótono e sem graça, ou seja, 

sem atrativo que deve ser um curso que 

forma educadores. Percebi que ali não 

seria um espaço de novas ideias. Nesse 

período que inicie o curso de pedagogia 

eu não trabalhava na educação, por isso 

penso que o curso não me atraia. 

Atualmente tenho outra visão dos 

cursos EAD pois hoje estou inserido na 

área da educação. Quando cursava 

pedagogia eu já possuía graduação em 

história, meu curso foi presencial onde 

o debate fazia parte do aprendizado.  

Q2-14 Melhora nos salários dos tutores 

presenciais para que os mesmos 

permaneçam até o final do curso. 

Q1-15 Conteúdo mais simples sem muitas 

exigências. 

Q2-15 Minha maior dificuldade era quando 

precisava de documentos específicos da 

faculdade. A comunicação por e-mail 

era demorada e ineficiente. Por 

telefone, era difícil e caro. Cheguei a 

perder um estágio na prefeitura da 

minha cidade porque não consegui que 

a documentação chegasse a tempo. Foi 

bem frustrante.  

Q1-16 Desisti do curso por estar doente.  Q2-16 Alguns de nós não tiveram os mesmos 

tutores, alguns colegas relatam que 

desistiram quase na reta final porque o 

tutor estava sempre muito ausente. 

Q1-17 Na época que entrei seria coisas do tipo 

que descrevi acima, hoje estou 

aposentada e fico muito triste de ver a 

Q2-17 Diversificação nas metodologias 

empregadas, como exemplo, ter vídeo 

aulas. Grande parte das aulas do curso 
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educação deteriorada desse jeito, a 

preocupação dos gestores está em 

títulos e pontuação em concursos, 

encontramos em sala de aula 

professores que não dominam na hora 

de ensinar, não conseguem nem manter 

a disciplina, é uma pena. Penso que 

deveriam ensinar professores a dar aula 

e realmente serem monitorados até que 

provassem ser capaz, acredito que só 

assim melhoraria a aprendizagem do 

aluno. “Desculpe ter fugido um pouco 

na resposta de sua pergunta, é que 

sempre fui apaixonada pela profissão 

professor.” 

eram somente leituras e participação 

nos fóruns, o que durante 4 anos virou 

um tédio. 

  Q2-18 Deveria ter mais encontros presenciais, 

não só para avaliações. 

  Q2-19 A distância do polo presencial deveria 

ser mais próxima do aluno. 

  Q2-20 Acredito que poderiam aumentar a 

oferta de vagas e cursos. 

  Q2-21 Oferta de vagas. 

  Q2-22 Poderia ter mais encontros presenciais 

e os professores das matérias ter mais 

contato com os alunos. O rendimento 

seria bem melhor. 

  Q2-23 Como é um curso EAD o diploma 

poderia vim para o polo desde que o 

aluno reconheça firma de todos os 

documentos e enviar para a 

universidade, as vezes ele não tem 

tempo para se deslocar até a UFSJ que 

foi o meu caso e isso poderia ajudar 

muito, mas tirando isso não precisa de 

nenhum ajuste. 

  Q2-24 Algumas aulas presenciais. 
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  Q2-25 Maior oferta de cursos. 

  Q2-26 Na Universidade Estadual que atuo 

existe a figura do mediador, que a 

pessoa graduada na área que fica 

disponível no polo para tirar dúvidas 

específicas das disciplinas do curso, 

isso não tivemos na UFSJ. Outra 

proposta seria atrelar os conteúdos do 

curso com a realidade educacional, na 

Univesp chamamos a disciplina de 

Projeto Integrador, na qual os alunos se 

dividem em grupos de até 7 

componentes e precisam desenvolver 

um trabalho que envolva a aplicação de 

um protótipo no ambiente escolar. 

Acho que é uma maneira de trazer o 

futuro docente para o contexto 

educacional. 

  Q2-27 Não acho que a desistência de alguns 

seja por causa da faculdade. 

  Q2-28 Acredito que falam do TCC como algo 

impossível de ser realizado, o modo 

como passam amedrontam. As 

orientações poderiam ser mais leves. 

Por outro lado, até entendo a 

preocupação por parte dos 

coordenadores de curso por ser um 

curso a distância. 

  Q2-29 O apoio presencial no polo. 

  Q2-30 Tive experiência em 2 cursos de 

graduação a distância em universidades 

diferentes e a UFSJ, tem um curso 

muito bom, o material didático os 

trabalhos cobrados, as provas, muito 

bom o curso. Mas o único desafio que 

encontrei foi no TCC com o tutor e 
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orientador que eram ausentes e a 

comunicação com a universidade. 

  Q2-31 Melhor comunicação com a Dicon. 

  Q2-32 Talvez ter mais encontros, pois muitos 

não têm disciplina para estudar sozinho.  

  Q2-33  Melhor distribuição nas disciplinas, 

não deixando acumular ao final do 

curso. 

Fonte: elaborada pela autora com base nas respostas do questionário. 

 

 A tabela traz a fala dos alunos no questionário, a partir das seguintes questões: “O que 

faria com que você não desistisse do curso?”, para os alunos evadidos e “Cite algo que poderia 

ser melhorado para que mais alunos concluam os estudos.”, para concluintes. Ao todo, as 50 

respostas foram dispostas na tabela e deram origem a dois fluxogramas para facilitar a 

visualização. O primeiro fluxograma compreende a opinião dos alunos evadidos. 
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Figura 8 – Fluxograma dos fatores que podem evitar a evasão, na opinião dos alunos evadidos 

Fonte: elaborada pela autora com base nas respostas do questionário. 

 

 Os fatores, assim como ao longo desta análise, também foram separados pelas categorias 

endógenos e exógenos aos alunos, para tornar mais visível e compreensivo. No que tange aos 

fatores endógenos, 23% dos apontamentos dos alunos sobre que o poderia evitar a sua evasão 

convergem para essa categoria. Ao todo foram citados dois fatores: melhores condições de 

saúde e mais tempo para dedicar aos estudos. Um dos alunos citou que o desinteresse pelo curso 

causou o abandono.  
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saúde
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Fatores Exógenos

Mais interação no curso

Polo mais próximo da 
cidade de residência

Maior objetividade do 
curso e volume menor 

de atividades

Melhoria do trabalho 
dos professores e 

tutores (mais apoio, 
interação

Maior flexibilidade do 
estágio

Mais suporte da 
instituição
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 Esses fatores aparecem, segundo a ótica do aluno, como contribuintes e determinantes 

na evasão. Demonstra, então, os impactos desses fatores na evasão e a relevância que assumem 

para a permanência do aluno. Já analisados ao longo desta pesquisa, esses dois fatores reportam 

a questões intrínsecas ao aluno, mas que podem ser acolhidos e auxiliados de acordo com as 

estratégias e as ações da instituição proponente de EaD. Ou seja, há momentos e situações em 

que os atores da EaD, junto com a instituição, podem auxiliar o aluno a vencer esses desafios e 

concluir com êxito a graduação.  

 Os fatores exógenos foram citados, por 77% dos alunos, como estratégias para evitar a 

evasão, são eles: mais interação no curso; polo mais próximo da cidade de residência; maior 

objetividade do curso e volume menor de atividades; melhoria do trabalho dos professores e 

tutores; maior flexibilidade do estágio e mais suporte da instituição. Todos já foram citados 

anteriormente pelos alunos e, portanto, são fatores muito relevantes e que merecem atenção das 

instituições.  

 O fator que menciona o trabalho do professor e do tutor da EaD chama a atenção para a 

precariedade da docência em nosso país, nessa modalidade em específico. Essa percepção é 

fortemente evidenciada pelos alunos através de falas como essa: “Se os professores e tutores 

que estão à frente das disciplinas contribuíssem efetivamente com a promoção do 

conhecimento. O problema é que muitos encaram a tutoria e a EAD como um bico.”. 

Infelizmente, a contratação de tutores é realizada por meio de editais e bolsas que apresentam 

um baixo valor. Muitos professores da EaD já são da própria instituição e costumam acumular 

diversas funções. Essa precarização afeta o desenvolvimento da EaD, uma vez que o trabalho 

nessa instância não estabelece vínculo empregatício e a remuneração é irrisória, fazendo haver 

uma rotatividade grande dos tutores. Assim, a EaD enfrenta desafios para dar continuidade ao 

trabalho com qualidade. Essa questão foi apontada no primeiro capítulo desta pesquisa, que 

busca analisar a EaD em um âmbito amplo, trazendo seus conceitos, história e legislação. 

 Ao todo foram apresentados oito pontos de melhoria para favorecer a conclusão do 

curso. Entre endógenos e exógenos, os alunos evadidos chamam a atenção pela recorrência dos 

mesmos fatores e demonstram a necessidade de atenção por parte dos atores e das instituições 

proponentes de EaD. Da mesma forma, os alunos concluintes também foram ouvidos e 

apontaram os fatores presentes no fluxograma abaixo. 
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Figura 9 – Fluxograma dos fatores que podem favorecer a permanência no curso, na opinião 

dos alunos concluintes 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nas respostas do questionário. 

 

 Ao analisar o fluxograma, percebe-se que apenas um aluno demonstra a necessidade de 

atenção com a motivação e os problemas pessoais para a conclusão do curso. Ou seja, 3% 

apenas apontam os fatores endógenos como um ponto de melhoria a ser considerado no curso. 

Como visto anteriormente, a motivação pessoal aparece como o principal fator responsável pela 

conclusão no curso e o seu reverso, os problemas pessoais, aparece como causa da evasão. 
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 No que tange aos fatores exógenos foram apontados oito pontos que merecem atenção 

e somam o total de 97% das menções dos alunos. São esses fatores: mais interação no curso; 

mais apoio da instituição e do polo presencial; facilidade de acesso e comunicação; maior 

número de encontro presenciais; melhor remuneração dos tutores; melhor organização do curso 

e diversificação das metodologias; flexibilidade e apoio para realização do estágio e do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e polo presencial mais próximo da cidade de residência. 

 Todos os fatores citados aparecem no decorrer desta pesquisa de forma exaustiva, seja 

como causa da evasão, seja como influente na permanência do aluno. Observar esses 

apontamentos de evadidos e concluintes é um exercício de reflexão importante sobre a EaD. 

Confrontar as opiniões e expor o que é realizado com sucesso e o que necessita de mais atenção, 

permite olhar para a EaD em sua completude, mirando a atenção para os pontos que podem ser 

melhorados e reinventados para atingir o objetivo central de formar sujeitos.  

 Ao unir as falas dos alunos evadidos e concluintes são apresentados três fatores 

endógenos como ponto de melhoria: melhores condições de saúde; mais tempo para dedicar aos 

estudos e atenção aos fatores pessoais. E aparecem oito fatores exógenos: mais interação no 

curso; polo mais próximo da cidade de residência; maior objetividade do curso e volume menor 

de atividades; melhoria do trabalho dos professores e tutores, melhor remuneração; mais apoio 

da instituição e do polo presencial, facilidade de acesso e comunicação; maior número de 

encontros presenciais; melhor organização do curso e diversificação das metodologias e maior 

flexibilidade e apoio para realização do estágio e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 Percebe-se que a maioria dos alunos apontam como ponto de melhoria para o curso os 

fatores exógenos, ligados diretamente à estrutura do curso, à instituição e aos professores e 

tutores. É interessante refletir que em relação às causas da evasão, os fatores endógenos são 

apresentados, na maioria das vezes, como determinantes na evasão. Na permanência, também 

são citados como determinantes pela maior parte dos alunos e isso chama a atenção. Por que os 

alunos assumem que a evasão acontece, principalmente, por causas pessoais e no momento de 

apontar o que poderia favorecer a permanência, citam fatores, especificamente, ligados a 

instituição? 

 Essa questão é proposta para refletir sobre a responsabilidade que os alunos assumem 

diante do sucesso e do fracasso escolar, assim como o pedido de ajuda incutido em suas falas. 

Ou seja, assumem a responsabilidade, mas pedem socorro. Seria muito simplista pensar dessa 

forma, responsabilizando o aluno pelo seu processo de aprendizagem e eximindo as instituições, 

os professores, os tutores e as esferas governamentais das responsabilidades inerentes da 



198 
 

posição que ocupam. Pensamento que representa uma visão reducionista em que se deixa o 

aluno de fora do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Sob uma visão simplista e apressada, costuma-se afirmar que se o aluno não 

vai bem na escola, isso se deve apenas a suas limitações pessoais – ele não 

gosta de estudar, ele não consegue aprender, etc. –, atribuindo-se-lhe a culpa 

por seu fracasso. Tais explicações tendem, porém, a negligenciar a 

importância de se incluir os próprios alunos como parte desse processo, isto 

é, a não considerar o que eles pensam sobre seu próprio desempenho escolar, 

bem como o de seus colegas. (FERREIRA et al., 2002, p.516) 

 

 

 Essa visão marca a dualidade entre o subjetivismo e o objetivismo. Lima Junior, 

Ostermann e Rezende (2012 p.115) explicam: 

 

O subjetivismo consiste da supervalorização do indivíduo como agente 

sempre e completamente independente do seu contexto social e da sua história. 

O objetivismo, em oposição, consiste da crença ingênua de que todas as ações 

dos sujeitos individuais encontram-se determinadas rígida e imediatamente 

pela estrutura das relações sociais objetivas. 

  

 Ou seja, a responsabilização do aluno pelo seu fracasso ou sucesso escolar supervaloriza 

a sua posição individual e desconsidera as relações sociais e culturais inerentes do complexo 

sistema da vida social. Lima Junior, Ostermann e Rezende (2012) corroboram com essa ideia 

ao buscarem em Bourdieu subsídio para afirmarem que o extremismo entre o subjetivo e o 

objetivo é falso.  

 

Em primeiro lugar, a realidade social não é feita de ações orientadas pela livre 

consciência individual. Ele sustenta que o indivíduo é um sujeito configurado 

socialmente em seus mínimos detalhes (visão de mundo, gostos, aptidões, 

estilos de linguagem, expressões corporais), incluindo suas estratégias de 

convivência no âmbito da escola e suas expectativas com respeito ao futuro 

profissional. Por outro lado, Bourdieu destaca que a ordem social não molda 

de maneira inflexível as ações de cada sujeito. Para esse autor, os indivíduos 

tenderiam a agir de acordo com o conjunto de disposições práticas típico dos 

grupos sociais nos quais foram socializados. (LIMA JUNIOR; 

OSTERMANN; REZENDE, 2012, p.115) 

 

 

 Portanto, o sujeito é composto pela soma de sua subjetividade e da objetividade social, 

de forma indissociável. O sucesso ou o fracasso escolar do aluno é determinado por forças 

intrínsecas e extrínsecas. Por isso, não cabe apenas responsabilizar o aluno, mas assumir junto 

a ele o ônus ou o bônus do processo de aprendizagem. Não há espaço para se procurar culpados, 
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mas, sim, para assumir todos juntos a responsabilidade de alcançar o objetivo central da 

educação, a formação de sujeitos. 

 Pretende-se com essas análises chamar a atenção para a importância de se atentar para 

o perfil do aluno e para suas percepções e opiniões. Convida-se a todos os atores da EaD para 

a comunhão de objetivos, de forças e de foco em prol da realização de uma educação de 

qualidade. Dessa forma, conhecer e refletir sobre os onze pontos de melhoria apontados pelos 

próprios alunos, pode ser fonte de subsídio para a formulação de estratégias e práticas eficazes 

no enfrentamento da evasão.  

Sejam endógenos ou exógenos ao aluno, todos os fatores citados ao longo desta 

pesquisa, assim como as características socioeconômicas dos alunos, necessitam de um olhar 

crítico. Quanto mais conheçamos sobre as características individuais e cognitivas do sujeito 

aprendente e de suas percepções, melhor será o planejamento de qualquer estratégia 

pedagógico-didática e institucional, visto que esta poderá melhor adequar-se à diversidade em 

questão. Considerando que na educação on-line toda a interação ocorre através de uma interface 

digital, conhecer mais sobre essas características dos alunos virtuais poderá possibilitar uma 

melhor mediação do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, “é necessário mapear o perfil 

do aluno virtual, pois o designer instrucional de cursos para educação on-line precisa conhecer 

melhor os fatores que influenciam o aluno que opta por esta modalidade de ensino”. 

(SCHNITMAN, 2010, p.4) 

Nessa perspectiva, Sanchez (2011) afirma que a elaboração de um curso na modalidade 

a distância requer um planejamento sério e cuidadoso, levando-se em consideração as questões 

pedagógicas e os estilos de aprendizagem. Assim, o planejamento deve ser pensado em como 

atingir este público para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem para o enfrentamento 

da evasão. A autora ressalta que:  

 

Os indicadores demonstram que os cursos na modalidade à distância devem 

ser construídos baseados no aluno, ou seja, no seu público-alvo principal, pois 

este o procura para se atualizar e/ou adquirir novos conhecimentos, muitas 

vezes específicos ou intrínsecos a sua experiência tanto de vida como 

profissional.”(SANCHEZ, 2011, p.188) 
 

 

Finaliza-se as análises ressaltando o importante papel que a EaD pode assumir frente à 

universalização da Educação Superior no Brasil. A união de foças dos seus atores, da esfera 

governamental e instituições pode garantir a sua expansão e qualidade. Ressalta-se, também, a 

importância de aliar o estudo sobre a evasão e a permanência, rompendo com a tendência de se 
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buscar, exclusivamente, apenas as causas de fracasso. Contudo, como vimos nessa pesquisa, é 

essencial revertermos a ótica e enfatizarmos as experiências exitosas e os exemplos de sucesso, 

de forma a mobilizar todos esses esforços para a diminuição da evasão e o favorecimento da 

permanência em cursos superiores na modalidade a distância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a discussão conceitual, a revisão bibliográfica, a apresentação e a análise dos 

dados coletados, pode-se, enfim, levantar algumas conclusões sobre os fatores de influência na 

evasão e na permanência no Curso de Pedagogia EaD/UFSJ, segundo a ótica discente. Para 

tanto, o estudo necessitou de uma apresentação da parte teórica, que é relevante para 

compreender o fenômeno da evasão e da permanência, assim como a história e a fundamentação 

legal da EaD. Em seguida, foi preciso retratar o lócus da pesquisa, o Curso de Pedagogia 

EaD/UFSJ, além dos dados relativos ao percentual de evasão e permanência e um breve perfil 

discente. Finalizando, então, com o objetivo principal, conhecer e analisar os fatores influentes 

na evasão e na permanência. 

Visando aprofundar a pesquisa em direção aos fatores de influência na evasão e na 

permanência dos alunos pesquisados, na perspectiva de uma análise conjunta, buscou-se assim 

ampliar o mapeamento do perfil do aluno através da aplicação de um questionário 

socioeconômico. Essa ampliação do perfil permitiu agregar outros dados relevantes sobre o 

contexto social, econômico e cultural dos alunos, além de possibilitar uma comparabilidade 

entre os perfis de evadidos e permanentes. A comparação dos perfis revelou, como vimos, 

informações importantes para a compreensão das causas da evasão e da permanência.  

Os relatos discentes trouxeram as percepções e as opiniões em relação aos fatores 

influentes na evasão e na permanência. Possibilitaram a observação sobre as condições de 

construção de conhecimento e os fatores atrelados ao sucesso e ao abandono, demonstrando, 

ainda, o que tem dado certo e o que precisa ser revisto, na forma como a política pública 

brasileira tem conduzido a implementação da educação a distância em nosso país. 

Ter consciência sobre as percepções e as opiniões dos alunos quanto à trajetória 

acadêmica e os motivos que os levaram a desistir ou a persistir, significa colocar o sujeito no 

centro do processo de ensino e aprendizagem, dando a ele a posição de protagonista de sua 

formação. Os relatos discentes foram obtidos através do questionário, que contou com uma 

parte dissertativa para que o aluno expressasse a sua percepção sobre a trajetória acadêmica e 

elencasse o que contribuiu para a evasão ou a conclusão do curso. 

Dessa forma, o questionário abordou tanto a perspectiva quantitativa quanto a 

qualitativa. Dividido em duas partes, a primeira destinada às informações socioeconômicas e 

culturais com questões objetivas para a identificação das características discentes. A segunda 

parte englobou as questões dissertativas, com o objetivo de investigar os motivos e os fatores 

influentes na evasão e na permanência. Assim, através desta perspectiva metodológica segue-
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se investigando o sujeito, conhecendo a fundo o contexto em que vive, suas motivações, 

expectativas e o que o levou a desistir do curso.   

Os questionários, juntamente com as informações obtidas no banco de dados do 

NEAD-UFSJ descrevem um perfil do aluno do Curso de Pedagogia EaD/UFSJ e apresentam 

as principais causas da evasão e da permanência no curso, segundo a ótica discente. No que 

tange ao perfil do aluno, tem-se que a grande maioria é composta pelo sexo feminino; na faixa 

etária de 30 a 39 anos; advindos do Ensino Médio em instituições públicas; casados e com 

filhos; que trabalham em jornada integral (40hs/semana); atuam na educação básica ou em 

áreas diversas; com renda acima de três salários mínimos.  

Esse é o retrato socioeconômico do aluno evadido e concluinte, com pequenas 

variações percentuais em alguns itens do perfil. Esse retrato permite que se olhe para o aluno 

em sua integralidade, englobando características relevantes para a construção e a reconstrução 

de um curso de graduação para esse público-alvo, para esse perfil. A aplicação de questionários 

socioeconômicos no início e ao longo da graduação favorece esse compilar de dados para 

utilização da instituição no planejamento das práticas e nas reuniões pedagógicas. Olhar para 

o sujeito atentamente significa reconhecer o objetivo central de um curso, formar pessoas 

atuantes e críticas. E nessa direção, atentar também para fala dos alunos é primordial nesse 

processo de conhecimento. 

Portanto, a pesquisa centrou a atenção nos fatores apontados pelos alunos evadidos e 

concluintes. Observou-se que os alunos evadidos apontaram os fatores endógenos como as 

principais causas da evasão, com percentuais em torno de 60%. Expressaram os seguintes 

fatores: 1- Falta de recursos financeiros; 2- Falta de tempo para dedicar ao curso; Problemas 

de saúde, pessoais e familiares e 4- Desinteresse pelo curso. Os fatores exógenos também são 

fonte de influência com consideráveis 40% das menções dos alunos e são eles: 1- Falta de 

interação e integração no curso; 2- Complexidade do curso, volume grande de atividades e 

dificuldade com a plataforma; 3- Distância do polo; 4- Dificuldade na relação com o tutor e 5- 

Falta de internet. 

Os alunos concluintes também foram ouvidos e revelam que os fatores endógenos são 

responsáveis por 82% da permanência no curso. Foram apontados os seguintes: 1- Motivação 

pessoal (dedicação, persistência, força de vontade e necessidade de capacitação); 2- 

Autonomia, organização e planejamento. Aos fatores exógenos foi atribuída uma pequena 

parcela, 8% e compreendem: 1- Flexibilidade do curso (horários e possibilidade de conciliar 

com o trabalho); 2- Apoio e empenho dos professores e tutores. 
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Aos alunos também foi solicitado que apontassem pontos que poderiam ser melhorados 

para favorecer a conclusão do curso. Diante dos apontamentos dos alunos, chegou-se ao 

levantamento de 11 pontos de melhoria, sendo 3 endógenos e 8 exógenos, são eles: 1- Melhores 

condições de saúde; 2- Mais tempo para dedicar aos estudos; 3- Atenção aos fatores pessoais; 

4- Mais interação no curso; 5- Polo mais próximo da cidade de residência; 6- Maior 

objetividade do curso e volume menor de atividades; 7- Melhoria do trabalho dos professores 

e tutores, melhor remuneração; 8- Mais apoio da instituição e do polo presencial, facilidade de 

acesso e comunicação; 9- Maior número de encontro presenciais; 10- Melhor organização do 

curso e diversificação das metodologias; 11- Maior flexibilidade e apoio para realização do 

estágio e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

As informações elencadas e a sua análise propiciam olhar para o sujeito aprendiz, 

dotado de suas subjetividades, além de colocá-lo no centro do processo de ensino-

aprendizagem, norteando a construção de projetos de educação mais condizentes com o 

público-alvo. A elaboração de um curso, independente da modalidade de ensino, requer um 

planejamento minucioso, atento às questões pedagógicas, aos estilos de aprendizagem e ao 

projeto de formação humana. Portanto, o planejamento deve ser pensado em como atingir este 

público para que o processo de aprendizagem seja efetivo, forme sujeitos críticos e reflexivos 

e contorne os índices de evasão.    

Acredita-se que as discussões apresentadas e as reflexões que serão tecidas para além 

dos resultados desta pesquisa possam contribuir na compreensão do fenômeno da evasão na 

EaD e também possam subsidiar as instituições ofertantes desses cursos no combate ao 

abandono dos cursos pelos discente. Sabe-se que combater a evasão é uma tarefa, de certo 

modo, ambiciosa e que requer um trabalho minucioso de todos os atores envolvidos na 

educação, mas que se possa com esta pesquisa, sensibilizar e fomentar novas reflexões e ações 

para minimizar a problemática da evasão na EaD.  

Entende-se que a Educação a Distância tem um grande potencial em atender à demanda 

de Ensino Superior no Brasil, viabilizando oportunidades educativas para àqueles que talvez 

nunca tivessem a chance de estudar. Portanto, é visível que a EaD pode ser uma grande aliada 

da democratização do ensino, ampliando a oferta e o alcance do Ensino Superior, o que lhe 

confere um status importante na sociedade brasileira e no mundo em geral. Dada a sua 

relevância, a EaD precisa estar amparada por políticas públicas consistentes, que almejem a 

qualidade do ensino e a minimização da evasão. Dessa forma, poder-se-á pensar a educação 

para a construção do sujeito crítico, reflexivo e ativo, focalizando o aprendizado para a vida, 
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por meio de uma maior e mais efetiva democratização no acesso ao Ensino Superior em nosso 

país. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário pensar na institucionalização da modalidade para 

o alcance de avanços nas políticas públicas, nas práticas pedagógicas e também na proposição 

de assistência estudantil para os alunos, diminuindo assim as disparidades entre a EaD e a 

educação presencial. É urgente a necessidade de promover a modalidade com base em uma 

concepção concreta, com adequado suporte pedagógico, financeiro e tecnológico. Sem esse 

aporte caminha-se para a precarização da educação. 

Uma política pública conduzida por editais apenas contribui para desvalorização da 

modalidade, impedindo avanços na superação dos quadros de evasão, como se vê acontecer nos 

últimos anos. Para democratizar, não basta apenas criar o acesso, é preciso garantir a 

permanência. É preciso repensar a base legal, incluindo a valorização dos profissionais que 

atuam na EaD. Não há sequer uma regulamentação adequada para a seleção e contratação de 

professores e tutores para atuarem na modalidade. A remuneração desses profissionais é 

realizada através de bolsas, ficando sem amparo nenhum de leis trabalhistas, além de não 

receberem em período de férias. Promove-se, assim, a desvalorização do magistério e a 

precarização da EaD. 

Percebe-se, portanto, que as políticas de fomento da EaD no Brasil são frágeis e não 

possibilitam a consolidação da modalidade, visto que consistem em um programa 

governamental que se fundamenta apenas em parâmetros, não conferindo um status de 

perenidade das ações. Essa perspectiva traz como consequência a fragilização do processo de 

consolidação e de institucionalização da EaD, uma vez que não se constituem em políticas de 

estado. Aos que estão inseridos e envolvidos com a Educação a Distância predomina a sensação 

de que é preciso lutar em busca de avanços para a modalidade, almejando sempre o 

desenvolvimento e a democratização da educação no Brasil.  
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