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Educação

Ensino a distância conquista
adeptos e aumenta após �m de

restrições
Mais de 50 instituições participaram de pesquisa sobre a modalidade

Publicado em 27/11/2021 - 11:24 Por Agência Brasil - Brasília

O anúncio da pandemia de covid-19 em março de 2020 trouxe diversas transformações sociais. Com as
restrições de locomoção e de contato social, setores indispensáveis tiveram que passar por adaptações. Uma
das mais signi�cativas ocorreu na educação, que passou a adotar o modelo de ensino a distância (EAD) em
praticamente todas as modalidades de educação - desde treinamentos básicos a mestrados e doutorados.

Apesar de apresentarem, em média, desempenho pior do que os cursos presenciais, os cursos a distância
trazem opções de ensino viáveis para alunos que necessitam trabalhar e estudar ao mesmo tempo e para
pessoas que necessitam compartimentar ou �exibilizar os horários de estudo.

“A EAD se encaixa perfeitamente como solução para a realidade atual devido a sua �exibilidade, aos diversos
meios de transmissão de conteúdo (vídeos, textos, aplicativos, jogos), aos canais de comunicação existentes,
além de bene�ciar os diferentes tipos de aprendizagens”, ressaltou a Fábia Kátia Moreira, consultora de EAD e
tecnologia internacional que atua na área há mais de 25 anos.

Para a consultora, “diante da pandemia da covid-19, mesmo as instituições mais tradicionais e resistentes à
EAD estão lançando mão dessa modalidade, senão para oferecer novas possibilidades de aprendizagem aos
estudantes, ao menos para garantir o cumprimento dos duzentos dias letivos exigidos em lei”.
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De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) George Bento Catunda, não é
possível comparar o ensino remoto que ocorreu na pandemia, quando todos os cursos regulares presenciais
tiveram que se adaptar, com um curso que foi estruturado para ser remoto desde a concepção. “O ensino
remoto na pandemia foi uma ação emergencial, feita por professores super comprometidos, mas sem a
estrutura, os recursos e o planejamento da modalidade EAD. Ou seja, o ensino remoto utilizado na pandemia
não é a mesma coisa que Educação a Distância”, diz.

Qualidade de vida
Para Catunda, o ensino EAD tem como principal vantagem que o aluno faz seu horário e escolhe o local ideal
para seus estudos. “É possível se programar para cumprir tudo e manter os estudos articulados com sua rotina
e ritmo de vida. Além disso, há o desenvolvimento de novas habilidades, como autogestão e habilidades
tecnológicas”, conta o diretor.

Conforme Catunda, as desvantagens são a falta de contato presencial e constante com professores e colegas, o
que faz com que muitos estudantes não consigam avançar como poderiam e acabem desistindo dos cursos.

De acordo com a psicóloga e estudante de pós-graduação em Gestão de Pessoas Jaqueline Oliveira, o EAD
oferece aumento em qualidade de vida, já que elimina a necessidade de deslocamento. “Me ajudou muito pela
questão de �exibilidade de horários. Tenho uma vida muito corrida e moro em uma área que faz com que eu
precise �car em transporte público por, no mínimo, 1h30 antes de chegar na instituição de ensino. Ganhei
qualidade de vida e me adaptei à didática. Acredito que não quero mais fazer ensino presencial”, a�rmou.

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) mostra que tanto a procura
quanto a oferta por cursos EAD tiveram aumento substancial entre 2020 e 2021, e que, apesar da situação
criada pela pandemia, o mercado tende a se consolidar mesmo após o término das restrições sanitárias.

As características do EAD, entretanto, também trazem di�culdades. Entre elas, o aumento da inadimplência e
da evasão escolar. Os dados coletados pela Abed mostram que para 21,6% dos cursos EAD oferecidos a
inadimplência cresceu em até 50%. A evasão escolar também é maior via EAD - para 27,5% dos cursos
analisados a evasão aumentou em até 50%.

Dos alunos entrevistados e que estão inadimplentes, 70% responsabilizaram a crise econômica criada pela
pandemia como razão para suspender os pagamentos de mensalidades, enquanto 47,1% a�rmaram ter
di�culdades de adaptação ao ensino remoto emergencial. 

Dia Nacional do EAD

Instituído em 2003 pela Associação Brasileira de Ensino a Distância (Abed), o dia 27 de novembro marca a
celebração do ensino a distância como ferramenta de educação e democratização do conhecimento. 

Para discutir temas relevantes sobre o assunto, como metodologias, per�s educacionais e desa�os do mercado
de EAD, a Abed preparou um calendário de palestras online gratuitas para o público - tanto alunos quanto
educadores.

A programação completa pode ser conferida aqui. 
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Universidades federais e cursos presenciais têm melhor
desempenho

Últimas notícias

Economia  ter, 30/11/2021 - 09:36

Uso de cartões cresceu cerca de 22% na Black
Friday
O uso dos cartões na internet, aplicativos e outros tipos de compras não
presenciais teve alta de cerca de 30% no período. As tendências de
consumo ganharam força na pandemia, com forte estímulo às vendas
online.

Compartilhar:
       

Economia  ter, 30/11/2021 - 08:49

Primeira parcela do décimo terceiro deve ser
paga até hoje
Essas datas valem apenas para os trabalhadores na ativa. Por causa da
pandemia de covid-19, o décimo terceiro dos aposentados e pensionistas
do INSS foi antecipado pelo segundo ano seguido.

Compartilhar:
       

Economia  ter, 30/11/2021 - 08:05

Caixa paga hoje Auxílio Brasil a cadastrados com
NIS �nal 0
Com o lote �nal, encerra-se o pagamento de novembro. A próxima
parcela será paga entre 10 e 23 de dezembro, com a antecipação em uma
semana em relação ao calendário regular devido ao feriado de Natal.

Compartilhar:
       

Economia  ter, 30/11/2021 - 07:30

Receita paga hoje restituições de lote residual do
IRPF de novembro
O lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores.
Segundo a Receita, o crédito bancário para 260.412 contribuintes será no
valor total de R$ 450 milhões.

Compartilhar:
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Política  seg, 29/11/2021 - 22:33

Senado aprova novas regras para emendas de
relator
Após votação apertada, resolução foi aprovada e já estará em vigor para
a de�nição do Orçamento em 2022.

Compartilhar:
       

Saúde  seg, 29/11/2021 - 22:12

Comitê recomenda que réveillon no Rio de
Janeiro seja mantido
Autoridades de saúde municipais a�rmaram que a ampla vacinação no
estado poderá garantir a segurança das tradicionais festividades de �nal
de ano.

Compartilhar:
       

Esportes  seg, 29/11/2021 - 21:52

Atlético-GO derrota Bahia e se afasta do Z4 do
Brasileiro
O Dragão triunfou por 2 a 1, graças a gols de Marlon Freitas e de
Janderson, e chegou aos 44 pontos, passando a ocupar a 13ª posição da
classi�cação.

Compartilhar:
       

Esportes  seg, 29/11/2021 - 21:28

LNF: Magnus supera Foz Cataratas e vai à �nal
pelo 3º ano seguido
Atual campeão, time paulista vence por 5 a 1, chega à decisão pela
quinta vez em oito anos de história e decidirá título contra outro
paranaense, o Cascavel.

Compartilhar:
       

Saúde  seg, 29/11/2021 - 21:08

SP usará vacina da P�zer como segunda dose em
quem recebeu a Janssen
Quem tomou vacina da P�zer na primeira dose receberá a da P�zer na
segunda dose, informa a prefeitura de São Paulo, que descarta registro
da variante Ômicron na cidade.

Compartilhar:
       

Política  seg, 29/11/2021 - 20:45

Câmara aprova medidas de transparência e teto
para orçamento secreto 
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Texto aprovado é substitutivo do senador Marcelo Castro (MDB-PI) ao
Projeto de Resolução do Congresso Nacional (PRN) 4/21. Senadores
devem votar tema ainda hoje.

Compartilhar:
       

Ver mais

 Quadra 08, Bloco B,
Subsolo 1, Setor

Comercial Sul Q. 6
Venâncio - Asa Sul,

Brasília - DF, 70333-900.

 ouvidoria@ebc.com.br

Menu

Institucional EBC

Agência Brasil

TVBrasilPlay

EBCRádios
TV Brasil Play Rádios EBC

Conheça nossos aplicativos
nas lojas online da iTunes e

Google

Sobre

Governança
Corporativa

Ouvidoria

Denúncia

Simplifique!

Acesso a

informação

Publicidade Legal

Contato

TVBrasil

Programação

Programas

Vídeos

Sobre a TV

Rádios

Nacional FM

Nacional de

Brasília

Nacional do Rio
de Janeiro

Nacional da
Amazônia

Nacional do Alto

Solimões

MEC FM

Rádio MEC

AgênciaBrasil

Direitos Humanos

Economia

Educação

Esportes

Geral

Internacional

Justiça

Política

Saúde

Radioagência

Cultura

Direitos Humanos

Economia

Educação

Esportes

Geral

Internacional

Justiça

Meio Ambiente

Pesquisa E
Inovação

Política

Saúde

Segurança

Serviços

TV Brasil
Distribuição

A Voz do BRASIL

Rede Nacional de
Rádio



https://www.ebc.com.br/
https://www.ebc.com.br/
https://www.ebc.com.br/ouvidoria
https://www.ebc.com.br/politica-de-privacidade-e-seguranca
https://www.ebc.com.br/termos-de-uso-e-condicoes-gerais-do-portal-da-ebc
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-11/camara-aprova-medidas-de-transparencia-e-teto-para-orcamento-secreto
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-11/camara-aprova-medidas-de-transparencia-e-teto-para-orcamento-secreto
https://api.whatsapp.com/send?text=C%C3%A2mara+aprova+medidas+de+transpar%C3%AAncia+e+teto+para+or%C3%A7amento+secreto+%7C+Ag%C3%AAncia+Brasil+%7C+Ag%C3%AAncia+Brasil+%7C+https%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2021-11%2Fcamara-aprova-medidas-de-transparencia-e-teto-para-orcamento-secreto
https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2021-11%2Fcamara-aprova-medidas-de-transparencia-e-teto-para-orcamento-secreto&t=C%C3%A2mara+aprova+medidas+de+transpar%C3%AAncia+e+teto+para+or%C3%A7amento+secreto+%7C+Ag%C3%AAncia+Brasil
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2021-11%2Fcamara-aprova-medidas-de-transparencia-e-teto-para-orcamento-secreto&text=C%C3%A2mara+aprova+medidas+de+transpar%C3%AAncia+e+teto+para+or%C3%A7amento+secreto+%7C+Ag%C3%AAncia+Brasil
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2021-11%2Fcamara-aprova-medidas-de-transparencia-e-teto-para-orcamento-secreto&summary=C%C3%A2mara+aprova+medidas+de+transpar%C3%AAncia+e+teto+para+or%C3%A7amento+secreto+%7C+Ag%C3%AAncia+Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimas
https://www.ebc.com.br/
mailto:ouvidoria@ebc.com.br
https://www.ebc.com.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/
https://play.ebc.com.br/
https://radios.ebc.com.br/
https://apps.apple.com/br/developer/empresa-brasil-de-comunica%C3%A7%C3%A3o/id548293892
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Empresa+Brasil+de+Comunica%C3%A7%C3%A3o+-+EBC&hl=en
https://www.ebc.com.br/governanca-corporativa
https://www.ebc.com.br/ouvidoria
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx?tipo=1&orgaoDestinatario=86567
http://www.simplifique.gov.br/
https://www.ebc.com.br/acessoainformacao/institucional
http://publicidadelegal.ebc.com.br/
https://www.ebc.com.br/fale-conosco
https://tvbrasil.ebc.com.br/programacao
https://tvbrasil.ebc.com.br/programas
https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv
https://tvbrasil.ebc.com.br/sobreatv
https://radios.ebc.com.br/nacionalfmbrasilia
https://radios.ebc.com.br/nacionalbrasiliaam
https://radios.ebc.com.br/nacionalrioam
https://radios.ebc.com.br/nacionalamazonia
https://radios.ebc.com.br/nacionalaltosolimoes
https://radios.ebc.com.br/mecfmrio
http://radiomec.ebc.com.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/cultura
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/esportes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/internacional
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/justica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/pesquisa-e-inovacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/politica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/seguranca
https://tvbrasil.ebc.com.br/distribuicao
https://www.voz.gov.br/
https://www.redenacionalderadio.com.br/

