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RESUMO 

A expansão da EaD no Brasil que se inicia com o Curso Piloto de 
Administração da Universidade Aberta do Brasil (UAB), implica mudanças de 
cunho acadêmico e de gestão educacional nas IES, tendo muito a oferecer 
como experiências a serem incorporadas aos tradicionais cursos do Ensino 
Presencial de Administração. Apresenta-se uma comparação entre os cursos a 
distância e presencial, com um destaque final ao curso de Administração, 
tomando-se por base dados secundários de instituições como MEC e Inep, e 
dados documentais dos cursos de Administração da Uema. A comparação dos 
resultados permite perceber diferenças as vezes significativas entre as duas 
modalidades, com ligeira vantagem para a Educação a Distância (EaD), que ao 
utilizar com supremacia as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, 
alavancadas pela evolução tecnológica, estão potencializando seus usos cada 
vez mais na Educação.  
 
Palavras chaves: curso presencial; curso a distância; modalidades 
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1- Introdução 

A Educação a Distância (EaD) vem ganhando grande destaque nos 

últimos anos em função da sua capacidade de expansão no ensino superior e 

também por incluir um grupo de pessoas que, de outra forma, não poderiam 

realizar um curso superior nas localidades onde residem. No entanto, parece 

sempre existir uma dúvida se a Educação a Distância teria a mesma qualidade 

da Educação Presencial (EP), sobretudo quando se refere à educação 

superior. Esse é o propósito central que se espera responder com este artigo, 

mas parte das respostas já pode ser adiantada pela análise crítica de [1], 

justamente para o objeto dessa constatação: 

 
uma enorme carga de preconceito nessa visão maniqueísta. Contudo, 
não se deve estr

-

-la e nos transformar para conhecer melhor a 
realidade [1]. 

 
2- Marco teórico 

O marco teórico deste estudo parte do pressuposto de que a Educação 

deva ser vista sob o enfoque da Aprendizagem, uma proposta de mudança no 

paradigma tradicional aqui representada pela orientação ao Ensino,  

predominante na Educação Presencial, para uma postura da Aprendizagem, 

característico da Educação a Distância. 

Em relação a Educação a Distância, para [2], a “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 

comunicadas por várias tecnologias e disposições organizacionais e 

administrativas especiais”. Por essa definição clássica, começa-se a entender 

que diferentemente da Educação tradicional, na Educação a Distância é 

necessária, além de técnicas especiais, uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, assim como de processos administrativos distintos de gestão 

acadêmica. 
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Essas são algumas questões que incitam a curiosidade científica para a 

busca do entendimento das possíveis diferenças dos cursos de graduação a 

distância e presencial. Será que as distintas formas de gestão acadêmica em 

cursos presenciais e a distância implicariam diferentes formas de 

aprendizagem por parte dos alunos? Ou até mesmo na forma de docência? 

Para [3] esse papel docente deve ser assumido por um professor-coletivo: 

 
Para enfrentar estes desafios o professor terá que aprender a 
trabalhar em equipe e a transitar com facilidade em muitas áreas 
disciplinares. Será imprescindível quebrar o isolamento da sala de 
aula convencional e assumir funções novas e diferenciadas. A figura 
do professor individual tende a ser substituída pelo professor-coletivo 
[...]. O professor terá que aprender a ensinar a aprender [3]. 
 

Outra ideia também se aplica e explica o processo educacional na 

Educação a Distância, conhecida pelo termo Polidocência, sugerido por [4], 

pois diferentemente da educação presencial, “O trabalho docente na Educação 

a Distância (EaD) é extremamente fragmentado, e cada parte das atividades 

que compõem o trabalho docente virtual é atribuída a um trabalhador diferente 

ou a um grupo deles”. 

 
3- Método 

A opção metodológica proposta para este estudo delineia-se para um 

estudo exploratório, de natureza descritiva, baseado em análise documental e 

análise de dados secundários. 

Os dados secundários foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica 

em livros, periódicos, teses, dissertações, catálogos on-line e na Internet. Para 

a pesquisa documental foram utilizados os documentos acadêmicos do curso 

de Administração encontrados nos departamentos que servem ao curso, no 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, na Pró-Reitoria de Graduação e no 

Projeto Político Pedagógico dos cursos. 

Na pesquisa documental, faz-se uso de textos impressos em papel ou 

em arquivos de computador, que possuam conteúdos de propósito primário, 

como: relatórios, estatísticas oficiais, registros governamentais, discursos, 

conteúdo de mídia de massa, romances, peças, desenhos, mapas, 

documentos pessoais, diários, fotografias e outros. Podem ainda ser 
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classificados como: primários, secundários e terciários; públicos e privados; e 

solicitados e não-solicitados [5]. 

É objeto deste estudo a Universidade Estadual do Maranhão (Uema)[6], 

que mantém cinco cursos presenciais de Administração nos campi de São 

Luís, Açailândia, Imperatriz, Bacabal e Timon. Assim como também o Curso 

Piloto a distância de Administração, que atua em 15 Polos Presencias de 

Educação a Distância, nos municípios de: São Luís, Pinheiro, Santa Inês, Zé 

Doca, Açailândia, Imperatriz, Bacabal, Pedreiras, Barra do Corda, Brejo, Codó, 

Timon, Colinas, Carolina e Balsas.  

 
4- Resultados e discussões 
 

4.1- Comparação entre a Educação Presencial e a Educação a 

Distância 

 O Censo EAD.BR – Relatório analítico da aprendizagem a distância no 

Brasil 2010, produzido pela Associação Brasileira de Educação a Distância [7], 

apresentou pela primeira vez um item denominado “A EAD em 2010 

comparada à educação presencial”, de onde foram extraídos  os principais 

dados para ilustrar essa visão comparativa das duas modalidades. 

 A primeira constatação percebida é a de que não deve existir tanta 

motivação institucional para se promover tal comparação, pois 67% das 

instituições consultadas e participantes do censo, preferiram não responder a 

esse questionamento, o que dificulta uma extrapolação dos resultados. Mas 

levando-se em consideração os que responderam, que correspondem a um 

total de 253 instituições, conclui-se que a maioria é favorável a aceitar que a 

qualidade dos cursos a distância é superior a dos cursos presenciais, sendo 

16,9% para os cursos autorizados, 18,3% para os cursos livres e 20% para os 

cursos corporativos (Tabela 1).  

 

Qualidade da EaD em relação à EP Número de questionários respondidos 

Autorizados Livres Corporativos Total 

Muito melhor 5 9 1 15 
Melhor 23 15 7 45 
A mesma 16 5 2 23 
Pior 0 0 0 0 
Muito pior 0 0 0 0 
Não informado 92 53 25 170 
Total 136 82 35 253 

Tabela 1. Comparação EaD e EP 
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Entre as vantagens que podem proporcionar os cursos a distância em 

relação aos cursos presenciais, a ordem de importância vai da redução de 

custos (37,2%) à pouca interferência na produção dos cursos (7,9%), com um 

número expressivo de opiniões apontando como vantagens a agilidade na 

execução (36%) e a possibilidade de atendimento padronizado (29,2%) (Tabela 

2). 

 

Vantagens da EaD Questionários respondidos 

Redução de custos 94 
Agilidade na execução 91 
Pouca interferência na produção dos cursos 20 
Possibilidade de atendimento padronizado 74 
Total 253 

Tabela 2. Vantagens da EaD 

 
A principal desvantagem dos cursos a distância apontada na pesquisa 

está relacionada à complexidade de implantação dos cursos, quanto a sua 

operacionalização (48,6%). As demais desvantagens listadas (custo inicial 

elevado, baixa aceitação pelo pessoal da instituição e impessoalidade na 

relação com o aluno) foram muito pouco pontuadas, indicando que a grande 

desvantagem da EaD percebida pelas instituições é a complexidade da 

implantação ou da parte operacional da EaD. Em uma observação constante 

do texto é relatado que somente as instituições que mantêm cursos 

autorizados apontaram desvantagens dos cursos a distância em relação aos 

cursos presenciais (Tabela 3).  

 

Desvantagens da EaD Questionários respondidos 

Custo inicial elevado 13 
Impessoalidade na relação com o aluno 4 
Implantação complexa/Parte operacional complexa 123 
Baixa aceitação pelo pessoal da Instituição 7 
Total 253 

Tabela 3. Desvantagens da EaD 

 

Por último, em relação à qualidade dos aspectos gerais dos cursos a 

distância em relação aos cursos presenciais, cabe destacar que os aspectos 

relacionados a seguir foram tidos como iguais para as duas modalidades nos 

cursos autorizados: atendimento administrativo dos alunos (43,4%), 

atendimento pedagógico aos alunos (33,8%), atendimento administrativo ao 

professor (41,2%), atendimento pedagógico ao professor (33,8%), acesso do 

estudante aos cursos que pretende fazer (33,8%) e permanência (não evasão) 
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dos alunos nos cursos (27,9%). Dois aspectos superam as expectativas como 

melhores nos cursos a distância em relação aos cursos presenciais: 

preparação docente para uso dos recursos tecnológicos (51,5%) e serviço de 

suporte tecnológico ao professor e aos alunos (43,4%), observando-se que 

ambos se referem a recursos e suportes tecnológicos.  

Quanto aos cursos livres e cursos corporativos, esses dois obedecem a 

um mesmo padrão no qual os aspectos a seguir são melhores nos cursos a 

distância em relação aos cursos presenciais: atendimento pedagógico aos 

alunos (71,4% e 22,8%, respectivamente), preparação docente para uso dos 

recursos tecnológicos (41,5% e 31,4%, respectivamente), serviço de suporte 

tecnológico ao professor e alunos (41,5% e 34,3%, respectivamente) e acesso 

do estudante aos cursos que pretende fazer (29,3% e 31,4%, 

respectivamente). Desses quatro aspectos, dois repetem a mesma resposta 

dos cursos autorizados, quanto aos recursos e suportes tecnológicos e os 

outros dois referem-se a questões discentes, como pode ser visto na Tabela 4.  

 
Aspectos gerais 
dos cursos 

Nível de qualidade 

Cursos autorizados Cursos livres Cursos corporativos 
Melhor Igual Pior N/I Total Melhor Igual Pior N/I Total Melhor Igual Pior N/I Total 

Atendimento 
administrativo dos 
alunos 

23 59 4 50 136 17 28 0 37 82 3 12 0 4 35 

Atendimento 
pedagógico aos 
alunos 

39 46 3 48 136 25 22 0 35 82 8 7 0 21 35 

Atendimento 
administrativo ao 
professor 

27 56 3 50 136 18 26 1 37 82 2 12 0 21 35 

Atendimento 
pedagógico ao 
professor 

40 46 1 49 136 20 24 0 38 82 6 7 0 22 35 

Preparação 
docente para uso 
dos recursos 
tecnológicos 

70 16 1 49 136 34 11 0 37 82 11 3 0 21 35 

Serviço de suporte 
tecnológico ao 
professor e alunos 

59 28 0 49 136 34 11 0 37 82 12 3 0 20 35 

Acesso do 
estudante aos 
cursos que 
pretende fazer 

37 44 3 52 136 24 20 1 37 82 11 3 1 20 35 

Permanência (não 
evasão) dos 
alunos nos cursos 

18 38 24 56 136 15 15 11 41 82 1 7 5 22 35 

Tabela 4. Qualidade dos aspectos gerais de cursos de EaD e EP 

 
4.2- Resultados do Enade 

Outra comparação possível é apontada na Tabela 5 que apresenta os 

desempenhos dos alunos de graduação de diversos cursos no Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2005/2006, aplicado pelo Inep/MEC  

[8]. Em relação a condição de ingressantes, dos 13 cursos analisados, oito 

cursos de EaD obtiveram notas maiores (Administração, Biologia, Ciências 

Sociais, Filosofia, Física, Matemática, Pedagogia e Turismo) e um se iguala 

(Formação de Professores). No que se refere às notas dos concluintes, seis 
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cursos de EaD tiveram notas maiores (Administração, Ciências Sociais, Física, 

Matemática, Pedagogia e Turismo) e um notas equivalentes (Biologia). Pode-

se ainda concluir que o curso de Administração é um dos seis cursos que teve 

nota maior tanto como ingressante, quanto concluinte, e que as notas dos 

ingressantes, em sua maioria foram ligeiramente superiores aos dos 

concluintes. Estes foram os primeiros resultados do Enade que analisaram os 

cursos nas duas modalidades, época em que ainda estava sendo implantado o 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) de incentivo aos cursos a 

distância nas universidades públicas (federais e estaduais) brasileiras, que 

justamente teve seu início em julho de 2006 com o Projeto Piloto do curso a 

distância de Administração, um dos objetos deste estudo.  

 

CURSO Ingressantes Concluintes 

Presencial EaD EaD/Presencial Presencial EaD EaD/Presencial 

Administração 35,1 36,7 1,05 37,7 38,0 1,01 
Biologia 30,4 32,8 1,08 32,7 32,8 1,00 
Ciências Contábeis 33,3 32,6 0,98 35,0 32,6 0,93 
Ciências Sociais 38,4 52,9 1,38 41,2 52,9 1,28 
Filosofia 29,8 30,4 1,02 32,5 30,4 0,94 
Física 30,6 39,6 1,29 32,5 39,6 1,22 
Formação de 
Professores 

41,0 41,2 1,00 42,8 41,5 0,97 

Geografia 36,8 32,6 0,89 39,0 32,6 0,84 
História 36,5 31,6 0,87 38,5 31,6 0,82 
Letras 34,0 33,0 0,97 35,7 33,1 0,93 
Matemática 29,8 34,0 1,14 31,7 34,2 1,08 
Pedagogia 39,9 46,8 1,17 43,4 46,1 1,06 
Turismo 43,1 52,3 1,21 46,3 85,3 1,84 

Média 35,3 38,2 1,08 37,6 40,8 1,09 

Tabela 5. Desempenho de alunos de graduação nas modalidades presencial e a distância – 
Enade 2005/2006 

 
Em 2009, os cursos de Administração do país foram submetidos a mais 

uma avaliação do Enade [9] e os dois cursos de Administração da Uema 

vinculados ao campus de São Luís, obtiveram o mesmo resultado, nota igual a 

4 (quatro). Na Tabela 6 a Uema com os cursos de Administração e Magistério 

se posiciona na faixa da sétima posição entre as Instituições de Ensino 

Superior Pública (IESP) para os cursos a distância, o que  motivou a 

apresentação do curso de Administração neste estudo de caso. 

 
Posição 1

o

. 
2

o
. 7

o

. 
8

o
. 12

o
. 15

o

. 
16

o
. 17

o

. 
18

o

. 
19

o

. 

IES 
Cursos 
Notas do Enade 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

Administração 5 5    5  4         4   2 



 

 

8 

Ciências Biológicas            3  4  4     

Ciências Contábeis             4       2 

Educação Musical          4           

Física               4    3  

Letras      4               

Magistério        4             

Matemática    5   3              

Música 3    5                

Pedagogia 4      4  4 4 4 4 3 3 2   3   

Pedagogia (hab)         4 4 4       3   

Sistemas de 
Computação 

  5                  

Teatro 3                    

A)UnB, B)UFC, C)UFF, D)UFPEL, E)UFRGS, F)UFSC, G)UFPB, H)UEMA, I)UFJF, J)UFSCAR, K)UDESC, L)UERJ, 
M)UFES, N)UFRJ, O)UFAL, P)UENF, Q)UFS, R)UFMS, S)UFRPE, T)UNITINS. 

Tabela 6 Posição das IESP por desempenho no Enade 2007/2009 
 
 

          4.3- Comparação entre os cursos presencias e a distância de 

Administração na Uema 

Pode-se também observar com mais detalhe os desempenhos no Enade 

[9] dos cursos de Administração da Uema dispostos na Tabela 7, onde se pode 

perceber uma característica marcante nas notas do Enade do curso a 

distância, em relação aos cinco cursos presenciais de Administração da Uema. 

O curioso é constatar que as notas reais do Enade, antes da conversão ao 

conceito final, em todos os polos que oferecem ambas as modalidades, foram 

sempre maiores nos cursos a distância de Administração do Projeto Piloto da 

UAB, comparados aos cursos presenciais de Administração (com notas de 4% 

a 72% mais elevadas na modalidade a distância). 

 

Município 
Campus 
Polo 

N°. de alunos 
do curso a 
distância 

N°. de alunos dos 
cursos 
presenciais 

Notas do Enade 
do curso a 
distância 

Notas do Enade 
dos cursos 
presenciais 

São Luís 127 93 4,09  3,94 

Pinheiro 14 -- 3,30 -- 

Santa Inês 18 -- 2,61 -- 

Zé Doca 15 -- 3,58 -- 

Açailândia 43 23 2,99 2,11 

Imperatriz 4 5 4,30 2,67 

Bacabal 35 26 2,30 1,34 

Pedreiras 11 -- 4,46 -- 

Barra do Corda 8 -- 3,23 -- 

Brejo 11 -- 2,66 -- 

Codó 41 -- 3,46 -- 

Timon 29 25 3,52 2,28 
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Colinas 17 -- 4,36 -- 

Carolina 4 -- 3,84 -- 

Balsas 5 -- 4,22 -- 

Tabela 13. Notas do Enade dos cursos de Administração da Uema 

 
Outro fato interessante é que, apesar de na Uema não existirem 

documentos oficiais que apresentem dados sobre evasão, retenção ou 

permanência de alunos nos seus cursos, foi possível, tomando-se por base os 

dados documentais levantados por este estudo, determinar que a permanência 

dos alunos que iniciaram no segundo semestre de 2006 no curso presencial de 

Administração desta Universidade foi de 9,3% (correspondente aos diplomados 

em 2010), com uma evasão de 50%, e gerando, portanto, uma retenção de 

alunos de 40,7%. Nesses resultados estão computados os alunos transferidos 

para o curso, que se fossem retirados do cálculo resultariam em uma 

permanência de 4,7%, retenção de 35,3% e 60% de evasão. Enquanto isso o 

curso a distância de Administração, também iniciado na mesma época, a 

evasão, segundo [10], alcançou a taxa de 53%, resultando em 31,1% de 

alunos retidos e uma permanência de 15,9% (diplomados em 2010 no tempo 

regular do curso). 

 

5- Considerações finais 

Os resultados apresentados no presente estudo indicam que o 

preconceito com cursos a distância, por vezes ainda presente na sociedade 

atual, é infundado, pois os diversos indicadores de avaliação dos cursos são 

bastante contundentes em apontar que os cursos de graduação a distância têm 

qualidade compatível com a dos cursos presenciais, inclusive com alguns 

indicadores mais favoráveis para a modalidade a distância. Esse é um aspecto 

que precisa ser amplamente difundido para que se possa superar a antiga 

visão – da época dos cursos por correspondência – de que cursos a distância 

são inferiores aos cursos presenciais.   

É preciso considerar que independentemente da modalidade (Presencial 

ou a Distância), em ambos os casos se trata de Educação, cujos princípios 

devem, portanto, ser comuns. Acredita-se que em médio e longo prazo nem se 

vá mais precisar dessa distinção, agora tão forte e tão presente na sociedade 

brasileira e em outras sociedades. Essas modalidades serão cada vez mais 
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mescladas, com o auxílio cada vez maior das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, tornar-se-ão de uso comum pelas instituições, coordenações de 

cursos, departamentos, cursos, professores e alunos. Assim, a fronteira entre 

educação a distância e presencial tenderá a ficar cada vez mais tênue e, daqui 

a alguns anos, não se falará mais de modalidades presencial ou a distância e 

sim de qual a melhor estratégia educacional para que o aluno aprenda 

determinado conteúdo. 
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