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  A EVASÃO ESCOLAR E O ENSINO A DISTÂNCIA 

Rosângela Maluf
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Introdução 

 

Com o avanço das tecnologias interativas e seu impacto em todas as áreas da sociedade, o 
trabalho, o estudo e as relações interpessoais nunca mais foram os mesmos: alteraram-se as 
relações de tempo e espaço e encontramo-nos hoje, permanentemente conectados, todos em 
constante interação e interatividade. Somos igualmente participantes de um imenso cenário. 
Adotamos nova linguagem, observamos os novos hábitos que surgem e, inseguros, nos 
perguntamos, como assim? 

No ambiente acadêmico, conviver com esse novo aluno, fruto desse novo tempo, não tem sido 
tarefa fácil. Como compreender essa nova realidade, essas necessidades e desejos tão 
diferenciados? Que novo aluno é esse? Como conseguir sua inserção no contexto cultural,  
formá-lo, capacitá-lo e qualificá-lo de maneira adequada? Como mantê-lo interessado e 
motivado sem a presença física do professor e dos colegas de classe? Como estimular sua 
disciplina, seu compromisso com os objetivos traçados? 

O ensino a distância vem oferecendo nova forma de aprendizado com resultados positivos 
amplamente comprovados. Nessa modalidade de ensino, a aprendizagem se dá sem nenhum 
tipo de barreira: o aluno escolhe o local (barreira física), o pagamento que melhor lhe convier 
(barreira econômica), o dia, o tempo e a hora (barreira temporal) para acessar o ambiente 
virtual ou sua "sala de aula" e lá encontrar seus colegas de curso, nos fóruns e chats. 

Na modalidade à distância, a aprendizagem se dá no ambiente doméstico, no trabalho, numa 
sala de dentista ou no aeroporto, onde quer que esteja o aluno, verdadeiramente interessado, 
um mínimo de tecnologia disponível e tempo - o aprendizado dar-se-á. Entretanto por mais 
atraente que seja o ambiente virtual, por mais agradáveis e motivadoras que sejam as aulas, 
por mais divertido que seja o grupo de estudos e por mais atenciosa e entusiasta que seja a 
equipe de tutores, ainda assim, com todos os estímulos previamente considerados, 
encontraremos significativos percentuais de evasão e, no ensino a distância, isso muito nos 
preocupa! 

 

 

 

                                                        
1 Rosângela Maluf é Diretora de Ensino a Distância da Fundação de Educação para o Trabalho (UTRAMIG). É mestra 
em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão Estratégica de Marketing (PUC Minas), ex- diretora 
adjunta das Faculdades Pitágoras (Londrina-PR), coordenadora de cursos de graduação, professora de pós- 
graduação da Fundação Dom Cabral, Ibmec e Newton Paiva. Escreve artigos acadêmicos, poemas e contos. 
As opiniões veiculadas nos artigos de colunistas e membros da Secretaria não refletem necessariamente a opinião 
do Observatório do Trabalho. 
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Desenvolvimento 

 

Muito se fala em Andragogia, em educação do jovem adulto (EJA) e outras formas de se 
considerar o aluno jovem, o jovem adulto ou apenas o adulto desejoso de continuar seus 
estudos sem o compromisso da educação presencial, tradicional tal qual a conhecemos de 
longa data. Ao abordar tal aspecto da educação partimos do pressuposto que o jovem adulto, 
mais consciente e mais maduro, seria capaz de decidir pelo seu futuro e mantendo seus 
objetivos minimizaria os números que retratam a evasão escolar. Na realidade não é bem assim 
que acontece... 

Ainda que os principais motivos alegados para a evasão escolar sejam a falta de dinheiro e de 
tempo, ainda não se mapeou completamente o perfil desse aluno do ensino a distância em 
todos os seus recortes e nuances. Assim, não os conhecemos em sua totalidade; sabemos que 

eles crescem em números consideráveis, ansiosos por uma educação rápida, um ensino flexível 
que lhes capacite, qualifique e prepare para ingressar no mercado de trabalho. 

A falta de tempo e a falta de dinheiro são as justificativas mais ouvidas quando o assunto é a 
evasão escolar. Entretanto, como a evasão se dá nos momentos iniciais do curso, ficam 
algumas perguntas: o que leva o aluno a evadir-se precocemente? Decepção com a 
metodologia? Falta de interesse? Como despertar, no início do relacionamento, uma atenção 
maior, concentrada e direcionada ao aluno? 

Quando alguém diz que defendo demais o ensino a distância costumo brincar dizendo que, se 
nas universidades públicas a taxa de evasão beira os 70% e, segundo o INEP, a evasão média 
nos cursos de graduação é de 58% - alguma coisa de muito grave e séria anda acontecendo com 
o ensino presencial! 

Não é objeto desse artigo, analisar nem avaliar o ensino-tradicional- presencial- professor-
aluno. Pretendemos sim, advogar pelo ensino a distância por tudo que ele representa pela 
educação, pela qualificação, pela capacitação dos jovens adultos de todo o país. Defender sim, 
o ensino a distância por tudo que ele oferece como alternativa de formação escolar e 
qualificação profissional, em todos os níveis e em qualquer lugar desse nosso imenso país, tão 
desigual e tão carente de boa educação. 

As perspectivas de crescimento são animadoras e segundo os estudos apresentados pelo Censo 
EaD Brasil, datado de 2008, aproximadamente 25% dos diretores das instituições de ensino 
pretendem investir no ensino a distância, o que nos permite afirmar que continuaremos a 
crescer significativamente nos próximos anos. 

Alguns dados, antes de ser contestados, precisam ser muito bem compreendidos, analisados e 
avaliados! O último Censo EaD Brasil (2008) nos mostra um cenário surpreendente e bastante 
estimulante ao divulgar os mais recentes números do ensino a distância: 

18,5% de evasão quando se apura o índice médio para o Brasil e  aí incluídas todas as 
instituições de ensino a distância e todos os segmentos de atuação;  

Até o ano do censo (2008) havia no país, aproximadamente 2.650.000 alunos matriculados nos 
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mais de 1.750 cursos oferecidos, credenciados ou livres; 

Dos 2.650.000 alunos, 1.075.000 matricularam-se em cursos de graduação e pós, 1.074.000 em 
cursos livres e aproximadamente 500 mil estudantes em cursos corporativos; 

Segundo publicação na Folha Dirigida, nos cursos superiores (graduação e pós) encontra-se o 
maior número de oferta na modalidade a distância: Educação & Pedagogia, com 552 ofertas, 
em seguida, Administração, RH e Gestão com 345 ofertas de curso, na área da Computação / 
Tecnologia 118, e Direito, 105. 

Do total de alunos matriculados nos cursos a distância, 80%, ou seja, a imensa maioria, 
encontram-se distribuídos na região sudeste do Brasil sendo que desse contingente, 53% 
pertencem ao sexo feminino e, independente do sexo, a maioria dos alunos concentra-se na 
faixa dos 30-34 anos, o adulto jovem; 

Os dados do Censo EaD Brasil (2008) mostram ainda que cerca de 35% dos alunos na 
modalidade a distância, encontram-se matriculados em cursos tecnológicos ou cursos de 
complementação pedagógica; 37% deles estão na pós-graduação e 26,5% nos cursos de 
graduação; 

É na região norte que verificamos o maior índice de evasão escolar, quase 28% e o menor 
índice na região sul com 15% de alunos evadidos;  

As instituições particulares lideram o ranking na região sudeste com 80% dos estudantes 
matriculados; na região norte-nordeste, ocorre exatamente o oposto, 80% dos alunos 
encontram-se inscritos nas instituições públicas. 

Conclusão 

Diante desse cenário, como não se entusiasmar com as inúmeras possibilidades que nos 
acenam para a continuidade e progresso do ensino a distância? Como não se deixar contaminar 
pelo desafio constante de espalhar o conhecimento, o ensino, a aprendizagem por todos os 
cantos do Brasil onde houver um adulto, jovem ou não, ansioso por capacitação e qualificação? 
Se esforços precisam ser utilizados que sejamos nós a usá-los em benefício de uma causa 
humana e justa. O país da deseducação precisa se livrar desse título desonroso e partir para a 
educação ampla, geral e irrestrita do seu povo – esteja ele onde estiver. 

Precisamos sim, de aperfeiçoar cada vez mais a metodologia do ensino a distância para que 
seja ela utilizada em favor de uma grande mudança cultural e de uma oferta de igualdade de 
oportunidades; 

Precisamos sim, de mais pesquisas voltadas para os processos de comunicação mais modernos, 
para as metodologias pedagógicas mais eficientes e eficazes capazes de qualificar mais pessoas; 

E precisamos sim, de tecnologias de baixo custo que permitam o acesso às plataformas de 
ensino e aos ambientes virtuais – assim e só assim qualificaremos mais pessoas, preparando-as 
para o mercado de trabalho, para melhor acesso ao emprego e renda e incluindo-as 
socialmente. O país merece. 
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