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RESUMO  

 

Esta pesquisa realiza um estudo e uma reflexão sobre o processo de Educação a 
Distância no Brasil e a evasão estudantil. Foi abordada uma contextualização 
histórica sobre como se desenvolveu a educação à distância no Brasil até o 
momento contemporâneo e então refletiu-se sobre o processo da educação e as 
mídias integradas, e não obstante, foram demonstrados os  dados quantitativos 
apresentados pelas instituições que ofertam os cursos EaD no país. Foi identificado 
que o número de mulheres matriculadas no ensino superior é maior que o número 
de homens, e que as regiões sul e sudeste do Brasil apresentam-se na dianteira dos 
números totais de matrículas no EaD. Finalizando, foram realizadas considerações 
conjunturais a respeito da Integração das mídias na Educação a Distância no Brasil 
e a reflexão a respeito da evasão estudantil, onde as principais causas da evasão 
estão associados a não adaptação dos alunos as plataformas online e ao fato de se 
sentirem sozinhos nos cursos, ou seja,  sem o professor. 
 
Palavras-chave: EaD. Mídias Integradas. Evasão Estudantil. Educação a Distância 
no Brasil 
 
 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

Desde o XIX são inúmeras as experiências com a educação a distância no 

Brasil, algumas histórias com sucesso como é o caso do Instituto Universal Brasileiro 
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em 1941, e um dos mais conhecidos, o Telecurso Segundo Grau, o Telecurso 2000, 

cursos estes que foram transmitidos via televisão. 

 Pensando que a educação a distância teve no Brasil como forma de 

disseminação o rádio e depois a televisão, e que um dos precursores desse 

processo foi Edgard Roquette Pinto, da Academia Brasileira de Ciências, em que o 

seu principal objetivo era de difundir a educação na década de 20, fica difícil 

imaginar que era possível formar um técnico via rádio, ou ainda por 

correspondência.  Entretanto, no momento em que é pensado na televisão, ou seja 

na interface que une áudio e vídeo, isso passar a ser uma realidade mais possível e 

viável de aceitação e de acontecimento. 

 Agora caminhando mais um pouquinho nessa timeline e viajando no tempo 

até a década de 90, quando o Brasil abre as suas portas comerciais para o mundo e 

inicia o processo de inserção ao mundo globalizado, pode-se verificar a presença de 

uma tecnologia e uma ferramenta antes não explorada no Brasil, o computador. 

 Esse instrumento, o computador, realiza de forma inteligente e atraente a 

interface entre o aluno e a máquina. Agora viajando mais um pouco no tempo para 

início dos anos 2000, onde o processo de "navegação" pelo ambiente virtual foi dado 

a largada e hoje percebe-se diante de uma explosão tecnológica para aplicativos 

prontos, plataformas web's, jogos, um infinidade de ferramentas as quais a 

educação pode fazer uso de forma absolutamente atraente, entretanto merece 

cautela e observações de como utilizar. 

 Com isso, esse trabalho visa diante da revisão bibliográfica realizar uma 

análise na linha do tempo dos acontecimentos históricos da educação no Brasil, 

contrapondo o processo a cada momento histórico importante a despeito do 

crescente aumento de número de alunos matriculados e de instituições que ofertam 

cursos de graduação a distância x o crescente número de evasão estudantil dos 

cursos. Porque os alunos estão abandonando o sonhado curso superior se o que 

queriam era justamente a possibilidade de ser independentes nas tarefas, nas 

atividades e nos horários?  

 Este trabalho tem sua justificativa pautada na investigação do processo de 

integração das mídias, em especial no que tange a educação, por vias, faz-se 

necessário o entendimento de como os principais autores observam a educação a 

distância e assim a descreve, estabelecendo as principais diretrizes para o processo 

de integração das mídias na educação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A Educação a Distância no Brasil tem -se apresentado nos últimos anos em 

especial a partir dos anos 2000 para reduzir custos, reduzir distâncias entre o aluno, 

a sala de aula e em especial, reduzir as disparidades do nível intelectual e promover 

a disseminação do conhecimento de forma mais ágil, rápida e acessível para 

grandes públicos e para grandes distâncias. O questionamento que se faz é: Será 

que os modelos das mídias integradas na Educação a Distância no Brasil podem 

apresentar fatores que colaborem com o aumento da evasão estudantil? Será que o 

processo de integração das mídias é apropriado, uma vez que os mecanismos de 

comunicação na educação à distância se diversificaram muito e de forma muito 

rápida? Será que essa rapidez pode ter deixado de lado a qualidade do ensino, ou 

melhor, será que pode ter esquecido o aluno e ser uma das causas do grande 

número de evasão? 

 Segundo a ABED (2015), os dados quantitativos quando reunidos em um 

censo tem por objetivo colocar a disposição de todos profissionais envolvidos na 

educação no Brasil, a saber, de informações quantitativas e qualitativas relacionadas 

às instituições formadoras. Informações como, por exemplo, taxa de evasão escolar, 

número de alunos mulheres e homens, a administração dos sistemas online, bem 

como softwares, isso exposto servirá de base ao leitor para informações necessárias 

para identificar qual é o processo que está sento apresentado da educação à 

distância no Brasil.  

 Com base nesse contexto, o sistema educacional brasileiro precisa ser 

analisado para ser compreendido de como aconteceu a EaD e como ao longo dos 

anos desde a década de 70 até os dias atuais esse processo está se apresentando. 

Com isso é possível entender se a grande "abrangência" da EaD também não está 

envolto de uma grande "desistência" do aluno, e se está, quais as causas principais 

para a "desistência" ou melhor dizendo o abandono observando que a evasão 

escolar na EaD também se faz muito presente. 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EAD NO BRASIL  
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 Segundo ABED (2015) os registros históricos datam o início da EAD no Brasil 

desde 1900, através dos cursos profissionalizantes por correspondência. 

 O fluxo circular demonstra que o centro data 1900 e a EAD no Brasil surgiu 

sob a forma de correspondência para cursos profissionalizantes. Depois em 1923, 

com a Radio Sociedade no Rio de Janeiro, segundo IPEAD (1992), foi precursora na 

popularização da educação a distância através dos programas educativos. Em 1946, 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, conseguiu levar a EAD para 

318 localidades através do programa Universidade do AR. Nas décadas de 60 e 70, 

devido ao golpe militar e a tomada do poder pelos militares, o Brasil passou por um 

período de retrocesso na EAD, pois a censura e o controle dos militares não 

permitiram avanços. Em 1972, foi criado o programa PRONTEL, Programa Nacional 

de Teleducação, uma vez que de certa forma o progresso sob as lentes da televisão 

começa a acender no Brasil. Nos anos seguintes, década de 80 e 90, o sistema de 

educação através da rede de televisão seja de canal aberto ou fechado, cresce 

muito no Brasil.  

Outro fator relevante, embora no Brasil o computador tenha chegado na 

década de 70, sem a banda larga era praticamente impraticável os sistemas online 

em rede, logo a partir dos anos 2000, com a explosão da internet, bem como com a 

grande massificação das redes de computadores, softwares e telefonia móvel, foi 

possível a implantação de um grande sistema de redes, e com isso o advento do 

avanço da EAD no Brasil associado a banda larga. 

 A seguir será apresentado através da figura 01 o modelo circular de fluxo, 

obedecendo à concentricidade do movimento ano-ano: 

 

Figura 01: fluxo circular concêntrico para a linha histórica do EAD no Brasil: 
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Fonte: Elaborada pela autora, adaptado a partir das informações do IPEAD (1992). 

 

 A seguir a figura 02, demonstra os três momentos históricos importantes para 

EAD no Brasil: 

Figura 02 - Fluxo demonstra momentos históricos importantes da EAD no Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2017) 

 

 Ao longo dos anos de acordo com a figura 02, é possível verificar as 

profundas transformações da EaD, em especial se retratada a realidade brasileira, 

mas um olhar mais detalhado demonstram que a década de 80 foi marcada pelo 

início do uso das redes de computadores, o que revolucionou o modelo de expansão 

Radio 

Sociedade - 

RJ: 1923 

1904 - Escolas 

Internacionais 

1939- Instituto Monitor 

1941 - Instituto Universal 

Brasileiro 
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da educação a distância, e se analisado sob o foco da consolidação da internet a 

qual teve um papel crucial no processo de disseminação da informação e velocidade 

com que a informação e a comunicação ocorre será  inevitável o vislumbramento da 

utilização dessa ferramenta para a Educação a Distância.  

 Segundo Rumble (1996), o desenvolvimento tecnológico alterou as formas de 

organização dos estudos em EaD. Para Romani (2000), a diferença principal na 

nova forma de educação a distância é o estabelecimento de uma comunicação entre 

professor e aluno mesmo que não esteja no mesmo espaço físico. Então, esse 

modelo de aprender, que começou na década de 80 a ganhar forma, hoje atravessa 

as barreiras sem limitações.  

 

2.2 INTEGRAÇÃO DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 Quando você lê um texto, um livro, quando você ouve uma informação 

através do rádio, da televisão, ou ainda, quando você recebe um email, ou uma 

mensagem via um "app" do celular, às vezes nem imagina que isso é utilizado na 

educação. Nesse subcapítulo serão analisados e avaliados os tipos de mídias que 

estão presentes na educação á distância e de que forma pode ocorrer a integração 

dessas mídias. 

 Segundo Catapan (2010, p.75), existe uma multiplicidade para a comunicação 

e também a possibilidade de compartilhar as atividades com todos os envolvidos de 

forma muito rápida e contínua. A observação do autor é a de que não existe 

educação sem a comunicação. De acordo com Puig (1986), ressalta que está a 

disposição um grande número de sistemas de comunicação os quais buscam 

traduzir a interface entre maquinas e pessoas, logo é possível inferir dos conceitos 

apresentados que os modelos tradicionais como: Televisão, rádio e impresso.  

 Saindo um pouco dos modelos tradicionais de comunicação e trazendo um 

pouco mais para a era "cibernética", Almeida (2003) considera os modelos 

cibernéticos uma revolução na educação a distância e o mesmo retrata a 

necessidade e a importância de ocorrer o feedback como um elemento regulador 

entre o dispositivo eletrônico e a pessoa via ambiente virtual. Em linhas gerais, o 

aluno precisa ter o retorno do professor, mesmo que a distância, de suas atividades, 

pois isso pode ser o grande diferencial no processo de "luta contra a evasão", 

mesmo que o curso seja à distância, ninguém gosta de se sentir sozinho durante a 

caminhada de aprendizagem, todos sentem a necessidade de saber o que estão 
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fazendo certo, ou que estão fazendo errado, faz parte do processo de 

amadurecimento e crescimento do aluno. 

 Para Almeida (2003) as mídias desempenham um papel fundamental no 

processo de comunicação, e devem ser cuidadosamente selecionadas para a sua 

aplicação, pois de forma inadequada pode incorrer em desmotivação e por 

conseqüência, baixa qualidade de um curso e alto índice de evasão.  

Dentro dessa contextualização, segundo Moore e Kearsley (2007), existem modelos 

para orientar o processo de seleção de mídias e tecnologia, os principais são: 

• Identificar os atributos das mídias exigidos pelos objetos de instrução ou 

pelas atividades de aprendizado; 

• Identificar as características dos alunos que sugerem ou eliminam certas 

mídias; 

• Identificar características do ambiente de aprendizagem que oferecem ou 

eliminam certas mídias; 

• Identificar os fatores econômicos ou organizacionais que podem afetar a 

viabilidade de certas mídias. 

 E Moore e Kearsley (2007), adicionalmente elencam princípios gerais que 

devem ser observados em relação à adoção das tecnologias e mídias utilizadas na 

educação a distância, na criação de curso: 

• Boa estruturação dos cursos; 

• Objetivos claros e linguagem clara; 

• O conteúdo do curso deve ser desmembrado em unidades menores; 

• Participação planejada dos alunos; 

• Integralidade dos materiais do curso; 

• A repetição como elemento de reforço e compensações de distrações; 

• A síntese deve ser utilizada e estimulada; 

• Interligação de idéias; 

• A modular idade deve ser acompanhada de exercícios; 

• Feedback e avaliação deve ser constante e presente. 

  Rodrigues (2004, p. 70) destaca que os modelos de cursos são derivados 

dos requisitos de ensino-aprendizagem das diversas áreas do conhecimento e se 

apresentam como um componente fundamental da EaD, pois é com base no 
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desenho instrucional do curso que os estudantes têm acesso aos materiais e 

realizam suas atividades. 

 A partir da década de 90, um intenso crescimento das tecnologias de 

informação e comunicação, pois ocorreu um melhor entrelaço entre a comunicação 

síncrona e assíncrona e segundo Peters (2002), os conceitos relacionados a EaD 

tornaram-se sólidos os quais forma transformados em modelos reestruturados, 

testados e colocados em pratica de acordo com a "nova demanda" de alunos para a 

EaD. Segue o quadro síntese apresentado por Peters (2002), que resume seu 

entendimento sobre as categorias de modelos de cursos para EaD: 

 

QUADRO 01: CATEGORIAS DE MODELOS DE CURSOS 

 

Modelo de educação  
por correspondência  
 

 

O estudante recebe o material impresso para 
estudar e posteriormente realizar os exames, o 
apoio de tutoria pode ou não ser oferecido. “O 
modelo de educação por correspondência ainda é 
usado amplamente, apesar do interesse mundial na 
informatização da EaD”.  
 

 

Modelo multimídia 

(de massa) 

 

A integração das mídias rádio, televisão e material 
impresso, de forma planejada e estruturada, para 
promover ensino-aprendizagem.  
 

 

Modelo de EaD em  
grupo  
 

 

Neste modelo há a integração das mídias: rádio e 
televisão, sendo que as transmissões das aulas 
acontecem para determinados grupos de estudantes 
que freqüentam classes obrigatórias, um instrutor 
faz a explanação do conteúdo e proporciona 
momentos de discussão entre os estudantes. Outra 
característica é que geralmente não é oferecido 
material impresso, apenas notas de aula.  
 

 

Modelo baseado em 

rede 

 

 

 

Integra múltiplas mídias, linguagens e recursos, 
apresentando as informações de maneira 
organizada, através de um ambiente informatizado. 
Possibilita também a realização de interações entre 
os estudantes, tutores e professores de forma 
virtual. É um modelo complexo e que vem ganhando 
espaço devido a evolução da informática.  
 

 Neste modelo as aulas acontecem em uma sala ou 
estúdio, e são transmitidas para duas ou mais salas 
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Modelo sala de aula  
estendido  
tecnologicamente  
 

através de cabo, satélite ou sistema de 
videoconferência.  
 

FONTE: PETTERS (2002) 

 

 Quando Petters (2002) elaborou os parâmetros descritos no quadro 01 e  

pensou em usar uma ferramenta que pudesse indicar a finalidade do curso e o 

número de estudantes que se pretende atingir, e a proposta dessa classificação a 

qual se observa 05 modelos traduz de forma bem clara o que cada modelo objetiva 

e de uma forma sucinta traduz a discussão proposta nessa trabalho no que se refere 

a integração das mídias.   

 Na análise de Petters (2002), segundo o quadro 01, em linhas gerais retrata o 

contexto histórico do processo de criação, implantação, colocação da EaD no 

mercado e, agora de adequação dos modelos educacionais e instrucionais aliados a 

nova tecnologia. 

 A internet trouxe muitas mudanças ao cenário da educação em especial no 

que se refere à globalização, pois é um processo síncrono, a informação ocorre em 

tempo real e a informação se modifica ou se retifica o tempo todo, em qualquer parte 

do mundo, essa é a magia da ferramenta tecnológica bem empregada, permitir ao 

aluno a independência, o seu crescimento em busca da informação Full time, 

aspecto positivo para evitar a evasão da EaD, uma vez que a EaD é assíncrono, ou 

seja, permite que o aluno que não pode estar presente no exato momento que 

outros estão Web, possa acompanhar as aulas em outro momento, o processo 

assíncrono é rápido e capaz de ultrapassar barreiras e limites territoriais, 

aproximando grandes distâncias e pessoas, entretanto, a de se pensar no modelo a 

ser aplicado, pois conforme o quadro exposto por Petters, é possível afirmar que se 

o modelo aplicado ao curso for inadequado a possibilidade de evasão dos alunos do 

curso é muito grande.  

 A seguir, será apresentado na próxima seção, o cenário atual da EaD no 

Brasil. 

 

3 METODOLOGIA  
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 A metodologia abordada para realização desse artigo foi a busca bibliográfica 

de informações em fontes confiáveis como anuários, censo, artigos, e o trabalho foi  

realizado Home-office de forma descritiva. 

 Após a busca de material referencial, foi realizado um levantamento de dados 

segundo os critérios selecionados para descrever o início da Educação a Distância 

no Brasil, para contextualizar o processo histórico, buscar dados qualitativos e 

quantitativos referente ao números de alunos atendidos pela Educação a Distância 

no Brasil, analisar quantitativamente por regiões de áreas de abrangência no Brasil e 

dos estados federados, e analisar quantitativamente por nível de educação 

executada: nível superior (bacharel, licenciatura, tecnólogo), onde a seqüência para 

pesquisa dos critérios foi seguida metodicamente e foram agrupados os dados e 

criados tabelas, das quais foram possíveis a exportação de gráficos através da 

planilha Excel, após, foi realizado análise geral para os dados descritos e 

observados, e por fim, realizado as considerações gerais. 

 

4 ANÁLISES DE RESULTADOS  

 A seguir será apresentado um panorama da EaD em números para posterior 

análises. A EaD analisada em números poderá esclarecer alguns pontos 

importantes como além da evasão na EaD, quais são os cursos mais observados 

dentro do cenário da EaD, o perfil dos alunos, ou seja, mais homens ou mulheres 

estudam a distância, e outro fator importante analisado se refere a localização 

geográfica dos pólos de Educação a Distância.  

 No gráfico 01, está representado o perfil dos alunos em números absolutos 

que foram matriculados no ano de 2015 na EaD, dos quais: 

a- Curso Superior de graduação-bacharel = 248.737; 

b- Curso Superior de graduação - licenciatura = 187.687; 

c- Curso Superior graduação bacharel + licenciatura = 410.470; 

d- Curso Superior graduação tecnólogo = 109.877 

 

GRÁFICO 01: PERFIL DOS ALUNOS – HOMENS X MULHERES EM NÚMEROS ABSOLUTOS: 
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   FONTE: ABED (2015) 

 

 O número de mulheres estudantes a partir do número total de matriculas 

realizados no ano de 2015 é superior do que o número de homens matriculados no 

ano de 2015 os que corroboram com o CENSO IBGE (2016), o qual relata que em 

média a mulher estuda 7,5 anos a mais que o homem. 

 No gráfico 02 e 03, foi abordado em relação a oferta de cursos: totalmente a 

distância e semipresencial para: 

a- Curso Superior de graduação-bacharel  

b- Curso Superior de graduação - licenciatura  

c- Curso Superior graduação bacharel + licenciatura 

d- Curso Superior graduação tecnólogo  

 

GRÁFICO 02: PERCENTIL DE CURSOS OFERTADOS TOTALMENTE EAD PARA NÍVEL 

SUPERIOR 2015: 

 
FONTE: ABED (2015)  
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GRÁFICO 03: PERCENTIL DE CURSOS OFERTADOS SEMIPRESENCIAIS EAD PARA NÍVEL 

SUPERIOR 2015: 

 
FONTE: ABED (2015)  

 

 No gráfico 02 observa-se que a EaD totalmente a distância apresenta um 

número maior de matriculados para os cursos tecnólogo superior e licenciatura, 

enquanto que no gráfico 03, o qual se refere a EaD semipresencial, ou seja, 

apresenta momentos presencias, o número maior de matriculados ocorrem na 

graduação superior. 

 A seguir o gráfico 04, traz a informação geográfica da localização dos pólos 

de EaD: 

GRÁFICO 04: LOCALIZAÇÃO DOS PÓLOS 

 
FONTE: ABED (2015)  



14 
 

 Percebe-se que de acordo com o gráfico 04 as instituições têm preferência 

em ofertar os cursos no interior dos estados, 42% do total das instituições 

pesquisadas, um dos fatores se dá ao fato da existência de um público grande e 

interessado em estudar, porém não pode se deslocar para as capitais, logo vêem e 

EaD uma forma de conseguir estudar e de graduar. Uma observação pertinente 

nesse ponto de acordo com os dados retratados no gráfico 04 é dizer que o que 

possibilitou a interiorização da educação a distância foi justamente a integração das 

mídias, uma vez que os alunos afastados dos grandes centros urbanos, os quais 

apresentam uma série de dificuldades que impediriam esse aluno de estudar, com a 

integração das mídias na educação, esse processo dispendioso e limitante acaba 

sendo reduzido, permitindo dessa forma que o aluno possa ter acesso a educação 

de qualidade. 

  Porém, observando por região da federação Brasil, o gráfico 05 demonstra 

onde se concentram as instituições ofertantes: 

 

GRÁFICO 05: PERCENTIL POR REGIÃO DO BRASIL 

 
FONTE: ABED (2015) 

 

 Com o gráfico 05, fica bastante claro que o predomínio de interesse é pela 

região sudeste e sul do Brasil, e claro, justificável pelo grande acesso ao sistema de 

telefonia e banda larga, o que é essencial para ofertar um bom serviço de Educação 

à distância.  
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4.1 EVASÃO ESCOLAR  

 Nessa seção será discutido em relação a evasão escolar e os seus motivos.  

 O modelo EaD no Brasil vem ganhando lugar de destaque e segundo o 

Anuário Estatístico AbraEaD (2008), pelo menos 2,5 milhões de pessoas estudam 

por meio da EaD e o número de instituições que ofertam cursos a distância no Brasil 

cresceu 54,8%, um dos fatores que se atribui o grande crescimento é que a 

educação a distância é mais flexível, porém cresceu também a evasão escolar.  De 

acordo com Motejunas et al. (2007) os problemas de cursos na EaD são os recursos 

investidos sem devido retorno, a perda de receita, a ociosidade dos professores, 

funcionários, equipamentos e espaço físico, a dificuldade de assimilação da cultura à 

falha na elaboração do curso, as expectativas erradas por parte dos alunos, as 

tecnologias inadequada, e a falta de habilidade para usar a tecnologia corretamente 

e tempo de realizar os estudos. 

 Porém os estudos para analisar os reais motivos da evasão escolar em EaD 

ainda são poucos, existe uma relação de variáveis como sendo as principais causas. 

Uma iniciativa para acompanhamento e avaliação desse processo foi a criação da 

UAB - Universidade Aberta do Brasil pelo governo federal em 2006, onde o objetivo 

principal é a gestão de políticas públicas da educação superior e claro, viabilizar a 

democratização e acesso a todos (BRASIL, 2006). 

 Segundo o MEC (BRASIL, 2005), a UAB tem como base o aprimoramento da 

EaD, visando expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior. 

 Segundo Silva Filho et al. (2007) a evasão do ensino superior não é um 

problema exclusivo do Brasil, é algo que afeta internacionalmente os modelos 

educacionais no mundo. Os estudos de evasão escolar estudantil de uma forma 

geral são mais amplos para educação no ensino médio e pouco estudos ainda para 

ensino superior. 

 De acordo com o anuário estatístico da AbraEaD (2007), na EaD a 

preocupação com a evasão se dá ao fato de que existe variáveis concorrenciais 

muito fortes como: filhos, casa, esposa, marido, etc, uma vez que o aluno escolhe o 

horário que quer estudar e como fará, e ainda não temos a presença do professor, o 

qual é quem domina o ambiente em sala de aula com autoridade de cobrar, dar 

prazos. E ainda segundo AbraEaD (2007) a principal causa de evasão estudantil na 

modalidade à distância é o fato de o aluno não estar adequado e preparado para 
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quebrar paradigmas e aprender a ser disciplina como no presencial, além de as 

plataformas não adotarem  modelos educacionais para EaD como proposto no 

quadro 02 por Petters (2002), e agora já sabemos que um modelo inadequado 

promove uma desmotivação do aluno em permanecer no curso. 

 A seguir será apresentado alguns resultados trazidos em "A estatística do 

anuário" da AbraEaD (2007) demonstrado no quadro (02):  

 

QUADRO 02: CAUSA X PORCENTAGEM 

CAUSA DA EVASÃO PORCENTAGEM 

Adaptação do aluno a modalidade 

EaD e com as plataformas 

96,30% 

Os alunos se sentem solitários no 

curso 

95,40% 

Os alunos sentem falta de estimulo 95,15% 

FONTE: AbraEaD (2007) 

 

 Com o quadro 02 é possível observamos que de fato, segundo o que Petters 

(2002) demonstrou a evasão estudantil do EaD tem como resultado devido a não 

adaptação do aluno seja com a tecnologia, seja com a modalidade, plataforma, 

ambiente virtual, enfim, essa é a principal causa de evasão, devendo então as 

instituição de ensino superior estarem atentas a esse dado importante. 

 De acordo com a ABED (2014) no ano de 2013 a 2014 o crescimento da EaD 

foi de 67,8% , porém a evasão foi na ordem de 25%, a reflexão desse trabalho se dá 

em torno dos motivos para tal número alto de evasão escolar. Para TAMARIZ (2015) 

um dos principais fatores que corroboram para a evasão escolar do aluno na 

educação a distância é a falta da tradicional relação entre aluno e professor, 

dificuldade de domínio do uso do computador por parte do aluno, a dificuldade do 

aluno em expor suas idéias sob a forma escrita, o cansaço do trabalho, a ausência 

de tempo e dificuldades financeiras. 

 Segundo Bittencourt e Mercado (2014), fizeram um levantamento sobre as 

possíveis causas da evasão dos alunos do curso de Administração a distância da 

UFAL/UAB e os números forma assustadores 70% de evasão, tendo com causas 

principais problemas internos da instituição de ensino, insatisfação de professores e 
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tutores e problemas com a plataforma tecnológica, problemas esses já relatados no 

quadro 02. 

 Outros autores como Tamariz e De Souza (2015) relatam em seus estudos 

causas externas como sendo o principal fator de evasão escolar da EaD, dentre os 

fatores citam, inadequação do conteúdo utilizado, material didático inadequado, 

tecnologia inadequada, daí a importância do entendimento das idéias expostas por 

Petters (2002) quando o mesmo observa que se o modelo adotado de EaD foi 

inadequado, a possibilidade do aluno abandonar o curso é grande, pois um aluno 

desmotivado não permanecerá no curso. 

A EaD precisa quebrar tabus como por exemplo, será que para o aluno se 

desenvolver só é possível se for em sala de aula e com um professor pegando no pé 

dele? Será que o aluno precisa de um professor  para que o mesmo esteja presente 

em sala de aula, não falte as aulas, entregue as atividades propostas? Na verdade o 

aluno precisa se conscientizar que na EaD  ele precisa ser independente, precisa 

entender que ele escolheu uma modalidade não pela "facilidade", pois o curso EaD 

não é mais "fácil".  

A EaD também apresentam regras as quais os alunos deverão seguir, como 

horários de aula que deverão assistir, atividades e prazos para entregar as 

atividades e que apesar do seu professor não estar presente fisicamente, no 

ambiente virtual o professor também consegue monitorar a participação do aluno e 

assim dessa forma cobrar do aluno, mas para que isso seja possível é necessário 

que se tenha a integração das mídias aplicadas na educação, pois plataformas 

como "facebook", "Instagram", redes sociais de uma forma geral ganharam tanto 

espaço e invadiram o mundo Web porque são ferramentas que permite a integração 

entre som, imagem, conteúdo de forma leve, atraente, ou seja, isso é só um 

exemplo de como Petters em 2002 analisou que os modelos de EaD deveriam se 

adequar a plataforma e a integração da mídia para o curso e aluno, reduzindo dessa 

forma a evasão.  

Segundo Favero (2006) um aluno para ser considerado evadido, após ter se 

matriculado, nunca se apresenta ou se manifesta em momento algum, então para 

Neves (2006), a evasão é um problema resultante de um conjunto de fatores dentro 

do contexto social e educacional, já que Petters (2002) descreveu que as causas 

para evasão não pode ser resultantes apenas dos alunos que insatisfeitos 

abandonam o curso, ou porque estão acostumados a serem assistidos por um 
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professor, não, é muito mais ampla a discussão, pois os professores, bem como 

outro representante que surge com a integração das mídias - o Tutor - tem um papel 

muito importante no processo de fazer a ponte entre o professor, o ambiente e o 

aluno. 

O tutor dentro da educação a distância merece seu destaque uma vez que o 

mesmo em poucos momentos pode ser encontrado presencialmente, entretanto o 

tutor fica responsável em monitorar e fazer a chamada daquele aluno que fica mais 

de 48 horas sem aparecer no ambiente virtual. Em momentos que antecedem 

entrega de atividades, por exemplo, é papel do tutor alertar os alunos quanto aos 

prazos e as implicações da não entrega das atividades. O professor conteudista 

devem também aprender a escrever para o ambiente virtual, entendam que o 

processo de EaD  não acontece apenas com uma plataforma Web, é necessário 

todo um cuidado para elaboração adequado do conteúdo a ser estudado, os vídeos 

que serão apresentados ao alunos adequados ao conteúdo, as atividades 

adequadas ao conteúdo bem como, o layout da interface, enfim, quando Petters 

(2002) se referiu a adequação do modelo  foi justamente com esse enfoque, o 

enfoque de obter a máxima integração da educação no ambiente virtual, bem como 

o desenvolvimento de habilidade e competências de todos envolvidos na EaD. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A proposta desse trabalho foi de entender todo o processo histórico de 

formação da EaD no Brasil, de buscar o entendimento das mídias integradas na 

educação e de que forma estão relacionadas, seja o rádio, a TV, a internet, as 

plataformas, o impresso, os games, e como todas essas ferramentas podem estar 

integradas e promover um Educação a Distância de excelência e para tal, o autor 

Petters (2002) no quadro 01 apresentado nesse trabalho, demonstrou de forma 

bastante clara como os modelos para educação a distância são apresentados.  

Outra observação analisada foi em relação a evasão a escolar, pois quais seriam 

as principais causas uma vez que a facilidade e a rapidez com que as informações 

são processadas permitiriam ao aluno agilidade, rapidez de solução dos problemas, 

flexibilidade com os horários, daí o questionamento: porque cresceu o número de 

alunos evadidos? A resposta também discutidas por autores como, Motejunas et al. 

(2007) e Petters (2002), novamente ressalta a necessidade de adequação das 

mídias integradas, a adaptação do aluno a modalidade EaD e com as plataformas e 
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o principal, da importância da relação aluno professor, relação essa que mesmo a 

distância não pode ser considerada menos importante, ao contrário, deve ser 

primordial para manter o aluno motivado e estimulado em crescer e desenvolver 

seus conhecimentos até a sua total formação no curso que escolheu. 

 Por fim, é importante ressaltar que estudos posteriores são necessários para 

a busca contínua do diagnóstico de como o processo do ambiente virtual tem se 

comportando ao longo dos próximos anos, uma vez que esse processo de busca e 

análise não se encerra por aqui. 
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