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RESUMO 

 
 

A modalidade a distância surge como uma opção viável, causando a criação do sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), uma parceria entre as esferas federal, estadual, 

municipal e o Ministério da Educação (MEC), que colaborou na integração dos cursos, 
pesquisas e programas de formação docente, visando a universalização do ensino superior e 

ocasionalmente a maior distribuição da oferta de cursos em cidades distantes dos centros 
urbanos através dos polos de apoios presenciais. O objetivo do presente estudo é analisar as 

tendências da evasão em cursos de Educação a Distância (EaD) no período de 2009 a 2019 a 
partir da base de dados de Teses e Dissertações da CAPES e da base de dados da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e de artigos. Além deste, o estudo buscou 
verificar as alterações em termos das características que impulsionam a evasão em EaD, 

ressaltar os pesquisadores mais citados e que mais produziram sobre a temática investigativa, 
identificar as causas da evasão em EaD. Para que seja capaz de realizar um estudo mais 

aprofundado, o atual estudo separou os acontecimentos desde o aparecimento de EaD na 
educação brasileira, as legislações, categorizando, definindo, compreendendo sua estrutura e 

analisando a respeito da interação entre os que são considerados elementos integrantes de um 
curso EaD. Como metodologia aplicada utiliza-se o estudo descritivo e a pesquisa qualitativa e 

exploratória. Já a coleta de dados foi organizada e classificada de acordo com o que se busca 
interpretar no contexto do estudo, utilizando a pesquisa bibliográfica e documental, fazendo 

a análise a partir da comparação das informações coletadas nas pesquisas passadas que se 
referem a problemática da evasão na EaD. Utilizando um apoio a bases teóricas, também é 

analisado o perfil do aluno evadido e suas motivações para esta tomada de decisão, além de 
compreender a perspectiva da evasão a partir de um olhar para as instituições e quais medidas 

são consideradas válidas na iniciativa para a sua redução. Além disso, efetua-se uma 
análise acerca do problema estudado e quais resultados foram alcançados, separando as 

pesquisas encontradas por anos, para a melhor visualização e comparação da evolução do tema 
pesquisado. Os dados da pesquisa demonstram que as características que culminam na evasão 

vêm sendo alteradas nos últimos anos, além destas, também se evidenciou que a maior parte 
das pesquisas indica como sugestão de continuidade de estudos relacionados com a atuação 

conjunta de todos os envolvidos em EaD para mitigar o problema da evasão. 
 

Palavras-chave: Evasão; Educação a Distância; Ensino Superior. 
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ABSTRACT 

The distance modality emerges as a viable option, causing the creation of the Open University 

of Brazil (UAB) system, a partnership between the federal, state, municipal spheres and the 

Ministry of Education (MEC), which collaborated in the integration of courses, research and 

teacher training programs, aiming at the universalization of higher education and occasionally 

the greater distribution of the offer of courses in cities far from urban centers through the support 

centers. The objective of the present study is to analyze the evasion trends in Distance Education 

(DE) courses in the period from 2009 to 2019 from the CAPES Thesis and Dissertations 

database and the database of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). 

In addition to this, the study sought to verify changes in terms of the characteristics that drive 

evasion in DE, highlight the most cited researchers and those who produced the most on the 

investigative theme, identify the causes of evasion in DE. In order to be able to carry out a 

more in-depth study, the current study separated the events since the appearance of distance 

education in Brazilian education, the laws, categorizing, defining, understanding its structure 

and analyzing the interaction between those who are considered elements of education. an EaD 

course. As an applied methodology, descriptive study and qualitative and exploratory research 

are used. Data collection was organized and classified according to what is sought to be 

interpreted in the context of the study, using bibliographic and documentary research, making 

the analysis by comparing the information collected in past researches that refer to the evasion 

problem in the EaD. E Using support for theoretical bases, the profile of the evaded student and 

his motivations for this decision-making is also analyzed, in addition to understanding the 

perspective of evasion from a look at the institutions and which measures are considered valid 

in the initiative for the its reduction. In addition, an analysis is made about the problem studied 

and what results were achieved, separating the research found for years, for the best 

visualization and comparison of the evolution of the researched theme. The research data show 

that the characteristics that culminate in evasion have been altered in recent years, in addition 

to these, it has also been shown that most of the research indicates as a suggestion for the 

continuity of studies related to the joint performance of all those involved in distance education 

for mitigate the evasion problem. 

 
Keywords: Evasion; Distance Education; University education. 
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A tarefa não é contemplar o que ainda ninguém 

contemplou, mas meditar, como ninguém ainda 

meditou, sobre o que todo mundo tem diante 

dos olhos. 

Schopenhauer 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Antes de dar início a este trabalho, definirei meu lugar de fala através de um breve relato 

de minha formação acadêmica até a chegada no objeto de pesquisa. Comecei o curso de 

Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2013 e cursei mais da metade da minha 

graduação em concomitância com o trabalho no setor privado. Nascido e criado em Mariana, 

Minas Gerais, a cidade que é historicamente marcada pelas atividades de mineração fez com 

que fosse comum uma parcela da população local buscar formação profissional para atender as 

demandas do setor. 

Anteriormente à minha graduação, em 2008 finalizei o curso Técnico em Mineração pelo 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto – CEFET, no ano seguinte, concluí o 

curso de Mecânica de Manutenção Industrial. Já em 2010, o ano foi marcado pela conquista do 

meu primeiro emprego no setor da mineração. Sobre a empresa na qual trabalhava, ocupei o 

cargo de inspetor de transportadores de correias por volta de 5 anos e minhas atividades eram 

relacionadas ao planejamento da manutenção dos transportadores. 

Minha função na empresa trouxe novos desafios ao meu aprendizado, pois era 

incentivado a participar de reuniões, workshops e cursos de aprimoramento profissional, para 

que pudesse melhorar minhas habilidades essenciais para aquele trabalho. Este ambiente 

observado por mim trouxe o desejo de mesclar a pedagogia com as experiências vivenciadas na 

empresa, para que futuramente fosse possível me especializar na área da pedagogia empresarial. 

Em 2015, deixei a empresa e para me dedicar melhor a minha formação universitária e, 

no ano seguinte, comecei a participar do projeto de extensão denominado “Quem quiser que 

conte outra”, que tinha como objetivo promover o letramento literário através de oficinas nos 

turnos matutito e vespertino em um espaço não-escolar em Mariana, Minas Gerais. Através da 

leitura de obras selecionas, as crianças participantes tinham a oportunidade de recontar as  

histórias conforme seus entendimentos e visões do mundo através de teatros, ilustrações e 

debates. As oficinas eram realizadas de forma lúdica, buscando promover o protagonismo 

infantil e estimular as crianças ao debate e reflexão sobre as obras literárias e as relações da 

mesma com o mundo à sua volta. 

Em meados de 2017, participei como voluntário de outro projeto de extensão no 

Laboratório de Práticas Pedagógicas (LAPP), pertencente ao Departamento de Educação do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP. O LAPP é um espaço de reflexão e de 

produção de práticas pedagógicas envolvendo alunos e professores da universidade e das 
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escolas da região. O laboratório configura-se como espaço que busca promover o intercâmbio 

de projetos e atividades integradoras em articulação com a extensão, o ensino e a pesquisa, além 

da construção e produção de recursos didático-pedagógicos e de instigar o processo de ensino 

e de aprendizagem nas diferentes modalidades da educação. No referido laboratório, atuei na 

organização e execução de oficinas dentro e fora da universidade e também na elaboração de 

recursos didáticos. 

Além disso, no decorrer do curso experienciei o desenvolvimento de atividades atreladas 

ao tema educação e tecnologias, cujas vivências e experiências, em destaque para as oficinas 

relacionadas à gamificação, foram bastante significativas para minha formação. Ao concluir o 

curso em 2018, minha atividade profissional por cerca de seis meses foi em uma empresa que 

presta serviços de consultoria socioambiental. Por último, em 2019, minha trajetória foi 

marcada através da minha aprovação para cursar o Mestrado pelo Programada de Pós- 

Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Realizar o curso de Pedagogia fez com que eu tivesse uma visão mais abrangente em 

relação à área da educação, pois o campo de atuação é amplo e possibilita um olhar holístico. 

O profissional da área tem a possibilidade de atuar na gestão, na docência dentro e fora da 

escola, além de empresas, hospitais, etc. Meu interesse pela Educação a Distância advém de 

inquietações e reflexões sobre o currículo do curso, pois durante as disciplinas tive aulas 

voltadas para a Educação Infantil, para os Anos Iniciais da Educação Básica e para a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), mas, nenhuma sobre a Educação a Distância (EaD). 

A EaD se tornou uma modalidade de ensino com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) em 1996. A partir de tal modalidade, diversas pessoas que se situam geograficamente 

distante em relação às Instituições de Ensino Superior passaram a ser contempladas por uma 

nova possibilidade de continuidade de estudos por meio da EaD. Outro ponto que instiga a 

pesquisar sobre a EaD é a formação docente. Surgem várias lacunas sobre   a formação nessa 

modalidade de ensino, dentre elas: a formação em EaD pode contribuir significativamente para 

o exercício profissional dos educadores tanto em termos teóricos quanto práticos? As 

instituições que ofertam curso em EaD tanto públicas quanto particulares têm (re)pensado seus 

currículos em face das novas demandas que permeiam os processos de ensino, de aprendizagem 

e de produção de conhecimento? 

Diante do exposto e também considerando que o Brasil se trata de um país com  dimensões 

continentais e que em muitos lugares a EaD representa a única possibilidade para continuidade 

de estudos em nível superior, acreditamos que é viável tentar compreender os problemas 

relacionados a EaD. Dado essas motivações emerge o desejo de saber mais acerca da Educação 

a Distância e a problemática da evasão. 
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1.1. Justificativa e Problematização 

A educação a distância pode ser compreendida como uma modalidade de ensino que 

possui suas próprias particularidades, destacando-se como viável para continuidade de estudos 

para grande parte da população brasileira. No que se refere à metodologia, é necessária a 

garantia de uma interação virtual, entre o professor, aluno e tutor. Segundo Bertho et al. (2012), 

a modalidade a distância também surge como uma opção de investimento de custo menor ao 

governo. O Instituto Universal Brasileiro ocupou um lugar de destaque em relação a essa 

modalidade no século XX, utilizando como método de ensino o uso de cartas, voltado para o 

aprendizado de agricultores, pecuaristas e no início do século seguinte através da oferta de 

ensino profissionalizante de datilografia por meio de correspondências (ARAÚJO; 

PONCIANO; TONDATTO, 2017). 

Posteriormente, a referida modalidade de ensino teve como avanço o uso do rádio, método 

de comunicação muito disseminado na década de 20, em que diferentes cursos eram ofertados 

em sua programação, conforme descrevem Araújo, Ponciano e Tondatto (2017). No final da 

década de trinta surgiu o primeiro instituto que oferecia sistematicamente cursos 

profissionalizantes, o Instituto Monitor, que utilizava como método o uso de correspondência,  

sendo sucedido pela criação de novos programas de modalidade a distância ofertados por 

diferentes instituições através do uso de rádio e televisão. 

O ensino a distância passa a se tornar oficial no Brasil a partir da criação da Secretaria 

de Educação a Distância (SEED), extinta em 2011, e da Lei nº 9.394/96, de 1996, denominada 

como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentada apenas em  2005, através 

da Portaria Ministerial nº 4.361 de 2004, em que determinava que o ensino a distância não é 

uma modalidade de qualidade inferior às tradicionais (ARAÚJO; PONCIANO; TONDATTO, 

2017). 

Em 2005, foi criado o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em uma parceria 

entre as esferas federal, estadual, municipal e o MEC, que colaborou na integração de cursos, 

pesquisas e programas de educação superior à distância. Como política pública de acesso ao 

ensino superior, a criação do sistema buscou a expansão da oferta de cursos de graduação e de 

pós-graduação Lato Sensu no Brasil através da modalidade a distância.  

Segundo Bertho et al. (2012), com a implantação so sistema UAB, tinha-se o intuito de 

promover a universalização do ensino superior, ocasionando maior distribuição da oferta de 
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cursos em cidades distantes dos centros urbanos, através de polos de apoio presencial. 

Posteriormente à criação do sistema UAB, novas normatizações entram em vigor e fixam 

alguns critérios para tal modalidade de ensino, como a regulação, supervisão e avaliação das 

instituições (ARAÚJO; PONCIANO; TONDATTO, 2017). 

Barros e Neves (2015) ressaltam que o impulso inicial para a educação a distância refere-

se a facilitação de sua expansão por meio da evolução das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC’s), ferramentas que emergiram enquanto um mecanismo crucial para o 

processo de ensino e de aprendizagem, potencializando a intensidade de interação   e de 

trabalho colaborativo entre aluno-aluno, aluno-professor e tutor-aluno. 

Ao analisar estatisticamente a universalização do ensino superior através da modalidade 

a distância, é possível perceber grandes transformações a partir do último Censo da Educação 

Superior (BRASIL, 2018), notando-se um   crescimento expressivo do número de matrículas 

na educação à distância, com um aumento de 182,5%, ou seja, aproximadamente 6x maior 

que o número de matrículas na graduação presencial no mesmo período, e equivalendo a uma 

participação de 24,3% do número total de matrículas na graduação. 

Ainda, a partir dos dados coletado pelo censo, é possível notar o aumento de 27,9% no 

ingresso de alunos na modalidade a distância entre o período de 2007 a 2017. Na literatura 

acadêmica que versa sobre a EaD é constatado que o público alvo dessa modalidade de ensino 

vem apresentando outras características no decorrer do período. Dentre as mudanças relativas 

as características dos alunos, é possível notar uma alteração no perfil dos alunos matriculados 

na modalidade a distância quando comparado a média de idade. Nos estudos de Bertho et al. 

(2012) e o último censo efetuado (BRASIL, 2018), a média da idade dos alunos matriculados é 

de 33 anos, já, no último censo, corresponde a 24 anos. 

No quadro a seguir, podemos verificar o crescimento da graduação a distância. Houve um 

aumento 145,37% no número de matrículas e o número de concluintes na modalidade a 

distância aumentou em 107,06%. 
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Quadro 1: Relação de matrículas e concluintes da graduação presencial e a distância. 
 

2009 2018 

Concluintes Matrículas Concluintes Matrículas 

Presencial A Distância Presencial A Distância Presencial A Distância Presencial A Distância 

826.928 132.269 5.115.896 838.125 527.990 273.873 3.454.255 2.056.511 

Fonte: Censo INEP 2019. Adaptado pelo autor. 

 
Saba (2015) argumenta sobre a complexidade do campo da Educação a Distância, para o 

autor tal campo é formado por constructos específicos oriundos de uma variedade de áreas do 

conhecimento acadêmico. Ainda, conforme o autor em questão, desde 1930 é possível verificar 

pesquisas em EaD, mas, somente no momento atual se desencadeia a intensificação de 

pesquisas voltadas para a real compreensão da dinâmica que envolve as especificidades de tal 

modalidade. Os possíveis indícios dessa maturidade nas pesquisas deixam evidente a 

necessidade a necessidade de prioridade de se conhecer as novas tendências que pairam sobre 

essa modalidade, principalmente, sobre a evasão de alunos. 

Não buscamos por respostas ou informações completas para todos os problemas que 

envolvem o universo da evasão de alunos na EaD, mas tentamos compreender e analisar, 

enquanto parte de um processo de evolução histórica e cultural da humanidade, os contextos e 

as características que os individualizam em determinado momento e os transformam em outro 

período, ou seja, sua dinâmica, suas tendências, suas implicações e  seus desdobramentos. 

Diante do exposto, nos embasamos dos preceitos que emanam das pesquisas 

denominadas de “Estado do conhecimento”, que podem corroborar em termos de organização 

do conhecimento científico produzido sobre determinado assunto em um período determinado 

(FERREIRA, 2002). Partimos do pressuposto de que, assim, saber como vem sendo produzido 

conhecimento acerca da temática é algo relevante, tanto por permitir o conhecimento amplo 

sobre os temas que se vêm estudando em dado momento quanto pela possibilidade de desvelar 

as respectivas tendências em termos investigativos. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Analisar as tendências da evasão em cursos de EaD no período de 2009 a 2019 a partir da 

base de dados de Teses e Dissertações da CAPES, da base de dados da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e de artigos científicos. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

− Verificar as alterações em termos das características que impulsionam a evasão em 

EaD; 

− Ressaltar os pesquisadores mais citados e que mais produziram sobre essa temática 

investigativa; 

− Identificar as causas da evasão em EaD. 
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2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

A Educação a Distância (EaD) possui uma trajetória marcada por características que a 

torna distinta e para que seja possível compreender suas peculiaridades, é crucial que seja 

traçada sua linha histórica desde a origem de sua prática no Brasil. 

Com vistas a realizar um estudo mais aprofundado, este capítulo foi dividido em tópicos, 

onde o primeiro delineia os acontecimentos desde o aparecimento da EaD na educação 

brasileira até as legislações que determinam aspectos importantes da modalidade, enquanto o 

tópico seguinte busca categorizar, definir e compreender sua estrutura e o último faz uma 

análise acerca da interação entre o que são considerados elementos integrantes de um curso da 

modalidade EaD. 

 
2.1. Linha do tempo da Educação a Distância no Brasil 

A nível mundial, as primeiras menções desta modalidade de ensino podem ser observadas 

nas epístolas de São Paulo (10-70 d.C.), conforme cita Branco (2019), sua finalidade era o 

ensino cristão das comunidades da Ásia Menor. Ainda conforme a autora, a primeira geração 

da EaD no mundo é dada a partir do século XIX, na Europa, com o ensino via correspondência 

em ambiente considerado desfavorável, por isso é praticado o método de ensino através de 

cartas. 

Dvorak (2016) considera a existência de apenas três fases,  divididas pelas tecnologias do 

período, sendo elas separadas em: uso da   correspondência, em seguida a inserção da televisão, 

rádio e telefone e, a última, o uso de tecnologias multimídia, apoiadas no uso do computador e 

internet. Diferentemente, Branco (2019) divide as fases da EaD em cincos gerações a partir da 

forma de comunicação utilizada no período, em que a primeira é demarcada pelo uso de 

correspondências, a segunda é dada pelo ensino via rádio e televisão, a terceira a partir do uso 

de computadores, a quarta quando é  dada a interação a distância em tempo real e a quinta 

envolvendo o ensino e aprendizado online. 

Esta trajetória no Brasil possui mais de um século de história e está fortemente ligada à 

formação e capacitação profissional de habilidades necessárias para determinados períodos 

(BOAS, 2015). Sua primeira geração surge por volta de 1904, quando são ofertados cursos 

pagos por instituições privadas internacionais com o uso de correspondências, e, posteriormente 

na mesma geração, são oferecidos cursos ministrados pelo Instituto Monitor e Instituto 

Universal Brasileiro, em 1934 e 1939, através do envio do material didático pelos 
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correios (DVORAK, 2016). Diante do exposto, este método de ensino via cartas voltado para o 

aprendizado de agricultores e pecuaristas destaca o Instituto Universal Brasileiro como um dos 

pioneiros a dar destaque na modalidade a distância no país (BERTHO et al., 2012; BRANCO 

2019). 

A oferta de cursos EaD pela seção de classificados foi dada, primeiramente, no Jornal 

do Brasil, com cursos de profissionalização para datilógrafo por correspondência, segundo 

Araújo (2015), e, posteriormente, iniciou-se a adoção do rádio, método de comunicação 

disseminado fortemente na década de 20, onde os cursos eram ofertados em sua programação 

(ARAÚJO; PONCIANO; TONDATTO, 2017). 

Dos cursos realizados em 1923 pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Araújo (2015) 

aponta os que ofereciam o ensino de Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, 

Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia. O autor acrescenta que na década seguinte, 

especificamente em 1934, a Rádio-Escola Municipal no Rio iniciou a oferta da educação a 

distância acrescentando a possibilidade do acesso prévio aos folhetos e esquemas das aulas, 

além da comunicação por correspondência. 

Como o início da oferta sistemática de cursos profissionalizantes, o Instituto Monitor, em 

1939, através do uso de correspondência, passa a oferecer cursos técnicos, supletivos e 

profissionalizantes (ARAÚJO, 2015; DVORAK, 2016) e é sucedido pela criação de novos 

programas de modalidade a distância ofertada por diferentes instituições através do uso de rádio 

e televisão, patrocinado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

(ARAÚJO; PONCIANO; TONDATTO, 2017). 

Em 1959 é dado o começo da existência de escolas radiofônicas no nordeste do país, 

posteriormente, entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, foram instaladas 

emissoras de televisão educativa, como a TV Educativa do Rio Grande do Sul, em 1967, a 

criação da Fundação Padre Landell de Moura, conforme registra Lott (2017),   instituição privada 

e sem fins lucrativos que ofertava a educação de adultos via “tele-educação”. 

Com a legislação, a trajetória da EaD dá um passo importante com a Portaria 408, de 

1970, que passa a instituir a transmissão gratuita de cinco horas semanais obrigatoriamente dos 

cursos, dando início a série de cursos do Projeto Minerva, com os cursos de Capacitação 

Ginasial. Gomes (2018) destaca a expansão da EaD a partir da década de 1970, quando a 

modalidade começa a se mostrar viável, de baixo custo e acessível de forma massiva. Ainda, 

na visão da autora em questão, a Educação a Distância tem seu desenvolvimento em  
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em um momento que o país está em remodelamento da economia devido às mudanças 

exteriores, como o início da consolidação da industrialização. 

Demarca-se a segunda geração da modalidade, para Branco (2019) e Dvorak (2016), pelo 

uso de aparelhos de rádio, telefone e televisão, além de materiais impressos, e teve seu começo 

na década de 1970, com a oferta de cursos televisivos como o Telecurso 2000 e o surgimento 

das primeiras Universidades Abertas do Brasil, ao final desta geração. Referente aos cursos de 

EaD para a capacitação de professores, Lott (2017) complementa que, em 1971, a Associação 

Brasileira de Tele-Educação é a primeira a ofertar cursos para esta finalidade. 

Já a terceira geração, Branco (2019) considera seu início a partir da utilização dos 

computadores, enquanto a quarta é dada pelo uso dos computadores em rede via internet e a 

quinta correspondendo ao uso via wireless através de dispositivos móveis. De forma similar, 

Dvorak (2016) especifica a terceira geração, última em sua compreensão, a partir do período 

que deu o início o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação, em 

conjunto da internet para o impulsionamento da EaD online. 

Com relação à oferta de cursos de graduação a distância, Silva (2017) descreve a 

Universidade Federal de Mato Grosso como pioneira, ao oferecer o curso de Pedagogia Plena 

na modalidade EaD em 1995, enquanto a Universidade Federal de Santa Catarina se tornou a 

primeira com um curso a distância ministrado através de videoconferência em 1996, para um 

curso da pós-graduação. 

O avanço da Educação a Distância é atrelado à tecnologia disponível em cada momento 

histórico, principalmente, a partir do surgimento do rádio, que chegou ao Brasil com uma 

década de atraso em relação à primeira aparição na Europa e Estados Unidos (ARAÚJO, 2015). 

Gomes (2018) descreve que a evolução da EaD no país aconteceu de forma atrasada,   se 

comparada aos outros países, devido à ausência de incentivos políticos e descontinuidade  de 

projetos, o que levou ao início de sua trajetória ser marcado por projetos isolados e sem o 

planejamento estruturado de longo prazo. 

Branco (2019) assume que é possível notar características de cada geração dos modelos 

de EaD a partir das tecnologias, em que a primeira geração garantia determinada flexibilidade 

no modelo praticado, porém sem a vantagem da interatividade e custos acessíveis, enquanto 

na segunda e terceira geração houve o uso da interatividade, mas sem a flexibilidade e custo 

acessível na modalidade praticada. No que se refere à quarta e quinta geração, a autora considera 

que estas foram as únicas que viabilizaram a oferta na modalidade a distância garantindo a 

flexibilidade, a interatividade e os custos acessíveis. 
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Como consequência, a evolução da tecnologia trouxe maior destaque à EaD e em 1996 

foi então criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED), extinta em 2011 (ARAÚJO; 

PONCIANO; TONDATTO, 2017), como descreve Dvorak (2016), facilitando durante sua 

existência a edição de normas e o credenciamento de instituições de ensino superior 

interessadas em ofertar cursos nessa modalidade. A base para o incentivo à expansão da 

modalidade no Brasil é dada a partir do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, considerada como a primeira legislação de 

estímulo ao desenvolvimento da Educação a Distância no Brasil (ARAÚJO, 2015; BRANCO, 

2019; DVORAK, 2016). 

A partir do decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, é inserida oficialmente a EaD na 

legislação do país em que Dvorak (2016) explica que regulamentou o artigo 80 da LDB e 

conceituou a Educação a Distância como um modelo capaz de permitir a autoaprendizagem 

através do uso de diferentes tipos de recursos didáticos e organizados de forma sistemática. 

Posteriormente, a portaria nº 301, de 07 de abril de 1998, contribuiu para o incentivo da 

EaD direcionado a jovens e adultos, ao ensino médio e a educação profissionalizante 

(BRANCO, 2019), definindo critérios para os procedimentos de credenciamento das 

instituições para a oferta de cursos de graduação e educação profissional e tecnológica a 

distância, sendo substituída pela Portaria Ministral nº 4.361, de 2004, estabelecendo novos 

critérios para o mesmo (DVORAK, 2016). 

Em 2005, novas mudanças são feitas através da Portaria Ministerial nº 4.361 de 2004, que 

determinou o ensino a distância como modalidade não inferior às tradicionais (ARAÚJO, 

PONCIANO E TONDATTO, 2017). Outro importante passo foi dado a partir do decreto nº 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, que passou a regulamentar a Educação a Distância no Brasil, 

revogando os decretos anteriores nº 2.494 e 2.561 de 1998 (DVORAK, 2016)   contribuindo para 

sua expansão. Na nova regulamentação, novas diretrizes foram estabelecidas para a criação, 

organização, oferta, desenvolvimento de cursos  e programas a distância, ressalta Dvorak 

(2016), que além de estabelecer a obrigatoriedade de atividades presenciais, assim como as 

avaliações, estágios e defesa de trabalhos de conclusão de curso, garantindo a legitimidade e 

autenticidade da avaliação, para que assim fosse evitada fraudes, visto que a avaliação 

presencial se torna necessária para a aprovação do aluno  (LAHAM, 2016). 

Adicionalmente, este decreto, em conjunto da Resolução nº 01 da Câmara de Ensino 

Superior (CES), do Conselho Nacional de Educação (CNE), determinou a possibilidade de 
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oferta dos cursos do tipo lato-sensu e stricto-sensu a distância, enquanto a resolução em 

conjunto à Lei nº 9.394 de 1996, regulamentou a oferta dos cursos stricto-sensu exclusivamente 

por instituições credenciadas pela União. Conforme Araújo (2015), sendo necessária a inclusão 

de provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso, 

conforme determina a resolução. 

O autor complementa que essa maior atenção dada à modalidade EaD através da 

legislação facilitou a criação do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), pelo decreto 

nº 5.800, de 08 de junho de 2006 (ARAÚJO, 2015), em uma parceria entre as esferas federal, 

estadual, municipal e o MEC, o que contribuiu para a integração dos cursos, pesquisas e 

programas da modalidade a distância (ARAÚJO, PONCIANO, TONDATTO, 2017). A criação 

do sistema torna-se o principal motivo para um aumento expressivo a partir de 2007 no número 

de matrículas, através do incentivo gerado e o objetivo de universalização do ensino superior 

(ARAÚJO, 2015). Nessa direção de pensamento, Bertho et al. (2012), mencionam que com a 

criação do sistema torna-se possível maior distribuição de oferta de cursos, principalmente, em 

cidades distantes dos centros urbanos através de polos de apoio presencial. 

Este mesmo decreto prevê o uso da infraestrutura dos Polos de Apoio Presencial (PAPs) 

para a efetuação das atividades presenciais, sendo elas descritas por Araújo (2015) como 

unidades operacionais direcionadas para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e 

administrativas de forma descentralizada relativas aos cursos e programas da modalidade a 

distância, e acrescenta a responsabilidade do ente federativo acerca da infraestrutura mínima 

necessária para a implantação e manutenção de um PAP. Conjuntamente, o documento 

“Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância”, homologado em 2007, 

estabeleceu características direcionadoras para a modalidade EaD, como a concepção de 

educação e de currículo no processo de ensino e de aprendizagem, os sistemas de comunicação, 

o material didático, a avaliação da aprendizagem e institucional, a equipe    multidisciplinar, a 

infraestrutura de apoio, a gestão acadêmico-administrativa e a sustentabilidade financeira 

(LAHAM, 2016). 

Como importante legislação para a expansão da Educação a Distância, Gomes (2018) cita 

o Decreto nº 7.859, de 2011, que instituiu a Rede e-TEC Brasil, com o objetivo de apoiar  a 

oferta de educação profissional e tecnológica a distância, gerando sua ampliação e 

democratização dos cursos técnicos de nível médio, público e gratuitos. 

Para Lott (2017), é possível observar um avanço significativo da Educação a Distância a 

partir das últimas quatro décadas, sendo perceptível a maior concentração de cursos na área do 

conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, e Gomes (2018) ressalta acerca do maior 
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amadurecimento que as mudanças na legislação tem provocado. O avanço da oferta de cursos 

da modalidade EaD é notado por Silva (2017), entre os anos de 2010 e 2013, em que houve um 

aumento de 35% da quantidade de cursos de graduação ofertados a distância e o crescimento 

correspondente a 24% no número de matrículas no mesmo período, porém Lott (2017) chama 

a atenção para o número de alunos que concluem, inferior de forma discrepante, causando 

perdas econômicas e sociais. 

Por fim, pode-se concordar com Dvorak (2016) e Araújo (2015) que, mesmo com 

regulamentações ainda recentes, a oferta de cursos na modalidade à distância abrange uma 

grande proporção atualmente, tendo avançado de forma significativa no país tanto em 

instituições públicas quanto em privadas e mantendo seu crescimento de forma constante e 

evidenciando como a Educação a Distância é fundamental para o impulso da educação no 

Brasil, porém não se pode esquecer que ainda é um processo em construção, uma vez que,  

aspectos como definições mais concretas sobre cursos de mestrado e doutorado na modalidade, 

necessitam de estruturação embasada em novas legislações (GOMES, 2018). 

 
2.2. A EaD e suas características conceituais e estruturais 

A Educação a Distância pode ser compreendida como uma modalidade de ensino que 

possui suas próprias e particularidades, quanto à metodologia de aprendizagem, sendo 

necessária a interação, de forma virtual, entre o professor, aluno e tutor (BERTO et al., 2012). 

No entanto, em concordância com Araújo (2015), esta não deve ser vista como substituta do 

modelo presencial, pois possui seu próprio papel social de descentralização no acesso à 

educação. Lott (2017) complementa que a EaD traz alterações na forma de aprendizagem, 

devendo ser autônoma, reflexiva, contextualizada e efetuar a aplicação dos conhecimentos no 

decorrer de sua aquisição. Já, para Gomes (2018), a EaD é uma grande entusiasta do acesso à 

educação, especialmente para aqueles que trabalham e possuem baixa renda familiar. 

Ao buscar uma definição ao conceito de Educação a Distância no cenário brasileiro, 

Gomes (2018) afirma não existir ainda consenso geral, o que demonstra a necessidade de adotar 

um conceito simples e amplo, sendo importante a compreensão das características específicas 

da educação à distância consideradas próprias, sem que abandone todos os possíveis 

questionamentos e análises provenientes do processo de sua conceituação. 

Como uma maneira de melhor entender as características próprias da Educação a 

Distância, Dvorak (2016) delineia três categorias de metodologia utilizadas nesta modalidade 

de ensino, sendo elas: 
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a) totalmente a distância, em que mais de 70% do conteúdo do curso é desenvolvido a 

distância; 

b) blended, híbridos ou semipresenciais, através da combinação de atividades 

presenciais e a distância em uma proporção variada entre 30% e 70% entre ambas; 

c) disciplinas realizadas a distância, que consistem em cursos de graduação   presenciais 

que abarcam até 20% do currículo na modalidade EaD, permitido pela legislação 

brasileira. 

No que se refere aos recursos, o uso do tipo de tecnologia educacional é determinado 

em acordo com a proposta pedagógica adotada pelo curso e podem ser de diversos tipos, como 

materiais impressos, arquivos de áudio e vídeo gravados ou ao vivo, simulações online, 

enciclopédia online, jogos eletrônicos, dentre outros. Similarmente, Branco (2019) traz como 

características da Educação a Distância a crucialidade do uso de dispositivos e recursos para a 

comunicação entre o professor, aluno e tutor, sendo necessário o uso de todos os meios e 

recursos facilitadores disponíveis em prol da construção de conhecimento de forma 

colaborativa. 

Souza (2009) acredita que a Educação a Distância é caracterizada atualmente pela 

distância geográfica entre o professor, aluno e tutor com o auxílio de presenças tecnológicas  

para a distribuição dos conteúdos digitais, e, consequentemente, rompimento com esse suposto 

distanciamento. Nota-se que, para Dvorak (2016) a EaD também gera a separação do tempo 

entre o aluno, tutor e o professor, visto que o uso das tecnologias ocasiona a possibilidade de 

realizar atividades síncronas e assíncronas. Souza (2009) ressalta que a EaD possui 

características próprias que não podem ser desconsideradas, sendo elas: o aprendizado   e 

ensino, o aprendizado planejado e não acidental, o aprendizado que normalmente está em local 

diferente do local de ensino e a comunicação por meio de diversas tecnologias. 

Outra forma de se falar da Educação a Distância é tendo em vista seus objetivos que, de 

forma geral, Gomes (2018) descreve sendo a qualificação, reprofissionalização e atualização 

dos trabalhadores, independentemente do nível de escolaridade, para que possam se inserir no 

mercado de trabalho e executar melhor desempenho de suas funções e possibilitar a 

aprendizagem para aqueles que desejam. Souza (2009) complementa a inviabilidade de não 

relacionar a EaD às concepções de homem e sociedade, pois a mesma busca servir as 

necessidades de ambos. 

Como as ferramentas mais utilizadas na modalidade, têm-se os livros eletrônicos ou textos 

digitais, tele aulas ou vídeos e o atendimento online como forma de contato (DVORAK, 2016) 

e, ainda que esteja fortemente atrelada à tecnologia, a mesma possui 
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trabalho conjunto com os princípios educativos (BRANCO, 2019). Desta forma, deve-se levar 

em consideração a existência da diferença entre EaD e a EaD Online exposta por Dvorak 

(2016), em que esta última limitada ao uso do computador e internet, enquanto a primeira 

engloba todos os tipos de comunicações. Conforme explica, a EaD em seu sentido mais amplo 

utiliza a tecnologia como ferramenta de mediação entre a comunicação, relação e 

compartilhamento de conhecimento entre o professor e aluno, separados no espaço e tempo,  

mas não como a única forma de comunicação. 

Além da importância de um material atrativo e interativo como composição para a 

metodologia da EaD, Perez (2016) adiciona a infraestrutura disponibilizada como característica 

significativa para a modalidade, sendo fundamental a adequação física do polo de apoio 

presencial (PAP), as salas de aula e laboratórios disponíveis para os encontros presenciais, a 

biblioteca e as salas de uso administrativo, e a disponibilidade de internet para   acesso ao 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Os PAP’s são locais descritos por Boas (2015) como unidade operacional situada no local 

de oferta do curso e designado para o desenvolvimento das atividades presenciais do curso e, 

normalmente, têm sua instalação em uma escola municipal disponibilizada pela prefeitura e que 

atenda as exigências da legislação brasileira. O AVA é definido por Perez (2016, p. 53) como 

“composto por um conjunto de interfaces, ferramentas e estruturas decisivas para a construção 

da interatividade e da aprendizagem”, na prática da modalidade EaD para que seja possível a 

comunicação entre os professores, alunos e tutores, além de proporcionar dinâmica das aulas 

teóricas a partir dos recursos que este ambiente disponibiliza.    Segundo Gomes (2018), há na 

atualidade diversos AVA’s, criados especificamente para o desenvolvimento do aprendizado, 

favorecendo a comunicação entre professor e aluno, aluno e tutor, tutor e professor. 

Lott (2017) destaca como características de localização das instituições brasileira que 

ofertam cursos na modalidade EaD uma assimetria regional, visto que sua maioria, equivalente 

a 66%, está localizada dentre as regiões Sudeste e Sul, enquanto há menor  presença nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com apenas 9% de instituições. 

No que se refere a equipe docente envolvida na estrutura da EaD, Boas (2015) observa 

que estes atuam paralelamente nas modalidades presencial e a distância, sendo assim usam 

funções expandidas, o que torna necessário o conhecimento de suas competências no processo, 

e correspondem a 81% da equipe do número total de profissionais (DVORAK, 2016). 
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A fim de facilitar a observação da estrutura EaD, Boas (2015) simplifica sua divisão da 

seguinte forma: 

• Polo – unidade física para encontros e atividades presenciais: 

- Coordenador de polo: corresponde ao profissional do corpo técnico-administrativo 

que tem como principal responsabilidade o bom funcionamento dos processos 

administrativos e pedagógicos desenvolvidos na unidade; 

- Tutor presencial: atua diretamente no polo em horários preestabelecidos, participa 

dos encontros presenciais dos cursos e auxilia os estudantes em suas atividades. O 

autor o destaca como o ator mais próximo dos alunos; 

• Sede – Instituição de Ensino responsável pela oferta do curso na modalidade EaD: 

- Coordenador de curso: assume papel semelhante ao coordenador de polo, porém com 

responsabilidade exclusiva com a instituição de ensino vinculada ao curso; 

- Professor: elabora as atividades de sua disciplina, disponibiliza materiais didáticos 

e participa de atividades online. É o ator responsável pela avaliação dos alunos; 

- Coordenador de tutoria: supervisiona e acompanha as atividades dos tutores 

presenciais e a distância; 

- Tutores a distância: participa da mediação pedagógica online, efetua contato com os 

estudantes diariamente e em horários preestabelecidos, auxilia os estudantes, esclarece 

suas dúvidas e promove espaços de construção coletiva do conhecimento. 

Acrescenta-se que a tecnologia é a ferramenta utilizada por toda a estrutura, enquanto o 

aluno é o ator central que gera a dinâmica de comunicação entre todos os elementos. Ramos 

(2016) acrescenta a existência de alguns programas EaD que permitem ou exigem maior 

autonomia do aluno o que demonstra a necessidade de organizar o programa a partir da estrutura 

de diálogo e do nível de auto-gestão necessária. 

A respeito da relação entre a forma de aprendizagem e o tipo de público ofertado, Silva 

(2017) acrescenta que, para que seja ministrado de forma qualificada, é vital considerar seu 

público-alvo, dentre outros aspectos, na procura de uma qualificação que facilite o acesso 

imediato ao mercado de trabalho, sem tempo disponível para aulas presenciais e condições para 

o deslocamento diário e cabendo ao mesmo a gestão de seu tempo e local para estudos. Por 

último, fica claro a interação entre todos os atores participantes da modalidade de Ensino  a 

Distância, a partir do perfil de aluno inscrito até o tipo de ferramenta utilizada, o que Boas 

(2015) considera como forte evidência da relevância entre a sincronia de todos para um 

andamento positivo das atividades. 
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2.3. A interação entre os elementos estruturantes da EaD 

A mudança que a avanço da tecnologia gerou em toda a sociedade, como a oportunidade 

de comunicação em tempo real e em localizações diferentes, é destacada por    Lott (2017), e 

torna-se parte do dia-a-dia de todos e ocasionando alterações também na educação, através da 

renovação das práticas nas modalidades de ensino, viabilizando, assim, o compartilhamento de 

conhecimento via medidas de colaboração e participação direta no  processo de aprendizagem. 

Dada essa renovação causada, para que ocorra uma prática pedagógica positiva, Perez 

(2016, p. 57) assume que deve ocorrer a integração entre todos os aspectos da EaD em 

sintonia com as características pessoais dos alunos, que “impactam significativamente no 

êxito desta modalidade de ensino” e, uma vez que a tecnologia se torna peça central, segundo 

Dvorak (2016), esta faz com que seja reforçado o papel do aluno, além de promover uma 

mudança na atuação do professor, que se torna gestor da relação entre o aluno, o conteúdo e a 

aprendizagem. Em adição, as ferramentas tecnológicas colaboram no estreitamento da relação 

entre professor e aluno, viabilizando maior interação, juntamente a outros tipos de ferramentas 

utilizadas, como o contato por telefone, a troca de mensagens e o apoio presencial    do tutor 

(GOMES, 2018). 

Lott (2017) assume ser fundamental as interações entre todos os integrantes, não se 

limitando a troca apenas a professores e alunos, mas também entre professores, tutores e os 

alunos entre si. Para melhor compreensão do que é esperado entre a interação dos integrantes 

da estrutura da EaD, deve-se saber a diferença dos conceitos de interação e interatividade, uma 

vez que a primeira deve ser definida como a “relação de troca intersubjetiva entre as pessoas 

participantes do processo” e a segunda define-se como ações executadas do tutor e aluno no 

que se refere ao material pedagógico e à tecnologia (ALMEIDA, 2007, p. 40). 

Acerca da interatividade, Perez (2016) destaca que a partir da EaD a mensagem passada 

entre os atores torna-se interativa, excluindo o aspecto unidirecional, o que demonstra que o 

aluno se torna parte ativa do processo de aprendizagem, conjuntamente com as condições 

didático-pedagógicas da modalidade. Relacionada à interação dos estudantes da modalidade 

de Educação a Distância, o autor afirma que esta é similar às ocorridas em sala de aula 

presencial, pois também ocorre a formação de grupos, por afinidade ou interesses comuns. 

Conforme ressalta, este método é positivo e importante no processo de EaD, para que o aluno 

tenha a possibilidade de sentir a interação com todo o sistema (ALMEIDA, 2007). 

Silva (2017) determina como fatores interligados o ator principal, ou seja, o aluno, a 

proposta didática, que deve ser clara para melhor planejamento da estruturação do conteúdo, a 
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definição do AVA que será utilizado e como será dado o apoio ao aluno, uma vez que este pode 

sentir a necessidade de receber orientações a qualquer momento em um curso a distância. Este 

apoio, explica, pode ser administrativo, para tratar de questões institucionais  ou acadêmico, 

como o uso das ferramentas do AVA. Quando bem conectados os fatores, Almeida (2007) 

complementa, se torna possível proporcionar ao aluno uma relação multilateral entre os 

participantes da estrutura com imensos diálogos. Assim Lott (2017), analisa que a existência de 

cursos nesta modalidade não planejados de acordo com o esperado deste ambiente de ensino e 

aprendizagem e sem que tenha sido pensado em metodologias, podem gerar durante o decorrer 

do curso o problema da evasão. 

Dvorak (2016) pontua sobre a relevância do bom uso das mesmas, pois propiciam ao 

estudante a autogestão dos estudos, juntamente à correta formação dos docentes, o que torna 

ambos os aspectos em elementos motivacionais para o desenvolvimento de competências 

importantes, como a responsabilidade, o comprometimento, a autoavaliação e outras mais. 

Sendo assim, o professor muda seu papel no processo ativo de aprendizagem, para o processo 

mediador, não sendo o detentor do conhecimento, mas sim o articulador entre os meios que 

promovem a aprendizagem. 

Para Lott (2017), a EaD proporciona grandes mudanças no papel do professor, que precisa 

executar o planejamento antecipadamente e de forma detalhada, mantendo-se flexível na 

execução de suas atividades para que seja possível seguir o fluxo da comunicação e orientação 

necessária ao aluno. No entanto, desafios estão presentes nesta forma de educar, onde a 

comunicação e a linguagem utilizada no AVA, a capacitação para o uso das tecnologias, o 

planejamento de ações, o acompanhamento do processo de aprendizagem e suas peculiaridades 

podem se tornar fatores que dificultam seu trabalho. Adicionalmente, Silva (2017) destaca a 

principal diferença entre os aspectos que influenciam no aprendizado entre uma criança e um 

adulto, uma vez que este já possui responsabilidades, como família, atividades laborais e 

obrigações sociais. 

No entanto, embora o desenvolvimento das tecnologias digitais contribua no 

desenvolvimento de novos métodos de interação social, aprendizagem e novas pedagogias,  

Perez (2016) ressalva a existência de muitas limitações ainda presentes no que se refere a 

aplicabilidade e acesso nesta modalidade de ensino, a exemplo daqueles que tem dificuldade de 

acesso à internet ou a um computador, o que gera, conforme assume Lott (2017), um grupo  de 

excluídos digitais. 

Apenas a capacitação do professor não é mais suficiente para solucionar este problema, 

conforme pontua a autora, é possível notar a presença de muitas instituições que ofertam cursos 

no formato EaD com toda a tecnologia e ferramentas necessárias para a interação entre os   
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integrantes da estrutura, porém não condizem com a necessidade ou expectativas dos alunos. 

Com base nos preceitos anteriores, Gomes (2018) descreve o sentimento de solidão que alguns 

alunos ainda vivenciam. 

Diante disto, é inevitável que consequências comecem a aparecer no decorrer de um 

curso, podendo chegar até ao problema estudado nesta pesquisa, a evasão. Exposto isto, é 

tratado no capítulo seguinte sobre a evasão na Educação a Distância, para que seja possível 

compreender mais acerca dos fatores que geram a evasão na modalidade EaD. 

 
 

3. EVASÃO NA MODALIDADE EAD 

 
 

Como segundo eixo norteador deste estudo, este capítulo busca realizar uma investigação 

apoiada em bases teóricas dos conceitos e características do fenômeno da evasão, efetuando em 

conjunto um delineamento de qual é o perfil do aluno evadido e suas motivação para esta 

tomada de decisão, além de compreender a  perspectiva da evasão a partir de um olhar para as 

instituições e quais medidas são consideradas válidas na iniciativa para a sua redução, conforme 

seguem os tópicos abaixo. 

 
3.1. Conceito e características da evasão 

São diversas as denominações acerca da evasão na Educação a Distância presente na 

literatura e todas caminham no mesmo sentido, de que a evasão consiste na desistência do aluno 

nos cursos a distância, sem que haja especificação do momento em que ocorre a desistência 

(SALES, 2009; PEREZ, 2016), estes são importantes para que se compreendam os   distintos 

motivos. 

Sales (2009, p. 48) interpreta o conceito de evasão como “a desistência definitiva do aluno 

em qualquer etapa do curso, excetuados os alunos que abandonaram o curso logo após a 

matrícula, antes mesmo de efetivamente iniciá-lo”, enquanto Branco (2019, p. 45) conceitua a 

evasão como “a interrupção do curso por parte do estudante, independente da etapa que este 

se encontra no curso, seja no início, no decorrer ou no final”. 

Já Lott (2017) observa que são encontrados uso de outros termos relacionados a evasão, 

como o termo persistência, considerado seu oposto, além de que, para ele, as definições de 

evasão caminha para o mesmo sentido, de desistência do aluno, porém sem que haja definições 

do momento exato que a evasão ocorre. Deve-se considerar a evasão por matrícula,  e não o 

sujeito, pois, ainda que o mesmo sujeito tenha optado por evadir de determinado curso 
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ou instituição, não é excluída a possibilidade de que o mesmo realize uma nova matricula em 

um curso ou instituição, podendo até ser o mesmo (SILVA, 2017). 

Gomes (2018) descreve a problemática da evasão a partir do conceito adotado pelo MEC, 

que é definida como a saída definitiva do aluno, sem que haja a conclusão do curso iniciado, 

numericamente correspondendo à diferença entre ingressantes e concluintes de um curso. Já 

Favero (2006) define a evasão como o ato da desistência, incluindo os alunos que efetuaram a 

matrícula, porém nunca interagiram ou se manifestaram de qualquer forma com outros 

integrantes ou mediadores do curso. No que se refere ao período de tempo que ocorre a evasão, 

Sales (2009) acredita que é importante diferenciar entre os alunos que abandonam antes de 

iniciar o curso e aqueles que o fazem durante o decorrer do curso, pois apresentam 

características diferentes, a exemplo problemas com o tutor que só podem ser vividos por 

aqueles que deram início ao curso. 

O MEC considera haver três categorias distintas de evasão, em que é possível ocorrer a 

evasão de curso e a evasão da instituição (LOTT, 2017), além da evasão do sistema (LAHAM, 

2016; ARAÚJO, 2015) e, para Sales (2009), podem ser executadas de duas formas: através do 

abandono, não informando a instituição ou desistência com justificativa,   em que o aluno 

comunica sua decisão. 

Com relação à evasão de cursos, esta é dada a partir do momento que o aluno se desliga 

do ensino superior, como em casos de abandono e o aluno não efetua sua matrícula, de 

desistência, em que é oficializada a sua decisão, de reopção, quando o aluno decide mudar de 

curso, ou de exclusão por norma institucional, o aluno deixa de cumprir alguma norma. A 

evasão da instituição ocorre quando o estudante se desliga da instituição que está matriculado 

e a última dimensão de evasão, ocorre no momento em que o aluno abandona de forma 

definitiva ou temporária o ensino superior (LAHAM, 2016; LOTT, 2017). 

A fim de complementar acerca das características e considerações sobre a evasão, é 

importante afirmar que a problemática da evasão não é uma característica única da modalidade 

a distância, está presente em todas as instituições, seja presencial, semipresencial,    a distância, 

pública ou privada, no entanto é considerada comum na EaD (BRANCO, 2019). Neste sentido, 

destaca-se a presença de um documento próprio, elaborado em 2014 pelo MEC, de nome 

DOSER, que serve como base para as instituições para a criação de planos de permanência e 

êxito, porém não contemplando a EaD no documento, conforme destaca Perez (2016). 

Ressalta-se que a evasão tem maior evidência nos níveis mais avançados de escolaridade, 

como o superior, pois a decisão ocorre do próprio aluno, sem que seja tomada 
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por terceiros, complementa o autor, e deve ser compreendida como prejuízo social, econômico 

e humano em todas as esferas educacionais (SILVA, 2017). Porém, Branco (2019)   explica que, 

quando observada de fora, a evasão é vista como fracasso do aluno por não conseguir concluir 

ou trocar de curso, no entanto, se analisada internamente, é possível extrair  um aspecto positivo, 

pois, ainda que o aluno continuasse no curso, sua meta não seria atingida  por ser o curso 

indesejado, o que demonstra nessa desistência o seu amadurecimento pessoal. Estes aspectos, 

portanto, levam à importância do próximo tópico, que tenta observar quais são   as similaridades 

entre aqueles que decidem evadir. 

 
3.2. Perfil e motivações dos alunos evadidos 

Conforme Favero (2006) explica, a maioria dos alunos evadidos possuem idade entre 25 

e 40 anos e trabalho, enquanto em estudos mais recentes, Dvorak (2016) assume que na 

modalidade totalmente a distância a faixa etária está entre 31 e 40 anos e são do sexo feminino. 

Uma característica observada por Favero (2006) diz respeito à forma que os alunos escolhem o 

curso na modalidade EaD, geralmente aqueles com menor tempo de duração ou de acordo com 

áreas específicas. 

Quanto às características presentes nos alunos que evadem, Sales (2009) destaca: 

a) a habilidade do gerenciamento do tempo do aluno: associada à persistência, 

necessidade de independência, de autodisciplina, costume de estudar sozinho e senso 

de organização; 

b) locus de controle interno ou externo: que correspondem às crenças que os sujeitos 

estabelecem como fonte de controle do próprio comportamento; 

c) habilidades na escrita: estando inserida nesta a habilidade ou falta dela com tecnologia, 

a interação entre alunos através de meios tecnológicos, falta de computador ou internet 

e estruturas tecnológicas; 

d) experiências educacionais: quando experiências passadas colaboram na permanência, 

pois geram a independência do aluno, o tornam hábeis no gerenciamento de tempo e 

mais confiantes; 

e) dados demográficos: quais são os gêneros dos alunos, mulheres como o gênero mais 

confortável com cursos online; 

f) idade: qual faixa etária possui maior propensão à evasão, em que o autor afirma não 

haver dados conclusivos; 
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g) tipo de profissão: em que profissões mais rígidas podem aumentar o grau de 

persistência do aluno; 

h) questões financeiras: que definem a capacidade do aluno arcar ou não com os custos 

necessário para a continuidade do curso. 

Uma vez que o aluno da modalidade EaD precisa conciliar o tempo com sua profissão, as 

instituições buscam criar estratégias a se adotar para que garanta sua permanência, pensando 

até mesmo na possibilidade de cursos ministrados sem a necessidade de qualquer encontro 

presencial, porém, contrapondo-se a esta questão, muitas vezes a presença de uma comunicação 

face-a-face é capaz de gerar maiores estímulos no aluno para que este permaneça no curso, 

pois os próprios alunos consideram como desvantagem efetuar trabalhos sozinhos e sem a 

interação entre a turma (FAVERO, 2006). 

Há diversos fatores que se relacionam ao problema de evasão e, em concordância com 

Branco (2019), qualquer fator pode gerar a evasão para um aluno e, em muitos casos, é difícil 

que ocorra a situação do aluno retomar a trajetória de aprendizagem interrompida anteriormente 

(PEREZ, 2016). Como uma das causas mais citadas, tem-se o cansaço do aluno, que ao final 

de um dia repleto de atividades dentro do seu ambiente de trabalho, tornam-se incapazes de 

aprender em sua totalidade, qualquer que seja o local da aula (LOTT, 2017; FAVERO, 2006). 

Contudo, apenas o cansaço não é o único fator como motivação para a decisão da evasão, 

pois o aluno já chegou a um nível de desinteresse na continuidade dos seus estudos (FAVERO, 

2006; LOTT, 2017), podendo ter chegado à conclusão de que as desvantagens provenientes da 

evasão eram menores do que se mantivesse matriculado no curso. 

Ao analisar as motivações para a evasão, deve-se pensar em um sistema de fatores e sua 

complexidade, em que os de alcance dos alunos e aqueles incontroláveis por eles geram uma 

relação de causa e efeito, levando à consequência da evasão. Portanto, deve-se imaginar em 

uma separação de fatores similar ao descrito por Silva (2017), Perez (2016) e Dvorak (2016), 

onde os primeiros fatores a serem pensados são os relacionados às questões individuais de cada 

aluno e o segundo condizente às questões internas das instituições de ensino que são de acordo 

com a percepção de cada. Dividindo estes fatores considerados pelos autores, são encontrados: 

i) Fatores individuais do aluno: a dedicação física e mental exigida simultaneamente no 

trabalho e no estudo, o dever de atenção e dedicação à família, a falta de apoio familiar 

e do trabalho, a ausência de conhecimento acerca da metodologia, a falta de técnicas 

e hábitos de estudo a distância, a dificuldade de manuseio das ferramentas 
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tecnológicas, a falta de motivação, o baixo desempenho nas avaliações, o receio de 

encontrar dificuldades nas tarefas presenciais, dentre outras possibilidades. 

j) Fatores institucionais: o uso de material didático não apropriado, tarefas que foram 

mal planejadas, a falta de qualidade na transmissão dos conteúdos, pouca 

disponibilidade de equipes de tutoria, etc. 

Outros estudos demonstram similaridade nos tipos de fatores, acrescendo outros como a 

causa de desinteresse devido ao excesso de informação, falta de motivação, gerenciamento de 

tempo de estudo com autonomia, não corresponder com as expectativas criadas, uso escasso 

das ferramentas de aprendizagem a falta de condições de estudos no local de trabalho,   pressões 

domésticas, obrigatoriedade do curso pela empresa, currículo do curso e outras distrações 

(FAVERO, 2006; SALES, 2009; BOAS, 2015; GOMES, 2018; BRANCO, 2019). 

A evasão não é a consequência de apenas uma causa motivadora, mas pelo conjunto de 

questões que influenciam o aluno ao abandono (PEREZ, 2016) e considerações acerca do 

contexto que o aluno vivencia devem ser levadas em conta, conforme destaca Sales (2009). 

Da mesma forma, Boas (2015) complementa que, sem que haja a disciplina e organização do 

aluno, mesmo que a EaD propicie a flexibilização e a forma de estudo, o mesmo não  conseguirá 

cumprir as atividades propostas, o que leva ao prejuízo em seu desempenho e, 

consequentemente a uma possível evasão. 

Outro fator deve ser acrescentado como possível motivo de evasão, sendo ele a sensação 

de abandono que alguns alunos descrevem sentir, especialmente em cursos que proporcionam 

poucas interações entre todos (FAVERO, 2006). Para Araújo (2016) é recorrente o fator de 

integração entre a turma como um aspecto decisivo para evasão, pois sua falta aumenta a 

desmotivação vivenciada pelo aluno que decide evadir. Por último, é importante acrescentar a 

possibilidade exposta por Branco (2019), de que a verdadeira origem da evasão é dada pela 

ausência de relação aberta entre todos os elementos da estrutura, ou seja, professores, tutores, 

alunos e a instituição, o que demonstra a importância de se compreender as características da 

evasão a partir de uma ótica voltada para a instituição. 

 
3.3. A perspectiva da evasão na visão das instituições e possibilidades para sua 

redução 

Quando é analisada a evasão a partir da instituição, deve ser feita primeiramente a análise 

das características em comum que as instituições com altos ou baixos índices de  evasão 

possuem. Para Favero (2006), aquelas que ofertam curso na modalidade a distância mencionam 

alto índice de evasão e Laham (2016) complementa que o índice de evasão se 
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altera de acordo com qual o formato de EaD é praticado. Adicionalmente, não há uma forma 

única para o cálculo dos índices de evasão de cada instituição, cabendo a elas avaliarem o que 

melhor atende às suas necessidades (SILVA, 2017). 

Em questões numéricas, Favero (2006) descreve similaridades em alguns aspectos entre 

determinados tipos de instituições, como entre instituições privadas, que possuem um índice de 

evasão equivalente ao dobro das instituições públicas. Este alto índice corresponde a grandes 

prejuízos para estas instituições, que a cada nova turma espera determinada quantidade de 

alunos, preparando-se estruturalmente, profissionalmente e metodologicamente para ter a 

capacidade de atendimento geral, porém a cada desistência calculada aqueles investimentos 

iniciais tornam-se desnecessários e geram déficits financeiros das despesas preestabelecidas 

que continuarão no decorrer do curso (BOAS, 2015). 

Outra diferença entre os índices de evasão é dada pelo tipo de certificação oferecida pela 

instituição, uma vez que aquelas que ofertam certificados pelo MEC possuem taxas menores, o 

que pode indicar a falta de confiança e credibilidade nas instituições de certificação própria, 

segundo Favero (2006). Além do tipo de certificação, a autora confirma a   existência de índices 

elevados de evasão nas instituições privadas, equivalendo ao dobro das instituições públicas, e 

os cursos de extensão e especialização com os maiores índices de desistência. 

É evidente que a evasão é um problema que gera perda e concernimento em todas as 

instituições de ensino, contudo Gomes (2018) descreve que não são encontradas políticas de 

combate à mesma. Diversas variáveis podem interferir no índice final, podendo ser relacionadas 

ao tutor, como questões de desempenho e qualificação, ao curso, a exemplo do desenho 

institucional e a natureza do curso, e às variáveis de suporte, como o apoio aos  alunos (SALES, 

2009). Adicionam-se as considerações de Favero (2006), de que tecnologias, comunicação e 

forma de ensino são os fatores que mais interferem no índice de evasão e metodologias na 

Educação a Distância parecidas às aplicadas na modalidade presencial podem causar altas taxas 

de evasão. 

Pontua-se que as instituições da modalidade EaD devem atentar ao sentimento de 

distanciamento e desconexão que alguns alunos vivenciam, além da falta de diálogos e 

acolhimentos que podem colaborar na decisão de evasão, explica Branco (2019). Muitos 

estudos evidenciam o estudante como eixo central da evasão sem que seja dada a devida 

consideração da corresponsabilidade da instituição, completa, pois enquanto a mesma não 

apresenta formas adequadas de gestão comunicativa e de aproveitamento e direcionamento para 

a permanência do aluno. 
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Uma vez que a Educação a Distância propicia aos alunos que trabalham e de baixa 

renda familiar o acesso à educação, Gomes (2018) ressalta a importância de se enfatizar ações 

de permanência na modalidade, incluindo compromissos institucionais e não atribuir a 

responsabilidade do sucesso acadêmico na dimensão pessoal do aluno. Conjuntamente, o 

diálogo possui principal papel na prevenção da evasão e a sensação de pertencimento do 

aluno é crucial para a superação de dificuldades encontradas no percurso da aprendizagem 

(ARAÚJO, 2015; BRANCO, 2019). Favero (2006) acrescenta a importância que deve ser 

dada ao aluno nesta trajetória, em que as tutorias realizadas, capazes de nortear o aluno, 

podem evitar o problema de evasão no decorrer do curso, quando efetuadas de maneira eficaz. 

Como uma possibilidade para a elaboração de soluções que sejam capazes de diminuir os 

índices de evasão e sua prevenção, Gomes (2018) considera importante que as instituições 

foquem em fatores como: o sistema de ensino, que deve garantir diferentes opções para todos 

os tipos de público; a busca de soluções nas suas áreas de competência e o sistema produtivo, 

que tem como dever o estímulo ao aluno em sua jornada de aprendizagem. Favero (2006, p. 53) 

adiciona que o encontro presencial é crucial na trajetória do aluno e sua permanência, pois  “a 

solidão e a falta de interação entre os alunos e tutores e entre os próprios alunos podem provocar 

maior abandono”, o que evidencia a necessidade de cooperação entre os alunos e a tutoria para 

que seja capaz de manter a interação entre as estruturas e assim evitar um alto índice de evasão. 

Além disso, para que o aluno obtenha sucesso no processo de EaD, Araújo (2015) acredita 

que o mesmo deve ser ativo no processo de aprendizagem, tornando-se a peça central   e sendo 

direcionado na procura de mais conhecimento, através de seus tutores, que são os responsáveis 

em efetuar ações corretivas e é o elo e mediador entre o aluno e a instituição (GOMES, 2018). 

Em adição, os educadores são responsáveis pela integração do aluno na modalidade a 

distância e devem evitar a exclusão do estudante (FAVERO, 2006) e Gomes (2018) acredita 

que o cumprimento com êxito das atividades através do uso adequado das ferramentas 

tecnológicas dá ao aluno o sentimento de pertencimento à instituição. Sendo assim, a autora 

destaca que a criação de estratégias de suporte ao aluno antes de seu ingresso, como minicursos 

presenciais para ensinar como utilizar as ferramentas do curso e a promoção de workshops para 

que seja possível conhecer melhor a modalidade EaD, podem garantir decréscimos nos índices 

de evasão das instituições. Para Branco (2019), a mobilidade acadêmica deve ser pensada 

como uma maneira de minimizar os índices de evasão, pois 
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garante ao estudante a continuidade nos estudos, mesmo que não permanecendo no mesmo 

curso, e mantendo sua matrícula na instituição. 

O que não pode ser evitado é a importância da interação do aluno para sua permanência 

no curso, explica Favero (2006), ou seja, sua integração com os integrantes da estrutura se torna 

um fator que deve ser acompanhado, sendo responsabilidade da instituição de efetuar pesquisas 

e iniciativas de acompanhamento do aluno desde seu ingresso até a conclusão do curso, para 

que garanta sua permanência até o final, ressalta Gomes (2018). Por último, as instituições 

devem ser capazes de encontrar alternativas que contribuam na permanência do aluno, com sua 

ótica voltada aos alunos e sua relação com os professores, em acordo com o que a autora 

defende. 

 

 
4. METODOLOGIA 

 
Vislumbrar todo o percurso metodológico da pesquisa trata-se de algo primordial, pois, 

adentrar-se em buscas de respostas ao analisar informações no campo educacional   perpassa em 

se embasar de um movimento que nos direciona a múltiplos olhares e interpretações para nos 

aproximarmos cada vez mais de forma fidedigna com relação ao que estamos investigando. 

Portanto, revelar esse caminho não é algo simplista ou uma simples receita que se segue, é 

necessário aperfeiçoar processos que possibilitem enxergar as informações de mundo não 

somente como estão postas, mas sim, de outros ângulos. 

 
4.1. Delineamento da pesquisa 

Para melhor compreensão da pesquisa, é importante que efetue o delineamento da mesma, 

favorecendo a compreensão do caminho percorrido para a análise das possíveis  causas da 

evasão na Educação a Distância entre 2009 e 2019. O presente estudo se enquadra como estudo 

descritivo, como a maioria dos estudos no campo da educação, segundo Triviños  (1987), uma 

vez que este tipo de estudo possui como objetivo principal a descrição das características de 

determinado fenômeno e a descoberta da relação entre as variáveis presentes  no estudo (GIL, 

2002). Estão inclusos no grupo de pesquisas estudos referentes ao levantamento de opiniões, 

atitudes e crenças de uma população, dentre outros que procuram encontrar a presença de 

relação entre as variáveis e a definição da natureza desta relação   (GIL, 2002). 
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É necessário o conhecimento de diferentes variáveis e suas relações com o problema 

pesquisado para que seja efetuado o estudo descritivo (TRIVIÑOS, 1987) e a atual pesquisa 

propõe efetuar uma comparação entre os estudos encontrados que tenham como tema a evasão 

na EaD, observando similaridades e discrepâncias entre os estudos analisados, a fim de 

analisar as causas do fenômeno da evasão na modalidade de Educação a Distância. A análise 

efetuada é feita a partir da concepção histórica abordada no capítulo 2, que tratou da evolução 

histórica desta modalidade de ensino, a descrição das características e conceitos do fenômeno,  

observado no capítulo 3, e a evolução dos estudos anteriores inseridos neste tema, expostos no 

capítulo 5. 

Em adição, ressaltam-se as etapas da pesquisa efetuadas, dada a importância da 

observação sistemática e padronização da coleta dos dados referentes ao estudo (GIL, 2002). 

Conforme explica Triviños (1987), o pesquisador deve dar grande atenção para que não utilize 

técnicas de coleta e análise de dados subjetivos e que causarão imprecisão nos resultados 

encontrados no estudo. 

Enquadrado na categoria de estudo qualitativo, a análise do tema não se baseará em 

medidas quantitativas e estatística, mas sim em um direcionamento conceitual que encaminham 

o campo do conhecimento no desenvolvimento do pensamento científico (TRIVIÑOS, 1987). 

Para Yin (2016), a pesquisa qualitativa proporciona a efetivação de estudos desenvolvidos em 

diferentes tópicos, com maior liberdade para a escolha do tema de interesse, sem que ocorra 

determinados tipos de limitações. 

A pesquisa qualitativa possui como berço os estudos antropológicos, explica Triviños 

(1987), evoluindo seu alcance para o campo sociológico acerca dos estudos sobre a vida em 

comunidade, para que, então, fosse inserido no campo educacional para a efetuação de  

pesquisas investigativas. Ainda, segundo o autor em questão, a perspectiva qualitativa é dada 

a partir do referencial teórico adotado pelo pesquisador, as variáveis observadas são descritas 

e uma quantidade de condicionais são notadas a partir do estudo, cabendo ao pesquisador 

decidir quais dados devem ser coletados para a relevância de seus estudos. 

Yin (2016) considera que como características presentes em uma pesquisa de caráter 

qualitativo a representação das opiniões e perspectivas dos mesmos, a consideração acerca das 

condições do estudo, a contribuição na percepção de conceitos existentes e o uso de múltiplas  

fontes para a evidenciação da pesquisa. Para Triviños (1987), o estudo qualitativo é 

determinado através de traços fundamentais como a desconcretização dos fenômenos e a 

rejeição da neutralidade do ser humano, visto que a percepção do pesquisado é o norteador de 

seus estudos. O autor complementa que a pesquisa qualitativa não foca nas causas e 
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consequências dos fenômenos educacionais, inserido nos sociais, mas em suas características, 

podendo trazer maior dificuldade em sua delimitação e análise. 

Quando comparada a pesquisa quantitativa, a qualitativa é a de melhor encaixe para a 

proposta de estudo, pois, a medição estatística a partir de dados matemáticos, propiciados na 

abordagem quantitativa não permite maior amplitude na interpretação dos resultados obtidos 

pelo pesquisador. 

Triviños (1987) destaca como fatores dentro de um fenômeno social as ações que 

desenvolvem uma situação, as atividades executadas de forma mais prolongada, os significados 

gerados, o envolvimento do sujeito nas relações presentes e a situação gerada. Conforme 

explica, não há divisão entre as partes de um estudo qualitativo, visto que todas as  partes se 

relacionam entre si e dá a liberdade teórica e metodológica ao pesquisador para a realização do 

estudo, atendo-se a uma estrutura coerente, consistente, original e objetiva que um estudo deve 

ter. 

Ao considerar o estudo como pesquisa exploratória, Severino (2014), explica que esta 

busca levantar informações sobre o objeto de estudo, delimitando o campo de trabalho e 

mapeando as condições de manifestação desse objeto. Ademais, são diversos os recursos 

utilizáveis para o levantamento e a configuração dos dados empíricos, os métodos e as  técnicas 

empíricas de pesquisa, cuja aplicação possibilita as várias formas de investigação científica, 

sendo necessária, portanto, a descrição do método efetuado para a coleta dos dados. 

 
4.2. Coleta de dados 

Segundo Triviños (1987), a coleta de dados é crucial para uma pesquisa qualitativa, sendo 

caracterizado como dados, ou material coletado, o que é buscado pelo pesquisador em torno do 

fenômeno que deseja analisar. 

Desta forma, os dados coletados foram obtidos a partir da pesquisa bibliográfica e 

documental, em que a pesquisa bibliográfica diz respeito ao registro de estudos anteriores e a 

utilização dos dados que já foram analisados por outros pesquisadores. Gil (2002) descreve a 

pesquisa bibliográfica como a fundamentação elaborada a partir de livros e produções 

científicas, sendo comum a existência de pesquisas efetuadas exclusivamente a partir deste tipo 

de fonte e sendo considerada como fontes bibliográficas os livros, publicações periódicas e 

impressos diversos. 

Para o autor, a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é a possibilidade de obter  

uma grande quantidade de dados que originalmente estariam dispersos, como no caso dos 
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dados analisados, que são de âmbito nacional. Este tipo de pesquisa é indispensável para os 

estudos históricos. No entanto, deve-se atentar para que evite a reprodução   de dados coletados 

equivocadamente através da análise profunda de cada informação a fim de evitar tal 

possibilidade. 

Já a pesquisa documental tem como fonte os documentos sem que haja a limitação aqueles 

que são produzidos por pesquisadores, ou seja, não há o tratamento analítico nesses tipos de 

documentos coletados (SEVERINO, 2014). Gil (2002) explica que a pesquisa documental, 

além de se basear nos materiais sem o tratamento, estes seguem os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica e tem como vantagem em seu uso a constituição de uma rica  e estável fonte de 

dados, com baixos custos se comparada a outros tipos de pesquisas. Como desvantagens, o 

autor considera que a não-representatividade e os documentos subjetivos podem se tornar 

fatores dificultantes para este tipo de pesquisa. 

 

Conforme explica Triviños (1987), a pesquisa qualitativa não permite que a análise dos 

dados seja efetuada de forma separada, sendo necessária a observação da relação entre os dados 

coletados para o estudo, estando presente a coerência e objetivação para que seja analisado 

corretamente. É importante que as informações coletadas sejam organizadas e   classificadas de 

acordo como que se busca interpretar no contexto do estudo. 

 
 

4.3. Métodos e Critérios utilizados para o levantamento de dados 
 

Nesta seção é apresentado o processo de busca das teses e dissertações realizado no 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações  

(BDTD) e de artigos científicos junto a base de dados Scielo. A escolha destas bases de dados 

se faz em decorrência da qualidade e da credibilidade das plataformas e acesso livre aos dados. 

O levantamento dos estudos que compõem a discussão deste capítulo foi feito a partir da busca 

de publicações pelos seguintes descritores “Educação a Distância” e/ou “Evasão”. 

O uso das duas plataformas de banco de dados, permite alcançar um número significativo 

de trabalhos visto que se complementam e trazem o enriquecimento das análises deste trabalho. 

Foi efetuada a busca em cada plataforma separadamente e em seguida disposta as 

informações coletadas de forma conjunta. Como opção, foi efetuada a realização da busca de 
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forma individual devido a diferença dos layouts de cada plataforma, requerendo modos de busca 

diferentes. 

Os critérios para a seleção das teses e dissertações foram relacionados ao tema evasão 

na Educação a Distância nos cursos de graduação e como descritores utilizaram-se os termos 

“Educação a Distância” e “Evasão”. 

No segundo momento da busca realizamos a leitura dos resumos. Nesta etapa foram 

selecionadas as teses e dissertações que se aproximam do objeto de pesquisa e além do outro 

critério que é a disponibilidade da publicação para download para a realização da análise nos 

capítulos posteriores do presente estudo. 

O acervo do catálogo é amplo, desta forma foram utilizados os descritores entre aspas 

“Educação a Distância e Evasão” para termos resultados mais direcionados com nosso 

objeto de pesquisa e, consequentemente, eliminar as pesquisas que não estão diretamente 

relacionadas a evasão e a EaD. Utilizamos como filtro de tempo o período de 2009 a 2019. 

A tabela 1 disposta na página seguinte demonstra a quantidade de pesquisas localizadas 

a partir da busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (CTDC). 

 
Tabela 1: Levantamento de publicações pelo Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (CTDC). 

 

TIPO NÚMERO DE TRABALHOS 

Mestrado 15 

Doutorado 5 

Total 20 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Com um resultado mais específico e a busca detalhada, encontramos 20 trabalhos. Nota- 

se, na tabela anterior, a redução dos números em decorrência do uso das aspas na busca. 

Como citado anteriormente o catálogo de teses e dissertações da CAPES dispõem de um volume 

considerável de publicações, entretanto os filtros para a pesquisa aprofundada não são   claros 

ou dinâmicos. 

De acordo com a tabela 2 a seguir, verificamos a ausência de trabalhos nos anos de 2010, 

2012, 2018 e 2019, além de uma maior ocorrência de publicações nos anos de 2014 e 2015, em 

que foram encontrados uma tese e quatro dissertações e duas teses e cinco dissertações nos anos 

respectivos. Nos demais anos, o maior indício de incidência foi equivalente a duas dissertações 

ao todo e uma tese. 

Tabela 2: Teses e dissertações de acordo com o ano de publicação na CTDC. 
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TIPO/PERÍODO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tese - - - - - 1 2 1 - - - 

Dissertação 1 - 1 - 1 4 5 2 2 - - 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 
 

Em seguida, foi efetuado os mesmos critérios de buscas no Catálogo de Teses e 

Dissertações,   sendo disposta na tabela 3 abaixo o tipo de trabalho localizado e sua quantidade. 

 
Tabela 3: Número de publicações localizadas no BDTS. 

 

 
TIPO 

NÚMERO DE 

TRABALHOS 

 
% 

Teses 28 76 

Dissertações 9 24 

Total 37 100 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.   

 

Já na tabela 4 a seguir, notou-se a ausência de trabalhos apenas em 2010 e uma maior 

frequência de publicações nos anos de 2014 e 2016, em que foi encontrado uma tese e cinco 

dissertações e 7 dissertações nos anos respectivos. 

 
Tabela 4 Teses e dissertações de acordo com o ano de publicação localizadas no BDTS. 

 

TIPO/PERÍODO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tese - - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 

Dissertação 2 - - 1 3 5 3 7 1 3 1 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 
4.4. Leitura dos resumos e seleção das publicações 

 

A partir do resultado das etapas anteriores selecionamos com base na leitura dos resumos 

as publicações para análise. O Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES nos direciona para 

a Plataforma Sucupira na qual é possível identificar mais detalhadamente as informações das 

publicações tais como: instituição, linha de pesquisa, avaliadores da banca, autor entre outras 

informações. Como critério de seleção, o presente trabalho levou em consideração as 

publicações com divulgação autorizada pelo autor e que estão disponíveis para download. Outro 

fator, são as publicações que passaram pelas seleções anteriores, mas que se distanciam   do tema 

evasão na educação a distância. 
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No quadro 2 destacamos as teses e dissertações localizados no CTDC que foram excluídas 

pelos critérios citados anteriormente. Apenas uma das dissertações foi removida do nosso 

trabalho por distanciar do tema. Em síntese a dissertação intitulada “Geração de ambientes 

virtuais de ensino-aprendizagem para cursos baseados na realização de projetos” está 

relacionada a práticas pedagógicas para redução da evasão nos cursos presenciais. 

 
Quadro 2: Teses e Dissertações excluídas extraídas do CDTC. 

 

TÍTULO TIPO MOTIVO ANO 

Gestão em educação a distância e fatores determinantes 

de evasão 

 
Dissertação 

O trabalho não possui 

divulgação autorizada 

 
2009 

Evasão de alunos na educação superior a distância: uma 

proposta de enfrentamento' 

 
Dissertação 

O trabalho não possui 

divulgação autorizada 

 
2011 

Evasão no curso de graduação a distância: um estudo no 
bacharelado em administração pública na UFPA 

 
Dissertação 

O trabalho não possui 
divulgação autorizada 

 
2013 

Fatores que afetam a evasão na educação à distância no 

curso de Administração 

 
Dissertação 

O trabalho não possui 

divulgação autorizada 

 
2014 

Sucesso e evasão em cursos de especialização a distância 

na área da saúde da UNIFESP 

 
Tese 

O trabalho não possui 

divulgação autorizada 

 
2014 

Evasão na modalidade a distância: um estudo no curso 

de licenciatura em pedagogia a distância da UEMA 

 
Dissertação 

O trabalho não possui 

divulgação autorizada 

 
2015 

Evasão na EaD: um survey com estudantes do curso de 

licenciatura em música à distância da UNB 

 
Dissertação 

O trabalho não possui 

divulgação autorizada 

 
2015 

Sistemas de monitoramento e avaliação centrados no 

aluno para prevenção da evasão e melhoria continua do 

processo ensino-aprendizagem em saúde 

 
Tese 

O trabalho não possui 
divulgação autorizada 

 
2016 

Geração de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem 

para cursos baseados na realização de projetos 

 
Dissertação 

Não se aplica a 

pesquisa 

 
2017 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 
Da mesma forma, foi elaborado o quadro 3 abaixo, referente às pesquisas localizadas no 

BDTS e eliminadas na análise do estudo. A tabela 5 demonstra resumidamente o número de 

teses e dissertações selecionadas na mesma base de dados e a quantidade das excluídas da 

análise. 

 
Quadro 3: Teses e Dissertações excluídas obtidas no BTDS. 

 

TITULO TIPO MOTIVO ANO 
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Estudo sobre os fatores que influenciaram a evasão no 

curso de administração da UFMA, na modalidade a 

distância, no Polo presencial de Porto Franco - MA 

 
Dissertação 

Indisponível para 
download 

 
2012 

Evasão no curso de graduação em administração na 

modalidade a distância: um estudo de caso 

 
Dissertação 

 
Repetida 

 
2013 

Evasão em curso de especialização multiprofissional em 

saúde da família: comparação entre modalidade a 
distância versus presencial 

 
Dissertação 

Não se aplica a 

pesquisa 

 
2014 

Fatores que afetam a persistência dos discentes em 
cursos superiores na modalidade a distância 

 
Dissertação 

Indisponível para 
download 

 
2014 

Evasão na modalidade a distância: um estudo no curso 

de licenciatura em pedagogia a distância da UEMA 

 
Dissertação 

Indisponível para 

download 

 
2015 

Estudo de caso sobre a evasão em um curso de teologia a 

distância 

 
Dissertação 

Não se aplica a 

pesquisa e download 

indisponível 

 
2016 

Evasão nos cursos de educação a distância: o caso do 

campus Floriano do Instituto Federal do Piauí (IFPI) 

 
Dissertação 

Não se aplica a 

pesquisa 

 
2016 

Relação entre fatores de aceitação da tecnologia e a 

retenção de alunos em cursos online 

 
Tese 

Não se aplica a 

pesquisa 

 
2017 

Estratégias gerenciais e o fluxo de valor: estudo no 
sistema público de ensino a distância 

 
Tese 

Repetida nas duas 
plataformas 

 
2014 

Limites da EAD para a materialização do direito à 

educação: estudo sobre a evasão em um polo do curso de 
Licenciatura em Matemática a distância da Universidade 

Federal de Pelotas 

 
Dissertação 

 

Repetida nas duas 

plataformas 

 
 

2015 

De uma educação a distância para uma educação sem 

distância: a problemática da evasão nos Cursos de 

Pedagogia a distância 

 
Tese 

Repetida nas duas 

plataformas 

 
2015 

Predição do risco de evasão dos cursos técnicos a 

distância do IFPI: uma aplicação da metodologia CRISP- 
DM em dados educacionais 

 
Dissertação 

Repetida nas duas 

plataformas 

 
2015 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 
 
 

Tabela 5: Comparação do número de publicações do BDTS selecionadas e excluídas da análise. 

PUBLICAÇÕES 
NÚMERO DE 

% 

  PUBLICAÇÕES  

Selecionadas 25 68 

Excluídas 12 32 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

Ademais, as publicações organizadas nos quadros anteriores não serão analisadas nas 

próximas etapas, pois não possuem divulgação autorizada ou a defesa do trabalho foi anterior 

à Plataforma Sucupira. 
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4.5. Resultado das publicações selecionadas no Catálogo de Teses e Dissertações 
 

O quadro 4 a seguir apresentaremos as pesquisas localizadas na CTDS e compatíveis com 

a abordagem deste trabalho. No total selecionamos 11 publicações, 2 são teses e as outras 9 

correspondem às dissertações. 

 
Quadro 4: Pesquisas selecionadas no CTDS e compatíveis a abordagem. 

 

TIPO PROGRAMA INSTITUIÇÃO ANO LINHA DE PESQUISA 

 
Tese 

 
Administração 

 

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

 
2014 

 

Mercadologia e administração 

estratégica e operações 

 
Dissertação 

 
Psicologia 

 
Universidade de São Paulo 

 
2014 

 

Saúde, desenvolvimento e 

trabalho 

 
Dissertação 

 

Educação, ambiente e 
sociedade 

Centro Universitário das 

Faculdades associadas de 

ensino – FAE 

 
2014 

 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
Tese 

 
Educação 

 

Universidade do Vale Do 

Rio dos Sinos 

 
2015 

 
Educação, desenvolvimento e 

tecnologias 

 
Dissertação 

 

Política social e 

direitos humanos 

 

Universidade Católica de 

pelotas 

 
2015 

 

Políticas sociais, direitos 

sociais e questão social 

 
Dissertação 

 
Educação 

 
Universidade de Uberaba 

 
2015 

Desenvolvimento profissional, 
trabalho docente e processo de 

ensino-aprendizagem 

 
Dissertação 

Gestão do 

conhecimento nas 

organizações 

 
Universidade CESUMAR 

 
2015 

 
Organizações e conhecimento 

 
Dissertação 

 
Educação 

 

Universidade Federal de 
Rondônia 

 
2016 

 
Formação docente 

 
Dissertação 

 
Educação escolar 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 
Filho 

 
2016 

 
Política e gestão educacional 

 
Dissertação 

 
Educação 

 

Universidade Católica de 

Petrópolis 

 
2017 

 

Políticas e instituições 

educacionais e seus atores 
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Dissertação 

 
Educação tecnológica 

Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas 

Gerais 

 
2017 

 

Processos formativos em 
educação tecnológica 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 
Por último, o quadro 5 descreve, de forma discriminada, as pesquisas que foram 

selecionadas para a análise e a tabela 6 demonstra de forma discriminada o número de teses e 

dissertações selecionados ao todo, a partir do ano de cada publicação. 

 
Quadro 5: Resultado final das pesquisas selecionadas para o estudo. 

 

ANO TIPO TITULO 

 
2009 

 
Dissertação 

 
Um estudo sobre as principais causas da evasão na educação a distância - EaD 

 
2009 

 
Dissertação 

 
Gestão em educação a distância e fatores determinantes de evasão. 

 
2011 

 
Tese 

As múltiplas faces da evasão na educação superior a distância: a experiência do 

curso de tecnologia em gestão ambiental do IFRN em dois polos de apoio 

presencial 

 
2012 

 
Tese 

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 

 
2012 

 
Tese 

 

Permanência de alunos nos cursos presenciais e a distância em Administração: 

contribuições para a gestão acadêmica 

 
2013 

 
Dissertação 

 

Álgebra linear a distância para licenciandos em química: análise de um curso 

oferecido no modelo UAB 

 
2013 

 
Dissertação 

 

Evasão no curso de graduação a distância: um estudo no bacharelado de 

administração pública na UFPA 

 
2014 

 
Dissertação 

Estratégias e institucionalização no enfrentamento da evasão escolar no ensino a 

distância à luz da adaptação estratégica em uma instituição de ensino superior do 

estado do Ceará 

 
2014 

 
Dissertação 

 
Fatores que afetam a evasão na educação à distância no curso de administração 

 
2014 

 
Dissertação 

 

Preditores de fatores relacionados à evasão e à persistência discente em ações 

educacionais a distância 



48 
 

 

 

 

 
2014 

 
Tese 

 

Estratégias gerenciais e o fluxo de valor: Estudo no sistema público de ensino a 
distância 

 
2014 

 
Dissertação 

 

Qualidade de vida no trabalho dos professores-tutores como um dos componentes 

da evasão discente nos cursos de educação à distância 

 
2015 

 
Dissertação 

 

Processos de gestão da informação para extração de indicadores de evasão 

discente em cursos realizados na modalidade à distância 

 
2015 

 
Tese 

 

Fatores condicionantes da relação entre indivíduos e a Iead: hipercultura, 

atitudes, desempenho e satisfação 

 
2015 

 
Tese 

 

De uma educação a distância para uma educação sem distância: a problemática 

da evasão nos cursos de pedagogia a distância 

 
2015 

 
Dissertação 

Limites da EaD para a materialização do direito à educação: estudo sobre a 

evasão em um polo do curso de licenciatura em matemática a distância da 

Universidade Federal de Pelotas 

 
2015 

 
Dissertação 

 

Evasão nos cursos de engenharia de uma IES do Triângulo Mineiro, MG na 
modalidade EaD 

 
2015 

 
Dissertação 

 

Um estudo sobre as competências dos tutores online voltados à retenção de 

alunos, na perspectiva da gestão do conhecimento 

 
2016 

 
Dissertação 

Estratégias para minimizar a evasão e potencializar a permanência em EAD a 

partir de sistema que utiliza mineração de dados educacionais e learning 

analytics 

 
2016 

 
Dissertação 

 
Discutindo sobre a evasão em uma licenciatura em matemática a distância 

 
2016 

 
Dissertação 

Políticas educacionais de formação profissional: fatores que contribuíram para a 

evasão ou para a permanência de estudantes do curso técnico subsequente em 

logística oferecido pelo IFTO/Rede e-Tec Brasil 

 
2016 

 
Dissertação 

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 

 
2016 

 
Dissertação 

 

As tecnologias educacionais na evasão dos cursos de educação a distância: uma 

pesquisa do tipo estado da arte 

 
2016 

 
Dissertação 

 

Um mecanismo para apoiar a análise da interação e do desempenho de alunos em 

ambientes virtuais de aprendizagem 
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2016 

 
Dissertação 

 

As causas da evasão sob o olhar do tutor no curso de licenciatura em artes visuais 
no âmbito do pró-licenciatura 

 
2017 

 
Tese 

 

Cocriação de valor: conceitos e implicações vistos sob a ótica da educação a 

distância no Brasil 

 
2017 

 
Dissertação 

 

A evasão no curso de administração na modalidade EaD: polo da universidade 

UNOPAR de Petrópolis 

 
2017 

 
Dissertação 

 

Percepções de coordenadores, professores e tutores em EaD em uma instituição 

pública de Minas Gerais' 

 
2018 

 
Dissertação 

 

Evasão e permanência dos alunos nos cursos de pós-graduação Lato Sensu online 

e presenciais da Fundação Getúlio Vargas - FGV 

 
2018 

 
Tese 

 

Abordagem avaliativa multidimensional para previsão da evasão do discente em 
cursos online 

 
2018 

 
Dissertação 

 

Identificação de alunos com tendência à evasão nos cursos de graduação a 
distância por meio de mineração de dados educacionais 

 
2018 

 
Dissertação 

 

Evasão nos cursos de graduação a distância da Universidade Federal de Juiz de 

Fora 

 
2019 

 
Dissertação 

 
Preditores de barreiras em cursos de pós-graduação ofertados a distância 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 
Tabela 6: Número total de dissertações e teses selecionadas. 

 

ANO DISSERTAÇÕES % TESES % TOTAL 

2009 2 8% - 0% 2 

2011 - 0% 1 13% 1 

2012 - 0% 2 25% 2 

2013 2 8% - 0% 2 

2014 5 19% 1 13% 6 

2015 4 15% 2 25% 6 

2016 7 27% - 0% 7 

2017 2 8% 1 13% 3 

2018 3 11% 1 13% 4 

2019 1 4% - 0% 1 

Total 26 100% 8 100% 34 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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5. EVOLUÇÃO DAS PESQUISAS BRASILEIRAS SOBRE EVASÃO NA EAD 

 
 

Nesta seção, buscou-se analisar as pesquisas com temática principal a evasão na 

Educação a Distância localizadas nas plataformas. Buscou-se observar quais resultados foram 

encontrados pelos autores de cada pesquisa, tornando-se possível visualizar aquelas que 

obtiveram resultados similares e as de resultados divergentes. 

Observa-se que não há o intuito de efetuar a sistematização das linhas teóricas analisadas 

por cada autor, mas sim efetuar uma análise acerca do problema estudado e quais resultados 

foram alcançados. Como outro ponto a observar, foram selecionados para a análise dissertações, 

teses e artigos para melhor consubstanciar as reflexões, que possuíam como linha de pesquisa 

a temática da evasão na EaD no Brasil. 

Para maior simplificação, as pesquisas encontradas foram divididas por ano, para que 

fosse possível melhor visualização das mesmas e melhor comparação da evolução do tema 

pesquisado. Ao todo, foram coletados 30 artigos, 12 dissertações e 1 tese com o tema sobre 

evasão na EaD em diferentes plataformas, correspondendo ao todo 43 pesquisas no período 

correspondente entre 2009 e 2019, conforme é exposto a seguir. 

 
5.1 Pesquisas de 2009 

Como artigo localizado, têm-se os estudos de Freitas (2009), que trouxe como objetivo 

a análise dos estudos anteriores que trataram da evasão e a persistência dos estudantes na 

modalidade de educação presencial e a distância, através de pesquisas efetuadas em países como 

a Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Uganda e Brasil e o exame tanto das 

variáveis institucionais quanto as individuais que podem prever a evasão ou sucesso acadêmico 

de um aluno. Com os estudos apresentados, a autora concluiu que foi capaz de ter uma ideia da 

quantidade de informações disponíveis sobre qual maneira as instituições educacionais podem 

se organizar para a oferta de uma Educação a Distância de qualidade e atendendo às 

características dos estudantes, porém a divulgação e aplicação dos resultados das pesquisas 

precisam ser analisados em maior amplitude para observar a possibilidade de seu uso. Por 

último, a autora frisa a semelhança entre as técnicas sistemáticas das modalidades de ensino 

presencial e a distância, o que demonstra, para ela, a importância de uma boa divulgação à 

implementação dessas ações, a fim de beneficiar os próprios estudantes. 

Nas pesquisas de Laguardia e Portela (2009), foi efetuada uma revisão teórica das 

pesquisas anteriores, a fim de discutir os diferentes conceitos e modelos teóricos e as variáveis 
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presentes nos estudos sobre a evasão na EaD e as estratégias para redução de seus índices. 

Através dos seus estudos, os autores assumem que a decisão do abandono possui maior 

complexidade e não se baseia em apenas uma única causa, demonstrando sua complexidade, e 

podem ser utilizadas diversas fontes de dados para a realização da análise dos índices de evasão, 

além de estudos qualitativos que complementariam as análises derivadas dos dados 

administrativos. Ademais, os autores acreditam que a identificação precoce do aluno com o 

risco de abandono do curso é crucial para o sucesso na prevenção da evasão, pois colabora para 

a elaboração de ações juntamente a esses alunos e são a medida de eficiência das ações tomadas. 

De forma mais direcionada, Santos e Neto (2009) buscaram através de seus estudos 

identificar quais eram as causas da evasão em um curso da modalidade a distância de Ciência 

Biológicas de uma universidade pública e assim propor estratégias de prevenção. Foi utilizada 

uma amostra de 37 alunos desistentes do curso mencionado e os autores notaram que suas 

principais motivações para a evasão foram de origem externa ao curso. Como fatores externos, 

os autores encontraram a falta de tempo ou má gestão do tempo do aluno, a priorização de outras 

atividades, a falta de habilidades para a EaD, problemas de saúde e a não adequação ao 

modelo EaD. Já como fatores internos ao curso, os pesquisadores chegaram como resultado a 

falta de acompanhamento do professor ou tutor e a falta de incentivo institucional. Como 

conclusão, os autores propõem como possível estratégia de prevenção a capacitação do 

professor ou tutor para que promovam e favoreçam o estar junto virtual e o senso de 

comunidade, a disposição de um tutor presencial no polo, a oferta de curso de nivelamento em 

EaD para maior familiarização do aluno com o ambiente. 

No que se refere às dissertações com temática da evasão na Educação a Distância, Souza 

(2009) estudou os fatores que proporcionaram à Fundação Getúlio Vargas (FGV) como uma das 

instituições como menores índices de evasão em um cenário que a modalidade a distância estava 

ganhando força, porém recebendo altos índices de evasão. A autora alcançou através de sua 

análise que os principais fatores para os baixos índices são a qualidade de interação entre os 

tutores e alunos que a instituição promove e o reconhecimento das qualidades dos cursos 

oferecidos, percebido pela sociedade. Por último, a autora ressalta que os dados alcançados 

demonstram qual o caminho a ser seguido, com as instituições proporcionando qualidade da 

interação, capacitação dos docentes, fazendo, consequentemente com que a sociedade perceba 

a qualidade de ensino oferecido por elas. 

Em sua dissertação Pavanelli (2009) investigou os diferentes fatores considerados 

importantes na gestão dos cursos de pós-graduação em uma instituição de ensino superior e 
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que determinam a desistência do aluno. Inicialmente a autora elabora 2 hipóteses para 

responder a problemática. A primeira hipótese são os fatores que mais influenciariam na evasão 

são aqueles internos à instituição, como: infraestrutura deficitária, acervo desatualizado, 

métodos de avaliação e deficiência didático-pedagógica dos docentes. Já a segunda, as causas 

da evasão estariam atreladas a fatores externos à instituição, ou seja, a aspectos pessoais do 

estudante. Como metodologia, realizou-se pesquisa documental obtida através da coleta de 

dados da própria instituição para medir a evasão, além de formulários de trancamento de 

matrícula, extraídos do gerenciador eletrônico dos quais proporcionaram evidências a respeito 

da desistência do aluno, no curso matriculada se entrevistas semi- estruturadas com quatro 

gestores de EaD. Os percentuais e motivos, a pesquisa evidenciou-se os aspectos particulares 

que mais influenciaram na evasão, sendo assim, aproximando da hipótese 2 elaborada no início 

do trabalho. Com menos frequência problemas críticos do curso, desenho dos módulos, falta de 

acompanhamento do professor e tutor bem como insatisfação com a IES como razões de evasão 

Na última dissertação analisada, Sales (2009) tentou propor e testar um modelo estatístico 

de três escalas que prevê a conclusão de determinado treinamento à distância via web ou sua 

evasão. Através de dois estudos separados para o alcance de seus resultados, a autora avaliou 

no primeiro as características referentes ao curso, ao aluno e ao contexto de estudos e no 

segundo qual o grau de relação entre as variáveis analisadas. Como resultado, foi notado pela 

autora a forte correlação entre determinados fatores, como a autoavaliação da disciplina, o 

interesse pelo curso e reações ao desempenho do tutor com as variáveis entre sucesso ou evasão 

do aluno, além do uso adequado da ferramenta com relação ao aumento da chance de conclusão 

do curso. Seu modelo de predição mostrou à autora que, quanto mais bem avaliado é o aluno, 

maior é sua chance de concluir o curso, enquanto as outras variáveis relacionadas ao aluno, ao 

contexto do aluno (questões familiares ou disponibilidade de tempo) e ao curso demonstram 

colaborar na predição da evasão, porém há a necessidade de estudos com maiores amplitudes 

para que possa ser confirmado. Por fim, a autora observou que há maior evasão em treinamentos 

gerenciais do que técnicos e que quanto mais favoráveis forem percebidos o tempo disponível 

equilibrado para o curso e questões familiares maiores chances de conclusão. 

No quadro 6 iniciado na página a seguir, resume-se os estudos referentes ao ano de 

2009, explicados anteriormente. Nele é possível observar de forma conjunta os eixos abordados 

pelos estudos referentes ao ano de 2009 e os resultados obtidos através da pesquisa realizada. 
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Quadro 6: Eixos adotados e resultados observados nas pesquisas de 2009. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

 

Freitas 

– Análise dos estudos anteriores sobre 

o que abordam com relação às 
variáveis institucionais e individuais 

que possibilitam a predição da evasão 

ou sucesso acadêmico de um aluno. 

– Destaca um leque diverso de sugestões 

produzidas sobre maneiras de as instituições 

educacionais se organizarem para a oferta da 
EaD; 
– Nota a semelhança entre as técnicas e 

sistemáticas das modalidades de ensino 

presencial e a distância. 

 
 

Laguardia e 

Portela 

– Revisão teórica de pesquisas 

anteriores para análise dos diferentes 

conceitos e modelos teóricos e as 

variáveis presentes sobre a evasão na 
EaD; 

– Estratégias para redução dos índices 

de evasão. 

– A decisão da evasão é complexa e não se 
baseia em apenas uma única causa; 

– Possibilidade de uso de diferentes fontes de 
dados para a realização da análise dos índices 

de evasão; 

– A crucialidade em identificar precocemente 
o aluno com o risco de abandono para o 
sucesso na prevenção da evasão. 

 
 

 

 

Santos e 
Neto 

 
 

 

– Identificar as causas da evasão em 

um curso EaD de Ciência Biológicas 

de uma universidade pública; 
– Propor estratégias de prevenção. 

– Fatores externos: a falta de tempo ou má 

gestão do tempo do aluno, a priorização de 
outras atividades, a falta de habilidades, 

problemas de saúde e a não adequação ao 

modelo EaD; 

– Fatores internos: falta de acompanhamento 
do professor-tutor e a falta de incentivo 

institucional; 

– Proposta para prevenção: capacitação do 

professor-tutor, disposição de um tutor 
presencial no polo, oferta de curso de 
nivelamento em EaD. 

 

 

 
Souza 

 
 

– Fatores que tornam a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) uma das 

instituições como menores índices de 

evasão. 

 
– Principais fatores: a qualidade de interação 

entre os tutores e alunos que a instituição 

promove e o reconhecimento das qualidades 
dos cursos oferecidos, percebido pela 

sociedade. 

 
 

 
Pavanelli 

 
 

aspectos importantes na gestão de 

programas de Educação a Distância e 

quais os fatores determinantes da 
evasão 

 
 

– Conjunto de fatores que determinam a 

desistência do aluno e como tais fatores estão 

relacionados a aspectos pessoais e pouco 
relacionado ao curso. 

 

 
 

 

 
Sales 

 

 

– Buscou propor e testar um modelo 
estatístico para a predição da 

conclusão ou evasão de um aluno em 

um treinamento na modalidade EaD. 

– Forte correlação entre a autoavaliação da 

disciplina, o interesse pelo curso e o 

desempenho do tutor com as variáveis entre 

sucesso ou evasão e entre o uso adequado da 
ferramenta e o aumento da chance de 

conclusão do curso; 

– Modelo de predição mostrou que quanto 

mais bem avaliado é o aluno, maior é a chance 
de concluir o curso; 
–– Notou que quanto mais favoráveis forem 

percebidos tempo disponível equilibrado para 

o curso e questões familiares maior as chances 
de conclusão. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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5.2 Pesquisas de 2010 

Para a análise das pesquisas publicadas em 2010, foi selecionado o artigo de Wilges et 

al.(2010) como estudo no tema da evasão na modalidade EaD, demonstrado seu resumo no 

quadro 7 a seguir. 

 
Quadro 7: Eixos adotados e resultados observados nos estudos de Wilges et al. em 2010. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

 
 

Wilges et 

al. 

 

 

– A proposta de um modelo conceitual 

preditivo da evasão do aluno, através da 
arquitetura do Sistema Multiagentes. 

– Foi elaborado um sistema multiagentes no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do aluno 

da EaD, com agentes de controle em 

diferentes tipos de interação entre o estudante 
e as ferramentas do AVA; 
– O sistema efetua o controle de sessão do 

aluno, de desempenho nas atividades, da 

frequência e participação e, em seguida, 
encontrar o grau de interação e o risco de 

evasão do aluno. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

No artigo de Wilges et al. (2010) foram estudadas as causas que contribuem para a 

permanência do aluno e o êxito escolar, a fim de combater a evasão através do resgate do aluno 

evadido e a reestruturação interna e propor um modelo conceitual preditivo de evasão na 

Educação a Distância, que consiste no acompanhamento e monitoramento dos estudantes em 

todas as atividades de ensino. Como proposta de implementação, os autores utilizam um sistema 

multiagentes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do aluno da modalidade à 

distância, que contava com agentes de controle nas diversas formas de interação entre o agente 

central, o estudante, e as ferramentas do AVA. Desta forma, os autores explicam que através 

do sistema multiagentes eram efetuados controle de sessão do aluno, o desempenho nas 

atividades, a frequência e participação de cada, para que então após a coleta destas informações, 

efetuados constantemente e dinamicamente, fosse possível encontrar o grau de interação e então 

o risco de evasão envolvido. 

 
5.3 Pesquisas de 2011 

Como pesquisas selecionadas, o quadro 8 a seguir, permite o acompanhamento dos 

estudos analisados no ano de 2011 e explicados posteriormente. 

 
Quadro 8: Eixos adotados e resultados observados nas pesquisas de 2011. 
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AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

 
Emanuelli 

– Análise das diferenças entre os 

fatores que aproximam e afastam o 
aluno da modalidade EaD, 

considerando o aluno como peça 

central para o êxito do programa. 

– A autora observou que os estudantes, 

possuem abertura para a autoaprendizagem, 
creem no potencial de consolidação da EaD no 

país, porém não se veem adaptados à nova 

modalidade de ensino. 

 

 

Lourenço 

– Analisar a função do tutor na 

redução da evasão na EaD; 

– Propor possíveis ações para a 

melhora da qualidade do ensino, 

através da ênfase nas suas 
responsabilidades do tutor. 

– O autor destaca sobre a grande relação 

entre a diminuição da taxa de evasão e o 

trabalho pedagógico do professor; 
– Aponta a importância do tutor para a 

prevenção do abandono, a partir do incentivo 

ao aluno em acreditar na sua capacidade de 

autodesenvolvimento. 

 

 
Dantas 

 

As influencias de fatores internos e 

externos que causam evasão. 

–A pouca frequência de tutores presenciais 

para sanar as dúvidas; 

–Baixa expectativa com relação ao curso 

Fatores de ordem pessoal influenciaram na 
evasão 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Emanuelli (2011) trouxe através de seu artigo uma reflexão acerca das diferenças entre 

os fatores que aproximam e afastam o aluno da modalidade EaD, levando em consideração que 

no Brasil é dada a ênfase na estrutura educacional, porém sem tratar o aluno como eixo central 

que define o êxito do programa. Através de questionários direcionados aos alunos de uma 

instituição de ensino para melhor compreender sua percepção sobre a modalidade EaD, a autora 

conseguiu notar que os estudantes, em sua maioria, possuem abertura para a autoaprendizagem, 

acreditam no potencial de consolidação da EaD no país, porém não se consideravam ainda 

adaptados à nova modalidade de ensino. Para a autora, isso demonstrou a importância das 

instituições de EaD manter sua campanha de divulgação das vantagens do método e preparar 

os professores para compreender a individualidade de cada aluno, através do diálogo constante. 

No artigo de Lourenço (2011), foi analisada a função do tutor para a minimização da 

evasão na modalidade de Educação a Distância, buscando trazer as possíveis ações para a 

melhora da qualidade do ensino na modalidade e a ressignificação do fazer pedagógico dos 

tutores, através da ênfase em suas responsabilidades e acompanhamento da aprendizagem na 

EaD, tendo em vista a importância da função mediadora que o tutor desenvolve neste ato. Em 

sua análise, o autor realça sobre a grande ligação que a diminuição da taxa de evasão e o trabalho 

pedagógico do professor possuem e aponta como uma forma de prevenção do abandono, a partir 

da vantagem de que o aluno desenvolve o aprendizado de acordo com seu tempo na modalidade 

a distância, mas também focando em uma aplicação clara e objetiva e através do incentivo do 

discente a acreditar em sua capacidade de autodesenvolvimento. 
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Dantas (2011) em sua tese instigado pelo alto índice de evasão no Curso de Tecnologia 

em Gestão ambiental do IFRN em dois polos de apoio Presencial na modalidade EaD que 

ultrapassavam 50% após um ano de funcionamento do curso. O autor questiona os fatores 

internos e externos do curso tem influência no processo de evasão discente e como a instituição 

tem procedido para reduzir os índices de evasão nos polos de apoio presencial. Antes de levantar 

as causas, identificou-se os fatores motivacionais que levaram os alunos a escolher a 

modalidade, entender o contexto social no qual estão inseridos. Assim, adotou-se a estratégia 

de realizar nossa pesquisa nos polos de EaD do IFRN situados nas cidades de Mossoró e 

Martins. Para atingir os objetivos propostos em sua pesquisa utilizou-se técnicas de coleta de 

dados variadas, como: análise de dados da instituição, observação participante e aplicação de 

questionários respondidos pelos alunos evadidos. Os dados apresentados ao longo deste 

trabalho também confirmam que fatores de ordem pessoal influenciaram na evasão discente no 

curso analisado, pois a maioria dos alunos evadidos dos polos de Mossoró e Martins destacou 

a influência desses fatores na decisão de evadir. 

 
5.4 Pesquisas de 2012 

Resumidamente, a seguir é abordado no quadro 9 os estudos selecionados no ano de 2012 

com o tema da evasão na EaD e conjuntamente analisados. 

 
Quadro 9: Eixos adotados e resultados observados nos estudos de 2012. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 
 

 
Netto, 

Guidotti e 
Santos 

 

 
– Analisar as causas do alto índice de 

evasão na EaD; 

– A proposta de possíveis alternativas 
que auxiliem na diminuição do 

problema. 

– Causas encontradas: motivos financeiros, a 

falta de tempo do aluno, não adaptação ao 
método de ensino, crença de que a modalidade 

a distância tem maior facilidade em seus 

métodos e avaliação e a obrigatoriedade das 

provas presenciais; 
– Nota-se uma possível necessidade do olhar 

atento do tutor e seu acompanhamento 

constante durante todo o processo de 

aprendizagem do aluno. 

 
 

 
 
 

Meneses, 

Zerbini e 

Martins 

 
 

 

– Efetuou a construção e validação de 

um instrumento baseado no modelo 
teórico de Borges-Andrade, 

analisando a capacidade de 

determinados fatores afetarem na 

permanência do aluno. 

– Em grau de importância foram dados como 
fatores as tarefas e atividades do curso, a 

configuração do ambiente virtual de 

aprendizagem, orientação e acompanhamento 

do tutor, a atuação do professor supervisor, 
os recursos didáticos utilizados, a atuação da 

coordenação do curso, os recursos 

tecnológicos disponíveis, o material didático, 

a bibliografia indicada, as formas de 
avaliação da disciplina e os encontros 

presenciais; 

– Os autores finalizam sua validação de 

instrumento estudado com sucesso, porém 
observam   que   o   mesmo   não   deve   ser 
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  considerado para a previsão de evasão, o que 

precisaria de estudos posteriores. 

 

 
 

 

 
Fiuza 

 

 
 

 

Influência de fatores institucionais e 

características pessoais na premência 

ou evasão na EaD 

- Influência da renda no desempenho do 

aluno na EaD; 

- A habilidade com tecnologia é a variável 

que mais interfere, aumentando em 97% o 
desempenho na EaD; 

- Uso de ferramentas eletrônicas de interação 

exerce um papel muito importante na 

retenção do aluno e sugerem o 
desenvolvimento de 
O autor sugere estratégias que incentivem o 

aluno a utilizar intensivamente os recursos 

eletrônicos de interação oferecidos durante o 
curso para que não ocorra a evasão. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Os estudos de Netto, Guidotti e Santos (2012), tiveram como objetivo analisar quais são 

as causas do alto índice de evasão na EaD e propor possíveis alternativas que auxiliem na 

diminuição do problema. Como causas do alto índice, os autores encontram como resposta 

motivos financeiros, a falta de tempo do aluno, a não adaptação ao método de ensino, a crença 

de que a modalidade a distância tem maior facilidade em seus métodos e avaliação e a 

obrigatoriedade das provas presenciais. Os autores concluem que o gerenciamento de tempo 

na EaD é um tema crucial, conjuntamente à falta de dedicação dos alunos na modalidade de 

ensino, o que traz como uma possível necessidade o olhar atento do tutor e que seja efetuado 

um acompanhamento constante durante todo o processo de aprendizagem do aluno. 

Já o artigo de Meneses, Zerbini e Martins (2012) buscou construir e validar um 

instrumento baseado no modelo teórico de Borges-Andrade, a partir da relação entre o 

ambiente, as características individuais e o evento instrucional, analisando sua capacidade de 

afetar a permanência do aluno. Foram estudados os alunos de graduação EaD em Administração 

de uma instituição de ensino pública e federal e os autores encontram como fatores com forte 

correlação na permanência do aluno, em grau de importância: as tarefas e atividades do curso, 

a configuração do ambiente virtual de aprendizagem, orientação e acompanhamento do tutor, a 

atuação do professor supervisor, os recursos didáticos utilizados, a atuação da coordenação do 

curso, os recursos tecnológicos disponíveis, o material didático, a bibliografia indicada, as 

formas de avaliação da disciplina e os encontros presenciais. Os autores finalizam sua validação 

de instrumento estudado com sucesso, porém observam que o mesmo não deve ser considerado 

para a previsão de evasão, o que necessitaria estudos posteriores para que assim fosse possível. 
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Fiuza (2012), em sua tese tem como objetivo foi investigar os fatores de personalidade, 

de motivação e dados sociodemográficos que interferem na adesão e permanência dos 

estudantes em cursos na modalidade de Educação a Distância. A estrutura do trabalho é baseada 

em artigos e estudos, sendo que o primeiro se trata da revisão bibliográfica de autores que 

também problematizaram a EaD, adesão, permanência, persistência e evasão na modalidade. O 

segundo artigo é pautado na adaptação transcultural e verificação das propriedades 

psicométricas da Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à Integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino (EMITICE). O terceiro artigo apresenta 

um estudo de cunho exploratório com abordagem mista. Categorizou-se os resultados em 

categorização de 13 itens para os motivos de adesão e 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. O quarto e último artigo se constitui por um estudo quantitativo de 

natureza correlacional que investigou se os fatores de personalidade, de motivação, dados 

sociodemográficos e de desempenho interferem na adesão e permanência dos estudantes em 

cursos na modalidade de Educação a Distância. 

 
Ramos e Silva (2012) em sua tese discorre sobre a identificação das variáveis que 

influenciam o processo de permanência dos alunos de um curso de Administração. Comparou-

se os resultados da modalidade presencial e a distância nos cursos na Universidade Estadual do 

Maranhão (Uema). Como metodologia utilizou-se a dois questionários e uma entrevista que 

foram utilizados na triangulação com dados secundários obtidos no Enade (2009). Como base 

teórica presente tese, aponta-se a possibilidade de integração das três visões filosóficas: 

Cognitivismo, Construtivismo e Conectivismo que se interrelacionam na gestão acadêmica de 

cursos superiores pela unicidade da educação vislumbrada pelo blended learning como 

tendência futura para a educação superior. Os resultados das análises apontaram a tendências 

a ensinos híbridos. A interação social foi um fator crucial no desempenho principalmente nos 

alunos da educação a distância. Os resultados do presente trabalho mostraram que as interações 

sociais têm papel preponderante na permanência dos alunos de graduação em Administração, 

em ambas as modalidades (presencial e a distância), com maior destaque na modalidade a 

distância. O incentivo dos colegas e a interação com professores foram aspectos mencionados 

pelos egressos da educação a distância e da modalidade presencial, sendo que na primeira o 

tutor ocupa papel central na mediação da relação do aluno com a instituição. 
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5.5 Pesquisas de 2013 

Com os estudos selecionados e referentes ao tema da evasão na EaD, o quadro 10 com 

os principais pontos de cada pesquisa, explicados e analisados em seguida. 

 
Quadro 10: Eixos adotados e resultados observados nas pesquisas de 2013. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

 

Santos 

 
– Descobrir os principais fatores que 

geram a desistência dos alunos no 
curso de graduação no Polo de Apoio 

Presencial de São João da Ponte/MG 

– Fatores encontrados: dificuldades que os 
alunos encontram nos métodos, na didática e 

nas práticas da modalidade EaD; 

– Para evitar a evasão, dá-se a opção de 

elaborar propostas preventivas que o 
professor foca no rendimento e orientação do 
aluno. 

 
 

Daut e 

Behar 

 
 

–Análise acerca dos fatores que 
causam a evasão na EaD relacionados 

aos aspectos da gestão de cursos da 

modalidade. 

–Fatores encontrados: estrutura física, 

ferramentas, métodos e materiais do curso, 
capacitação e desenvolvimento dos 

professores e a integração; 

–Complementa-se a necessidade de uma 

comunicação eficaz entre tutores, professores 
e alunos para a garantia da permanência do 
aluno. 

 

 

 
Almeida et 

al. 

 

 
–Investigar os fatores, através do 

instrumento teórico de Walter, que 

influenciaram a evasão dos alunos de 
dois cursos EaD da UnB. 

–Os quatro motivos como principais causas: 

fatores situacionais, falta de apoio acadêmico, 

problemas com a tecnologia e a falta de apoio 
administrativo; 
–Outras variáveis: as informações sobre o 

curso antes da matrícula, experiências 

anteriores, a dificuldade de custeio do curso 
EaD e a realização de outro curso ao mesmo 

tempo. 

 

Santos e 

Giraffa 

 

–Propõe criar um censo integrado 

para o problema da evasão na EaD. 

 

–O censo proposto é dado pela junção dos 

censos da ADEB e do INEP realizados no 

país, conjuntamente aos dados quantitativos e 
aspectos qualitativos de cada instituição. 

 
 

Pedroso et 

al. 

 
–Analisar os motivos de evasão dos 

cursos de modalidade EaD; 

–Propor uma forma de utilização da 
hipermídia adaptativa para a 

diminuição da evasão. 

–É sugerido como solução a utilização de 

adaptações de conteúdo e da estrutura de 
navegação, para motivar a participação dos 

alunos; 

–A criação desse sistema carece da 

participação de profissionais da área de 
desenvolvimento de sistemas web juntamente 
aos professores e tutores. 

 

 

 
Fuiza e 

Sarriera 

 

 
–Estudar os motivos de permanência e 

adesão aos cursos superiores na EaD; 

– Criar estratégias de redução e 
prevenção da evasão. 

–Motivos da evasão de origem pessoal, como 

a identificação pessoal ou afinidade com o 

curso, além das de origem na instituição, 
como o renome da instituição, sua qualidade 

e a equipe operacional envolvida; 

–Não apresenta diretamente uma solução para 

a evasão, mas, ao trabalhar os motivos de 
permanência, tem-se como consequência a 
diminuição dos índices de evasão. 



60 
 

 

 

 

 
 

 
Martins et 

al. 

 

 
–Fatores motivadores para a evasão em 

cursos de licenciatura em uma 

universidade pública do sistema 

Universidade Aberta do Brasil. 

–Motivos divididos em duas categorias: 

característica pessoais (de maior relevância) 
e fatores relacionados ao curso, sendo a 

primeira de maior grau de relevância na 

evasão; 
–Menor chance de evasão quando há a 
presença de expectativas realistas em relação 

ao curso e consciência sobre as diferenças da 

EaD. 

 

 
Diniz 

- Impacto das tecnologias da 

informação e comunicação interação 

entre professor tutor e aluno, 
autonomia discente e a qualidade do 

curso 

 

É sugerido realização de pesquisas com os 

alunos evadidos e com os alunos concluintes 

para fazer uma análise comparativa e 

entender melhor o fenômeno da evasão 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Conforme é observado por Santos (2013), seu artigo foi direcionado para conhecer quais 

são os principais fatores que geram a desistência dos alunos no curso de graduação no Polo de 

Apoio Presencial de São João da Ponte/MG. O autor localiza como fatores ligados à evasão as 

dificuldades que os alunos encontram nos métodos, na didática e nas práticas da modalidade 

EaD, em que fatores como a administração, a dificuldade com a tecnologia utilizada e de 

compreensão dos processos do curso estão inseridos. Como conclusão, o autor aponta que a 

melhor forma de evitar a evasão é a elaboração de propostas preventivas em que o professor 

foca no rendimento e orientação do aluno. 

No artigo de Daut e Behar (2013), as autoras efetuaram uma análise acerca dos fatores 

que causam a evasão na EaD que se relacionam a aspectos da gestão de cursos da modalidade.  

Como fatores encontrados e que devem ser observados pela gestão, as autoras consideraram: a 

estrutura e local de aprendizagem, as ferramentas que a instituição dispõe para o aprendizado, 

as tecnologias que devem ser escolhidas de acordo com a estrutura e a proposta pedagógica, a 

disponibilidade de um professor para o atendimento ao aluno, um espaço organizado para o 

desenvolvimento das atividades e o estudo, o papel do professor como instigador da 

curiosidade, estratégias de apoio ao aluno com dificuldades, a constante interação, a capacidade 

técnica e capacitação do corpo docente, o suporte pedagógico e tecnológico dado e o material 

didático utilizado. Por último, as autoras complementam a necessidade de os tutores e 

professores estabelecerem uma comunicação eficiente e sem rupturas em seu processo para que 

seja garantida a permanência do aluno. 

Diniz (2013) em sua dissertação buscou analisar os atores determinantes da evasão dos 

alunos do curso de Bacharelado em Administração Pública, na modalidade a distância. Pautado 

na revisão de literatura e pesquisa de dados secundários (fichas de inscrição, relatório   de curso 

perfil do aluno), centrado na identificação e análise dos índices de evasão ocorrida nos sete 

Polos onde foi implantado o Curso. o autor levanta os seguintes questionamentos 
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sobre o impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação na interação entre professor 

tutor  e aluno, autonomia discente e a qualidade do curso influenciariam na desistência ou 

permanência no curso. Os diversos fatores determinantes da evasão de alunos do Curso de 

Administração Pública, identificados na pesquisa, podem ser considerados como subsídio 

para elaboração de uma política, procedimentos e que estimulem os alunos para concluírem seu 

curso, diminuindo, assim, o índice de evasão. Por fim, o autor como sugere a realização de 

pesquisas com os alunos evadidos e com os alunos concluintes para fazer uma análise 

comparativa e entender melhor o fenômeno da evasão. 

No artigo de Almeida et al. (2013), seu objetivo foi a investigação dos principais fatores 

que influenciaram na evasão dos alunos em dois cursos da modalidade EaD ofertados pelo 

Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília (UnB) a partir do instrumento de 

Walter. Os autores classificaram quatro motivos como principais com relação à evasão, sendo 

eles fatores situacionais, falta de apoio acadêmico, problemas com a tecnologia e a falta de 

apoio administrativo. Por fim, os autores acrescentam que diferentes variáveis podem ser 

acrescentadas em estudos futuros sobre a evasão, como informações sobre o curso antes da 

matrícula, experiência anterior, a dificuldade de custear o curso a distância e a realização de 

outro curso simultaneamente. 

Santos e Giraffa (2013) efetuaram em seu artigo o estudo dos motivos que causam o 

abandono a partir dos relatórios gerados pelo Censo Nacional de Educação a Distância dos 

Brasil da ABED e o Censo Nacional da Educação Superior do INEP, com o intuito de apresentar 

uma proposta de criação de um censo integrado. Conforme apontam, os censos da ABED e do 

INEP trazem como perspectiva das causas a visão dos docentes e coordenadores dos cursos, 

através das avaliações formais e seu acompanhamento e as autores propõem um que acople a 

visão da instituição, dos professores e dos alunos ativos e evadidos. Sendo assim, o censo 

proposto pelas autoras é dado pela junção dos censos realizados no país em conjunto aos dados 

quantitativos e aspectos qualitativos de cada instituição. 

Neste trabalho, Pedroso et al.(2013) visam analisar os motivos de evasão dos cursos de 

modalidade EaD para assim propor uma forma de utilização da hipermídia adaptativa, que 

corresponde a um sistema interativo composto por diferentes mídias, para a diminuição desses 

fatores. Os autores sugerem como solução a utilização de adaptações de conteúdo e da   estrutura 

de navegação como forma de motivar a participação dos alunos no processo de aprendizagem. 

Por último, os autores explicam que a utilização desse sistema demanda a participação de 

profissionais da área de desenvolvimento de sistemas web, que devem 
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trabalhar junto com os professores e tutores para, assim, criar um sistema que tenha grande 

proveito por parte dos alunos. 

O artigo de Fiuza e Sarriera (2013) trouxe como objetivo estudar os motivos de 

permanência e adesão aos cursos superiores na modalidade a distância, para que dessa forma 

seja possível criar estratégias de redução e prevenção da evasão. Seus resultados encontrados  

mostraram que um dos motivos da evasão é de origem pessoal (como a identificação pessoal 

ou afinidade com o curso), além de outros como a flexibilidade, a gratuidade, a acessibilidade 

e a possibilidade de conciliar outros afazeres com os estudos. Das causas que possuem sua 

origem na instituição, os autores destacam o renome da instituição, sua qualidade e a equipe 

operacional envolvida e, por fim, explicam que o estudo não apresenta diretamente uma solução 

para a evasão, mas deixa a entender que a diminuição do índice de evasão é uma consequência 

de se trabalhar os motivos de permanência dos alunos. 

Como último artigo selecionado para a análise, Martins et al. (2013) estudaram os 

fatores motivadores para a evasão em cursos de licenciatura ofertadas no âmbito do sistema 

Universidade Aberta do Brasil, a partir de uma universidade pública sediada em Minas Geras. 

Como resultado, os autores dividiram os motivos em duas categorias: características pessoais e 

fatores relacionados ao curso, sendo a primeira de maior grau de relevância na evasão. Por 

último, os autores notaram que há menos chance de evasão em situações que os alunos 

desenvolvem expectativas realistas em relação ao curso e possuem maior consciência sobre as  

diferenças da EaD, especialmente no que se refere à disponibilidade de tempo para os estudos. 

 
 

5.6 Pesquisas de 2014 

A seguir é abordado no quadro 11, resumidamente, os estudos de 2014 com o tema 

relacionado à evasão na EaD e analisados posteriormente. 

 
Quadro 11: Eixos adotados e resultados observados nos estudos de 2014. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

 
Alonso 

– Buscou evidenciar determinadas 

tendências e delineamentos presentes 
na oferta da EaD que demonstram a 

carência de uma avaliação da política 

pública de 2005. 

– Foi apontado três setores para a discussão e 

reconsiderações na oferta do EaD, que são: a 
legislação que a regula, uso de Tecnologias 

da Informação e Comunicação e a 

institucionalização. 

 

Bittencourt 

e Mercado 

 

– Investigaram os fatores que 

influenciaram a evasão de alunos do 

curso Piloto de Administração a 
distância da UFAL/UAB. 

– A principal causa da evasão está associada 

a problemas internos e problemas relacionas 

à plataforma e encontros presenciais; 

– A instituição estudada não possui uma 

política de combate à evasão dos cursos da 
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  modalidade EaD, colaborando no 

crescimento constante dos índices. 

 
 

Kampff et 

al. 

– A identificação de perfis de evasão 

na EaD; 
– Criação de sistema de alertas 

enviados aos professores de alunos em 

potencial risco de evasão. 

– Sistema de alerta criado pode afetar 

positivamente no aumento dos índices de 

aprovação e redução dos índices de evasão; 
– Alto nível de satisfação dos alunos com a 
estrutura do curso, o diálogo com o professor 

e sua autonomia nas atividades realizadas. 

 

 
Cambruzzi 

 

– Estudo dos fatores estão 

relacionados a evasão; 

– Uso da ferramenta GVwise para a 
prevenção da evasão. 

 

– Os resultados foram positivos, conseguindo 

efetuar a identificação do perfil do aluno 
evasor e a realização de ações pedagógicas, 

gerando a redução dos índices de evasão. 

 

 
Bentes 

- Fatores que contribuíram para a 

evasão dos alunos do curso de 

Administração de Educação à 

Distância de uma universidade pública 
e uma particular 

 

- Os alunos da universidade particular não 

apontaram problemas financeiros como um 
dos principais fatores que contribuíram para 

a evasão 

 
 

 
Facchini 

 
 

- Influência da qualidade de vida no 

trabalho dos professores-tutores 

-Professores tutores possuem afinidade com 

as disciplinas que ministram e consideram que 
atingem os resultados esperados com os 

alunos; 

- Turmas reduzidas facilita o trabalho e 

aumenta o rendimento; 

 

 
Bentes 

 

Fatores que levam a evasão no ensino 

presencial e a distância 

Aspectos pessoais influenciam na desistência 

do curso, principalmente na modalidade a 

distância, entretanto constatou-se que não há 

grandes diferenças nos fatores que levam a 

evasão em ambas as modalidades 

 
 

 

 
Umekawa 

- Testar e analisar um modelo de 

avaliações pedagógicas nos cursos à 
distância tendo como base as 

características dos estudantes da 

modalidade; 

- Traçar preditores dos elementos 
ligados a evasão; 

Analisar estratégias de aprendizagem 

utilizadas pelos alunos 

 

 
- Apontou a relevância do uso de estratégias 

que promovam o autogerenciamento dos 
processos de ensino e aprendizagem, a 

autorregulação contribuindo para o 

desempenho no curso 

 

 
Bizarria 

 

- Elaborações de estratégias para o 

enfrentamento da evasão 

 

- Multiplicidade das dificuldades dos alunos. 

- Não estabelecimento de vínculos com a 

institucionais e afetivos e sobrecarga das 

demandas dos tutores 

 

 
Nogueira 

- Estratégias gerenciais aplicadas no 

processo de tutoria e como isso 

reverbera na motivação e persistência 
no curso culminando na evasão 

acadêmica 

 
- Tratando-se de um mapeamento 
experimental, existem ainda aspectos que 

demandam melhorias futuras 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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O artigo de Alonso (2014) buscou evidenciar determinadas tendências e delineamentos 

presentes na oferta da EaD que demonstram a carência de uma avaliação da política pública de 

2005, que regulamentava a oferta da modalidade de ensino a distância. Com a ajuda dos 

documentos publicados pelo próprio MEC, a autora apontou três setores relevantes para a 

discussão e reconsiderações na oferta do EaD, sendo o primeiro a legislação que a regula, que 

aponta a necessidade de redefinição dos instrumentos de credenciamento, a definição clara das 

relações com relação ao financiamento do ensino superior, a divulgação dos resultados de 

pesquisas relacionadas, o tratamento diferenciado para os custos de comunicação e o 

estabelecimento de regras claras para as relações trabalhistas dos profissionais atuantes no EaD 

e com foco na tutoria. O segundo setor destacado pelo auto-retratado uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação e propõe o uso a partir de formatos inovadores de aprendizagens e 

a constituição de sistemas tecnológicos que consigam atender as diferentes demandas de 

educação especial, apoiando a formação de profissionais nessa área. Por último, a autora destaca 

a institucionalização, propondo a revisão profunda das formas de financiamento, a fim de 

consolidar a integração entre a formação presencial e não presencial. 

Bittencourt e Mercado (2014) investigaram em seu artigo os fatores que influenciaram a 

evasão de alunos do curso Piloto de Administração a distância da UFAL/UAB, que não 

possui uma política efetiva de combate à evasão nos cursos EaD. Os autores constataram que 

a principal causa da evasão está relacionada a problemas internos em relação à instituição, como 

a insatisfação com o tutor e professores, e problemas relacionas à plataforma e encontros 

presenciais, além de motivos como a falta de tempo, a falta de habilidade para usar a tecnologia, 

dentre outras. Os autores finalizam que a instituição estudada não possui uma política de 

combate à evasão dos cursos da modalidade EaD, o que contribui no crescimento constante dos 

índices. 

No artigo de Kampffet al. (2014) foi realizado um estudo para a identificação de perfis 

de evasão na EaD, foi efetuada a criação de alertas enviados aos professores e que, em 

seguida, entravam em contato com os alunos em potencial risco. Seus resultados  demonstraram 

que o sistema de alerta criado pode afetar positivamente no aumento dos índices de aprovação 

e redução dos índices de evasão e foi utilizado de forma ampla para as práticas docentes e o 

resgate do aluno no processo de evasão. Por último, os autores perceberam um alto nível de 

satisfação com a estrutura do curso, o diálogo com o professor e sua autonomia nas atividades 

realizadas, o que demonstra que a aplicação de uma boa ação pedagógica, colocando a 

preocupação com o aluno em primeiro lugar, é um bom método de prevenção. 
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Já a dissertação de Cambruzzi (2014) teve como objetivo o estudo dos fatores que estão 

relacionados a evasão e o uso de uma arquitetura de Learning Analytics (LA), chamada GV 

wise, como ferramenta de colaboração na prevenção da evasão que permite a coleta e a 

integração dos dados. O autor destaca que acerca da flexibilidade destas ferramentas no que diz 

respeito à integração e utilização dos dados, contribuindo para momentos em que é necessário 

o uso de outras ferramentas de apoio. Por fim, foram obtidos resultados positivos através de 

seus estudos, sendo efetuada a identificação do perfil de alunos evasores e a realização de ações 

pedagógicas, o que gerou a redução dos índices de evasão. 

Nogueira (2014) em sua tese propõe identificar de forma panorâmica as diferentes 

estratégias gerenciais aplicadas no processo de tutoria e como isso reverbera na motivação e 

persistência no curso culminando na evasão acadêmica. A motivação da pesquisa teve em sua 

origem no ato de observar as necessidades relacionadas ao desenvolvimento das capacidades 

gerenciais e de estratégias de tutoria para reduzir os índices de evasão discente dos cursos de 

graduação no contexto do Estado do Amazonas. A tese apresentou constatações importantes 

quanto aos processos efetuados pela tutoria do PNAP/AM, mas, por tratar-se de um 

mapeamento experimental, existem ainda aspectos que demandam melhorias futuras. 

Bentes (2014) na sua dissertação analisou os fatores que contribuem para evasão dos 

alunos do Curso de Administração a distância de uma universidade pública e outra particular.  

A coleta de dados foi realizada por questionários enviados aos alunos evadidos do curso de 

administração de uma universidade pública (UFPa.) e uma particular (UNESA). Esse 

questionário foi enviado a 160 alunos evadidos da UFPa. e respondido por 60 e enviado a 106 

alunos da UNESA. A análise comparativa da presente revelou que nas Universidades 

pesquisadas, os fatores de evasão mais indicados foram os problemas de ordem pessoal, 

profissional e pouco tempo para dedicar-se aos estudos na universidade pública. Tarefas do 

curso que comprometem o tempo e a atenção do aluno e as dificuldades com a modalidade EAD 

na universidade particular exigem ajuste na rotina e muita disciplina. Mesmo assim, não há 

grandes diferenças entre os fatores de evasão de ambas. 

Em sua dissertação Umekawa (2014) propôs testar e analisar um modelo de avaliações 

pedagógicas nos cursos à distância tendo como base as características do alunado da 

modalidade e com isso traçar variáveis preditoras dos elementos ligados a evasão e persistência 

acadêmica. Para tanto aplicou-se questionários virtuais relacionados a estratégias de 

aprendizagem. A fim de cumprir o objetivo de testagem do modelo proposto, foi realizada   a 

análise de regressão múltipla padrão. As variáveis sociodemográficas denominadas 

composições familiares e estado civil e as estratégias de aprendizagem explicaram os fatores 
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ligados à evasão e à permanência em EAD. Tais resultados indicam para a relevância do uso de 

estratégias que promovam o autogerenciamento dos processos de ensino e aprendizagem, a 

autorregulação da motivação/ansiedade e a busca por ajuda interpessoal na consecução de 

resultados acadêmicos positivos, beneficiando o desempenho dos discentes que estudam a 

distância. Mais estudos são fundamentais a fim de sistematizar os conhecimentos acerca das  

variáveis que podem contribuir para a permanência ou saída do aluno em ações instrucionais 

na modalidade EAD. 

Bizarria (2014) na sua dissertação analisa as elaborações de estratégias para o 

enfrentamento da evasão em cursos do Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública na modalidade a distância ofertado por IES do Ceará. Como metodologia utilizada foi 

o estudo de caso em paralelo com entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental e registros 

de diário de campo na busca de documentos. Por fim a autora aponta a multiplicidade das 

dificuldades dos alunos. Não estabelecimento de vínculos institucionais e afetivos e, sobrecarga 

das demandas dos tutores. 

Por fim, na dissertação de Facchini (2014) analisou-se a influência da qualidade de vida 

no trabalho dos professores-tutores como um dos principais fatores da evasão discente nos 

cursos de graduação a distância. Como metodologia, foram utilizados questionários para 147 

professores tutores que atuaram nos cursos EaD do IFSP em parceria com a e-Tec Brasil. A 

autora levou em consideração a taxa de evasão de evasão nos módulos dos cursos em que esses 

professores atuaram por um ciclo (3 ou 4 semestres). Esta pesquisa também evidenciou que 

apesar do perfil dos professores tutores serem teoricamente iguais, por serem selecionados 

através de edital, na prática são diferentes. Os professores tutores dos cursos estudados 

apresentaram diferenças estatísticas significativas em relação aos dados pessoais, formação 

acadêmica e informações profissionais. Os professores dos cursos que apresentaram as maiores 

diferenças entre si foram os que atuaram nos cursos que apresentaram maior evasão discente, 

ficando evidente que idade, sexo, estado civil e formação podem   influir no perfil do 

professor. Foi possível constatar que os professores tutores possuem afinidade com as 

disciplinas que ministram e consideram que atingem os resultados esperados   com os alunos. Os 

docentes ainda apontaram que se sentem satisfeitos trabalhando em cursos de EaD, sendo que 

a maioria trabalha nesta função para complementar seu rendimento. Por outro lado, consideram 

que a atividade de tutor é mal remunerada e pouco valorizada. Os professores tutores também 

indicaram no geral que o número de alunos por tutor deveria ser menor do que o que se trabalha 

hoje, apontando que fica mais fácil de trabalhar quando diminui o número de alunos no curso 



67 
 

 

 

 
 
 

5.7 Pesquisas de 2015 

O quadro 12 demonstra abaixo os estudos coletados referentes ao ano de 2015. A seguir 

tem-se a explicação de cada pesquisa. 

 
Quadro 12: Eixos adotados e resultados observados nos estudos de 2015. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 
 

Queiroga, 
Cechinel e 

Araújo 

 
– A predição da evasão de um curso 

EaD, através da mineração de dados 

referentes às interações das quatro 

primeiras semanas de aula. 

– Foi possível prever os alunos com risco de 

evasão nesta faixa de tempo. Viabilizando a 

criação de uma ferramenta de auxilio 
acadêmico para evitar sua evasão; 
– O aumento no número de semanas para a 

predição dará maior precisão nos resultados 

coletados. 

 

 
Araújo 

– Compreender a evasão nos cursos de 
licenciatura EaD da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri; 
– Propor medidas e ferramentas para o 
combate à evasão. 

 

– A evasão ocorre principalmente nos 
primeiros meses de estudo; 
– Outras respostas foram inconclusivas. 

 

 

 

Boas 

 
– Efetuar uma revisão bibliográfica 
sobre a evasão na perspectiva do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) e ferramentas tecnológicas 

utilizadas. 

– Descoberta a importância do bom 

planejamento do AVA utilizado, para o uso de 

forma adequada e completa, além da 

importância de um curto tempo de resposta ao 
aluno e a dificuldade de adaptação e uso das 

ferramentas na modalidade EaD; 

– Importante o acompanhamento início do 

curso como forma de prevenção da evasão. 

 

 
 

Maurício 

 

 

Aspectos que corroboram na evasão e 
permanecia dos alunos do curso de 

pedagogia a distancia 

- Aspectos pessoais como fator principais 

que influenciou na desistência visto que boa 

parte dos alunos evadidos eram trabalhadores 
e com pouca disponibilidade de tempo. 

- Índices de evasão maiores no início do 

curso 
Importância do dialogo mediação e 
familiarização do aluno no início do curso 

como Motivos de permanência 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

No artigo de Queiroga, Cechinel e Araújo (2015), foi dado como objetivo a predição da 

evasão de um curso EaD, através de dados referentes às interações ocorridas nas quatro 

primeiras semanas de determinado curso. Seus estudos demonstraram com sucesso que foi 

possível prever nessa faixa de tempo os alunos com risco de evasão, o que viabiliza a criação 

de uma ferramenta de auxilio acadêmico que ajude na identificação dos alunos em risco e que 

permita que um tratamento direcionado a estes alunos, a fim de evitar sua evasão. 
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Os autores adicionam que, ainda que seja possível alcançar o resultado em quatro semanas, o 

aumento no número de semanas para a predição irá gerar uma melhoria nos resultados da 

pesquisa, dando maior precisão. 

A dissertação de Araújo (2015) trouxe como objetivo a compreensão acerca da evasão 

nos cursos de licenciatura na modalidade EaD da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), assim como a proposta de medidas e ferramentas para o 

combate à evasão. Como resposta encontrada, a autora observou que o fenômeno da evasão na 

instituição estudada acontece, principalmente, nos primeiros meses de estudo, sendo a única 

resposta alcançada. A autora descreve que outros tipos de resposta se demonstraram 

inconclusivos, o que demonstrou a necessidade de atualização do questionário utilizado para 

um melhor resultado. 

Já a dissertação de Boas (2015) teve como objetivo efetuar uma revisão bibliográfica 

sobre a evasão com o olhar voltado para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

ferramentas tecnológicas utilizadas para a comunicação com o aluno. O autor observa em seus 

resultados a necessidade de um bom planejamento acerca do AVA utilizado pelas instituições, 

para que seja aproveitado em sua completude e de forma adequada, além da importância de que 

o tempo de resposta aos questionamentos do aluno sejam o mais curto possível através  das 

ferramentas e a dificuldade de adaptação que muitos alunos encontram na modalidade EaD e 

no uso das ferramentas tecnológicas. Sendo assim, o autor conclui abordando a  importância do 

acompanhamento do aluno desde o início do curso como forma de prevenção da evasão, sendo 

necessária a investigação quando a mesma é inevitável, e a abertura trazida pelos seus estudos 

para uma visão a partir dos estudantes da modalidade. 

Na dissertação de Mauricio (2015) discutiu-se sobre os principais fatores que corroboram 

para a desistência do curso de Pedagogia a distância de uma universidade pública do Estado de 

Santa Catarina. A autora buscou   compreender como tais fatores podem ser minimizados e dessa 

forma elaborar formas de permanência. A pesquisa é qualitativa, com abordagem exploratória 

e descritiva e análise textual discursiva. Entre os principais fatores elencados pela autora estão 

aspectos socias (falta de tempo e problemas com trabalho) desconhecimento das TIC’s. Sobre 

os motivos da permanência, o diálogo entre o corpo docente, alunos e instituição, ambientação, 

mediação, familiarização, acolhimento os alunos e a instituição. 

 
5.8 Pesquisas de 2016 



69 
 

 

 

 

No artigo de Abadi e Rehfeldt (2016) o principal objetivo foi analisar a relação entre a 

autonomia para aprendizagem no EaD e o resultado final dos alunos de graduação a distância 

em Polos de Apoio Presencial de Roraima, investigando as causas relacionas a autonomia que 

contribuem para o baixo índice de aproveitamento. O perfil formado pelos autores foi de alunos 

que retornaram aos estudos após algum tempo sem estudar, sua maioria do gênero masculino, 

casados e pais de família, havendo uma profissão, matriculado no curso motivado pela 

progressão na carreira. A necessidade de horários flexíveis para a realização do curso, com faixa 

etária acima dos 25 anos, com pouca habilidade no uso da tecnologia, que não teve  acesso a 

tecnologia na educação básica, não dispunha de internet e computador em casa, com deficiência 

de conteúdos da educação básica e dependente da instituição, professor e tutor. 

Como causas da evasão encontradas pelos autores, tem-se a estrutura do ensino, como a 

falta de interação e diálogo com os professores e tutores, a internet precária e lenta no polo, a 

falta de material didático impresso ou de difícil compreensão, a sensação de abandono pela 

instituição, a ausência de profissional para sanar as dúvidas, a baixa capacidade de apoio da 

tutoria presencial, a falta de feedback das avaliações, e as dificuldades com o ambiente virtual. 

Quanto aos aspectos da estrutura de aprendizagem, os autores destacam como causa da   evasão: 

não dispor de computador e internet em casa, a falta de conhecimento ou habilidade com a 

informática e com tecnologia, a deficiência de conteúdo da educação básica para o ensino 

superior, a falsa crença de que seria mais fácil do que um curso presencial, não se identificar 

com  o curso, a decisão de realizar o curso por não ter opção ou pela gratuidade e os problemas 

particulares e de saúde. Sendo assim, os autores puderam concluir que há fatores que interferem 

na relação entre a autonomia para a aprendizagem e nos resultados alcançados pelo  aluno no 

curso. 

O artigo de Cornélio, Vasconcelos e Goulart (2016) investigou as questões que dificultam 

e facilitam a passagem do aluno pela EaD, através da Análise Fatorial Exploratória aplicado em 

dois grupos de alunos: os alunos matriculados e formados e os alunos que abandonaram o curso 

em um polo de apoio presencial do município de Itabira/MG. Os autores  chegaram ao resultado 

de que os principais motivos encontrados para a evasão são o desenho do curso, o ambiente 

próprio, as habilidades tecnológicas, as atividades do curso, o desempenho da tutoria, o apoio 

institucional, a disciplina, a habilidade do aluno e a complexidade do curso. Sendo assim, os 

autores puderam observar que quanto mais medidas de aprendizagem forem adotadas, maiores 

serão as possibilidades de o aluno perceber o que faz ele permanecer ou ele evadir, lembrando 

que o fato de a pesquisa ter sido feita em apenas um polo de EaD, impossibilita a generalização 

dos resultados para os outros polos. 
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Sousa e Maciel (2016) apresentam neste artigo uma análise da evasão no programa 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), buscando conhecer o perfil dos estudantes evadidos no 

curso de licenciatura em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como 

primeiro passo para a redução dos índices, as autoras descrevem saber quem são os alunos 

que evadem, conhecer o perfil deles, acompanhar os que estão em risco de evasão e elaborar 

atividades que os incentivem a permanecer, além grande parte desse incentivo possivelmente 

vir do envolvimento dos professores e coordenadores. Para as autoras, os resultados indicam, 

portanto, que são necessárias políticas de acompanhamento dos estudantes, especialmente nos 

primeiros anos, até que os alunos se acostumem a plataforma utilizada e os métodos de ensino. 

Já Laham e Lemes (2016) trouxeram em seu estudo a investigação das possíveis causas 

que influenciaram a evasão de cursos na modalidade EaD, dividindo-se em exógenas, fatores 

externos, e endógenas, fatores internos. As causas exógenas encontradas foram questões como 

a falta de tempo, a demanda profissional e familiar e os problemas de saúde na família e pessoal. 

Já as causas endógenas, as outras puderam notar a falta de comunicação da tutoria, problemas 

com o material didático, a falta de interatividade no ambiente virtual e o curso não atender ao 

perfil dos alunos. Por último, as autoras descrevem que é imprescindível o monitoramento por 

parte da instituição, seja na forma de interação, feedback e de orientação aos alunos, além da 

sugestão de alguns alunos de que fosse disponibilizado uma disciplina por   vez e planos de 

estudos de acordo com a realidade de cada estudante. 

Quanto aos eixos centrais das teses e dissertações de 2016, Ramos (2016) trouxe novas 

formas de renovação das teorias da EaD e sua aplicação, para que fosse possível sugerir uma 

nova abordagem na predição dos alunos com tendência à evasão. Para isto, o autor utilizou 

como método a Teoria da Distância Transacional de Moore, que corresponde à interação entre 

os professores e alunos em ambientes com característica de haver a separação espacial entre os 

dois sujeitos. A partir desta teoria e os componentes encontrados, o autor elaborou o 

modelo de previsão da evasão de alunos na EaD e, por último, a ferramenta também pode ser 

utilizada para o acompanhamento geral da participação do aluno no curso. 

Nas pesquisas de Laham (2016), seu principal objetivo foi investigar os possíveis  motivos 

que influenciaram a evasão de cursos EaD, através da percepção dos estudantes. Como base do 

estudo foi utilizado o Polo Presencial de Tarumã, da UAB-UFSCAR, Universidade Federal de 

São Carlos, no curso de Licenciatura. A autora caracterizou as causas   exógenas como a falta de 

tempo para a dedicação ao estudo, a demanda profissional e  familiar, problemas de saúde na 

família e pessoal. Já como causas endógenas a autora 
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considerou a falta de comunicação da tutoria, problemas com material didático, a baixa 

interação e interatividade no ambiente de aprendizagem virtual e a não correspondência do 

curso com o perfil do aluno. A partir destes resultados, a autora sugeriu, portanto, que as 

instituições avaliem a eficácia do material disponibilizado aos alunos e a constante avaliação 

da metodologia aplicada aos cursos da modalidade. 

As pesquisas de Dvorak (2016) trazem como objeto de estudo a análise dos estudos 

anteriores entre a relação das tecnologias educacionais e a evasão nos cursos da modalidade 

EaD, efetuando o mapeamento dos estudos e sua correlação e identificando os avanços e 

ausências de estudos acerca do tema em questão. A autora responde que não conseguiu 

encontrar estudos anteriores com o objetivo similar ao esperado e, ainda com o amplo 

crescimento de pesquisas no tema da evasão na EaD, não foi observado estudos que anunciam 

mecanismos de enfrentamento deste problema. Sendo assim, a autora explica que é importante 

notar a preocupação acerca do tema, mas a ausência de ações realizadas para a redução dos 

índices de evasão demonstra a importância de um olhar científico voltado para este ponto. 

Perez (2016) trouxe como pesquisa o estudo de caso do programa Profuncionário, com 

o objetivo de avaliar a evasão neste programa ofertado na modalidade EaD pelo Instituto 

Federal Sul-rio-grandense (IFSul). Os resultados observados pelo autor podem ser separados 

em fatores internos e externos à instituição, em que são destacados por ele: a falta de   incentivo 

por parte dos dirigentes, a não liberação para que o funcionário realize atividade de forma 

presencial, a infraestrutura tecnológica, o acompanhamento do aluno, a falta de aplicabilidade 

dos conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho, a carga horária extensa,   a atuação do 

professor, a interação entre o professor e o aluno e a conciliação dos horários de trabalho, estudo 

e família. Sendo assim, o autor destaca que com os resultados encontrados pode-se confirmar 

que a evasão da EaD não é gerada a partir de um único fator, mas sim por um conjunto, estes 

ligados entre si. 

A pesquisa de Diesel (2016) teve como objetivo utilizar a gestão da informação e do 

conhecimento para extração de relatório de desempenho de cursos sobre os indicadores de 

evasão discente que surgem do processo de interação tutor/aluno. Diante das informações  

levantadas é possível que os gestores tenham subsídios para auxiliar na tutoria e condução de 

atividades independente do modelo de educação adotado pela instituição. Trata-se de uma 

pesquisa hibrida com abordagem qualitativa e quantitativa. Para a identificação dos indicadores 

apresentados, as fontes utilizadas foram os relatórios de curso do projeto Aluno Integrado das 

edições de 2010 e 2013. A coleta das informações dessa etapa da pesquisa se 
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deu com a criação e a aplicação de um questionário, que foi aplicado via web para uma equipe 

de tutores e de pessoas que já foram tutores de EAD. Os dados obtidos com a presente pesquisa 

apontam indicadores de evasão discente vistos na percepção do tutor. Os apresentados servem 

para orientar profissionais que trabalham com educação a distância. Ao tomar conhecimento 

desses, indicadores, tanto gestores como tutores podem traçar planos de ações que busquem 

minimizar o problema da evasão discente dessa modalidade de ensino no Brasil 

Para Miranda (2016) o objetivo da dissertação foi investigar a problemática da evasão 

distância da Universidade Federal de Viçosa, a partir das perspectivas dos evadidos. Foi 

realizado a pesquisa com abordagem qualitativa com aplicação de questionários para 23 alunos 

evadidos além de visitas de campo e entrevistas semiestruturadas. Os dados possibilitaram 

traçar o perfil do aluno e identificação dos prováveis fatores que culminaram na evasão desses 

estudantes. Contatou-se que a taxa de evasão foi superior a 90% no curso em  Licenciatura em 

Matemática da UFV. Dentre o perfil do aluno evadidos dessa porcentagem, a grande maioria é 

composto por mulheres e adultos trabalhadores. Outra questão levantada no estudo foi que esses 

estudantes chegam com desfasagem do ensino e básico e por conseguinte levando a não 

adaptação nos primeiros semestres do curso. Ainda sobre o perfil dos alunos evadidos, que em 

sua maioria é superior a 30 anos, a autora pondera que esse outro fator merece ser analisado 

e compreendido ao se projetar um curso de licenciatura a distância. O recorte de gênero é outro 

ponto destacado e que corroborou para evasão, uma vez, que a presença feminina é significativa 

e, por consequência, os atributos profissionais influenciam  na não permanência no curso. A 

pesquisa demostrou que entre o público feminino existe pessoas que vivem sob os cuidados 

das evadidas pode ser considerado um fator de risco para   a evasão. Sobre o uso da internet, os 

alunos apontaram que tem acesso a rede, entretanto não possuem domínio das TIC’s e por 

consequência, reduzindo a interatividade com o curso. 

A seguir, dá-se o quadro 13, que expõe resumidamente as pesquisas encontradas referente 

ao ano de 2016. 

 
Quadro 13: Eixos adotados e resultados observados nas pesquisas de 2016. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

 
Abadi e 

Rehfeldt 

– Analisar da relação entre a 

autonomia para aprendizagem no 

EaD e o resultado final dos alunos de 

graduação EaD, investigar as causas 
relacionas que contribuem para o 

baixo índice de aproveitamento. 

– A pesquisa definiu qual é o perfil do aluno 

evadido e os aspectos da estrutura dos Polos 
estudados; 

– Há fatores notados no perfil do aluno e na 

estrutura que interferem na relação entre a 
autonomia para a aprendizagem e nos 
resultados alcançados pelo aluno no curso. 
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Cornélio, 

Vasconcelos 

e Goulart 

– Investigou o que dificulta e facilita 

a passagem do aluno pela EaD, através 

da Análise Fatorial Exploratória 

aplicado nos alunos matriculados e 
formados e os alunos que 

abandonaram o curso em um polo de 

apoio presencial. 

– Os principais motivos encontrados para a 

evasão são o desenho do curso, o ambiente 
próprio, as habilidades tecnológicas, as 

atividades do curso, o desempenho da tutoria, 

o apoio institucional, a disciplina, a 

habilidade do aluno e a complexidade do 
curso. 

 
 

Sousa e 

Maciel 

– Analisar a evasão no programa 
Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), buscando conhecer o perfil  

dos estudantes evadidos no curso de 

licenciatura em Física na 
Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

– O primeiro passo para a redução da 
evasão é conhecer o perfil dos evadidos e 

acompanhar os que estão em risco de 

evasão, para elaborar atividades que os 

incentivem a permanecer; 
– São     necessárias      políticas      de 

acompanhamento dos estudantes, 

especialmente nos primeiros anos. 

 

 

 
 

Laham e 

Lemes 

 

 

 

– Investigar as possíveis causas que 

influenciaram a evasão de cursos na 
modalidade EaD, dividindo-se em 

exógenas e endógenas. 

– Fatores exógenos: a falta de tempo, a 
demanda profissional e familiar e os 

problemas de saúde na família e pessoal; 

– Fatores endógenos: a falta de 

comunicação da tutoria, problemas com o 
material didático, a falta de interatividade 

no ambiente virtual e o curso não atender ao 

perfil dos alunos; 
– Alguns alunos sugeriram que fosse 
disponibilizado uma disciplina por vez e 

planos de estudos de acordo com a realidade 

de cada estudante. 

 
 

Ramos 

– Propor novas formas de renovação 

das teorias da EaD e sua aplicação e  

sugerir uma nova abordagem na 

predição dos alunos com tendência à 
evasão, a partir da Teoria da Distância 

Transacional de Moore. 

– Foi elaborado o modelo de previsão da 

evasão de alunos na EaD a partir dos 
componentes encontrados; 

– A ferramenta também pode ser utilizada 

para o acompanhamento geral da 
participação do aluno no curso, caso 
desejado. 

 

 
 

 

 

 
Laham 

 

 
 

 
 

– A percepção dos alunos das 

possíveis causas de evasão no curso 
de Licenciatura em Pedagogia da 

UAB – UFSCAR. 

– Causas externas: a falta de tempo para a 

dedicação ao estudo, a demanda profissional 

e familiar, problemas de saúde na família e 
pessoal; 

– Causas internas: a falta de comunicação 

da tutoria, problemas com material didático, 

a baixa interação e interatividade no 
ambiente de aprendizagem virtual e a não 

correspondência do curso com o perfil do 

aluno. 

– Sugerido que as instituições avaliem a 
eficácia do material disponibilizado aos 

alunos e a constante avaliação da 

metodologia aplicada aos cursos da 
modalidade. 

 
 

 
Dvorak 

– Analisar os estudos anteriores entre 

a relação das tecnologias 

educacionais e a evasão nos cursos da 
modalidade EaD; 

– Identificar os avanços e ausências 

de estudos acerca do tema em questão. 

– Não encontrou estudos anteriores com o 
objetivo similar ao esperado e a ausência de 

estudos que anunciam mecanismos de 

enfrentamento deste problema; 
– Ausência de ações realizadas para a 
redução dos índices de evasão demonstra a 

importância de um olhar científico voltado 

para este ponto 
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Miranda como a evasão podeser compreendida 

pelos alunos que se tornaram evadidos 

do curso de licenciatura 

emmatemática a distância da UFV 

Dentre o perfil do aluno evadidos, a grande 

maioria é composto por mulheres e adultos 

trabalhadores. 
os alunos apontaram que tem acesso a rede, 
entretanto não possuem domínio das TIC’s 

e por consequência, reduzindo a 

interatividade com o curso. 

Diesel gestão da informação e do 

conhecimento para extrair de 
relatórios de desempenho de curso os 

indicadores de 

falta de interesse por parte dos alunos 

baixa capacitação para uso do Ava dos 

discentes do curso 
problemas estruturais 

  –Os resultados foram separados em fatores 
  internos e externos à instituição, sendo: a 
  falta de incentivo por parte dos dirigentes, a 
  não liberação para que o funcionário realize 
 –Estudo de caso do programa atividade de forma presencial, a 
 Profuncionário, a fim de avaliar a infraestrutura tecnológica, o 

Perez evasão no   programa   ofertado   na acompanhamento do   aluno,   a   falta   de 
 modalidade EaD pelo Instituto aplicabilidade dos conhecimentos 
 Federal Sul-rio-grandense (IFSul). adquiridos no ambiente de trabalho, a carga 
  horária extensa, a atuação do professor, a 
  interação entre o professor e o aluno e a 
  conciliação dos horários de trabalho, estudo 
  e família. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

 
5.9 Pesquisas de 2017 

O ano de 2017 é sintetizado no quadro 14 disposto a seguir. Posteriormente, tem-se a 

explicação acerca de cada estudo selecionado neste período. 

 

 
Quadro 14: Eixos adotados e resultados observados nos estudos de 2017. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

 

Nobre e 

Otte 

 
– Investigar as causas da evasão na 

EaD no curso Técnico em Alimentação 
Escolar do programa Profuncionário 

do Instituto Federal Sul-rio-grandense 

(IFSul). 

– O índice de evasão é dado já no início do 
curso, havendo a presença de diversos fatores 

ligados às características pessoais do aluno, ao 

curso ou à modalidade de ensino; 
– Principais causas da evasão: a não 
gratificação salarial, quando os custos do 

curso geram mais prejuízos ao aluno, e a falta 

de tempo. 

 

Santos e 
Giraffa 

 
– Compreender o que faz com que os 

alunos permanecerem nos estudos nas 

instituições de ensino superior. 

– Os motivos ligados à permanência estão 

relacionados ao cumprimento do programa 

acadêmico, a técnicas e hábitos de estudos, a 

atividades disciplinares e a promoção de 
discussões. 
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Silva 

 
 

– Propor um modelo estatístico 

preditivo de evasão nos cursos de 

graduação a distância da UFSC. 

– As variáveis identificadas para explicar a 

evasão nos cursos foram: a pontuação do 

aluno no vestibular, o local que o aluno reside 

e a idade dos estudantes; 
– A chance de evasão do aluno pode reduzir 

4x no curso de Administração Pública, 5x no 

de Matemática e 12x em Letras e Espanhol. 

 
 

 
Lott 

– Identificar os principais fatores que 

justificam a persistência e a evasão dos 

alunos em cursos de graduação na 
modalidade EaD; 

– Propor e testar um modelo teórico 

para a predição da situação de evasão 

ou permanência do aluno. 

– Os alunos considerados autodisciplinados 
possuem maior chance de permanência, o 

risco de evasão é diretamente proporcional ao 

número de filhos, além da influência do tipo 

de curso escolhido e a alteração na renda 
familiar. – Quanto maior a qualidade do 
suporte à aprendizagem, maior as chances de 

permanência do aluno. 

 

 

Radin et. al 

 
 

fatores que influenciam a evasão de 

alunos 

na educação a distância 

Aspectos pessoais como determinantes para 
evasão 

Baixa expectativa com relação ao curso e 

dificuldade de compreensão do conteúdo 

Falta de feedback com relação as atividades 
A crença de que a EaD não requer dedicação 
e que culminou na não adaptação do método 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

O artigo de Nobre e Otte (2017) procurou investigar as causas da evasão na EaD, com 

enfoque no curso Técnico em Alimentação Escolar do programa Profuncionário do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense (IFSul). As autoras observaram em seus estudos que o índice de 

evasão é dado já no início do curso, havendo a presença de diversos fatores como motivos da 

evasão, ligados às características pessoais do aluno, ao curso ou à modalidade de ensino. 

Constatando como uma das principais causas da evasão a não gratificação salarial, as autoras 

observaram que os custos do curso acabavam gerando mais prejuízos ao aluno, além do 

abandono devido à falta de tempo. Por último, as autoras notaram que muitos dos alunos 

desistiram antes de assistirem ao menos uma aula, o que pode demonstrar a possibilidade de 

terem se inscrito sem a certeza de que gostariam de fazer ou que havia disponibilidade de tempo 

para o curso. 

Santos e Giraffa (2017) trouxeram como objetivo em seus estudos a compreensão do 

que faz com que os alunos permaneçam nos estudos nas instituições de ensino superior e 

puderam encontrar em seus resultados que os motivos ligados à permanência estão relacionados 

ao cumprimento do programa acadêmico, as técnicas e hábitos de estudos, as atividades 

disciplinares e a promoção de discussões. Neste sentido, as autoras destacam em sua conclusão 

que, a partir do momento em que o curso é bem trabalhado e bem apresentado aos alunos, 

incentivando o estudo em casa e a autonomia, e propõem atividades acadêmicas 
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com elementos multimídias e discussões durante o curso, estes fatores corroboram para a 

permanência dos alunos e consequentemente para a diminuição da evasão. 

A dissertação de Silva (2017) teve como objetivo propor modelos estatísticos que preveem 

a evasão nos cursos de graduação na modalidade EaD ofertados UFSC, sendo esses cursos 

Administração, Administração Pública, Letras, Espanhol e Matemática. As variáveis 

identificadas ao final do estudo que são significativas para explicar a evasão nos cursos são: a 

pontuação do aluno no vestibular, o local que o aluno reside, na cidade do polo ou não, e a idade 

dos estudantes. Através do modelo estatístico proposto, a autor pode mostrar que a chance de 

evasão do aluno pode diminuir quatro vezes no curso de Administração Pública, cinco vezes no 

de Matemática e doze vezes para os cursos de Letras e Espanhol. 

A pesquisa de Lott (2017) procurou identificar os principais fatores que justificam a 

persistência e a evasão dos alunos em cursos de graduação na modalidade EaD, a fim de propor 

e testar um modelo teórico para a predição da situação do aluno. Para o modelo teórico  proposto, 

a autora utilizou a escala de Sales e Duan et al. em conjunto a análise de regressão logística, 

para que então fosse possível identificar as variáveis capazes de prever o risco de evasão ou 

permanência do aluno. Através desta análise, a autor pôde observar que os alunos considerados 

autodisciplinados possuem maior chance de permanência, que o risco de evasão é diretamente 

proporcional ao número de filhos, além do tipo de curso escolhido e a alteração na renda 

familiar. Além destas variáveis, a autora considerou que quanto maior a qualidade do  suporte à 

aprendizagem, maior as chances de permanência do aluno. 

No artigo Radin et al. (2017) investigou-se os fatores que influenciam a evasão de alunos 

na EaD. A unidade de análise foi o Curso de Licenciatura em Matemática a Distância, ofertado 

pela UFPel, vinculado à Universidade Aberta do Brasil. O artigo tem como metodologia o 

estudo de caso, entrevistas e questionários com coordenadores, professores, tutores e alunos 

evadidos. O processo de análise dos dados culminou nas seguintes categorias:  não era o curso 

desejado, dificuldade de conciliar atividades relativas à família e ao trabalho com o curso; 

dificuldades acadêmicas; falta de suporte e demora no esclarecimento de dúvidas; noção de que 

o ensino EaD não requer dedicação percepção de ensino com baixa qualidade e ausência de 

práticas preventivas à evasão. Após sistematização e análise dos dados obtidos, foi possível 

verificar que, na visão de coordenadores, professores, tutores e alunos, a evasão ocorreu por 

diferentes fatores, todos relacionados, de alguma forma, ao curso escolhido, ao ensino a 

distância ou às próprias características dos alunos evadidos 
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5.10 Pesquisas de 2018 

O estudo de Rodrigues et al.(2018) teve como objetivo avaliar a evasão em um curso de 

especialização em gestão em saúde. Como resultado os autores apontaram que a evasão é algo 

heterogêneo e provocado por vários motivos, como as dificuldades em relação ao uso das 

tecnologias ou a conciliação com trabalho e/ou família, além da baixa interação com 

professores e tutores. Portanto, os autores concluíram que, para uma diminuição significativa 

nos índices de evasão, é crucial que trabalhe os fatores encontrados e que são modificáveis, 

como a capacitação de tutores e professores, a introdução à ferramenta tecnológica utilizada, a 

implantação de estratégias pedagógicas e o acompanhamento do aluno. 

O objetivo de pesquisa de Cavalcanti (2018) foi analisar a evasão do curso de Bacharelado 

em Administração Pública do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). A autora aborda que o perfil 

do aluno evadido em sua maioria do sexo masculino, tem renda individual de três salários 

mínimos, idade média de 35 anos, baixa escolarização familiar, a escolha do curso com o 

objetivo de alcançar uma realização pessoal e sua matrícula como a primeira experiência em 

EaD. Neste contexto, a autora considera que os dados encontrados apontam   que a evasão 

dos alunos foi influenciada pelas variáveis gênero, escolaridade do grupo familiar e renda. No 

entanto, a autora aponta a existência de outros fatores relacionados à evasão e não apontados 

em seu estudo. 

Em seu artigo Oliveira, Oesterreich e Almeida (2018) avaliam sobre a disseminação da 

tecnologia como forma de ensino da modalidade EaD e teve como objetivo avaliar a evasão e 

suas causas em um curso de pós-graduação lato-sensu do Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (PNAP). A partir da análise dos dados de questionários e entrevistas 

aplicadas aos alunos, os autores revelaram como perfil do aluno propicio a evasão aqueles de 

mais idade, com família formada e trabalhadores. Como motivos para evasão os autores 

mencionaram motivos familiares, a disponibilidade de tempo e a distribuição de matérias do 

primeiro semestre do curso. Por último, os autores consideram que as estratégias 

administrativas para a redução da evasão devem tomar como linha de partida os resultados 

encontrados. 

Morais (2018)  em sua tese propôs uma abordagem avaliativa denominada Fuzzy SD, 

trata-se de uma ferramenta voltada ao docente afim de monitorar as turmas virtuais na predição 

e combate a evasão de alunos em cursos online. Para tanto, a pesquisa se subsidiou nas 

informações relacionadas às ações dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. A 

análise realizada envolve fatores comportamentais do estudante baseada em múltiplos 
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critérios. Estes critérios comportamentais foram fundamentais na descrição das três métricas 

principais ao entendimento da evasão do aluno no contexto estudado, a saber: Autorregulação, 

Interação e Motivação do aluno. A pesquisa utiliza a técnica da lógica fuzzy para lidar com as 

variáveis nebulosas. Constatou-se que a pesquisa deixou em aberto na abordagem a 

possibilidade de inserir outros fatores, pois há uma diversidade de arquiteturas que podem ser 

exploradas e discutidas. Respondendo ao questionamento inicial, a pesquisa identificou que há 

variáveis como edição de recursos, interações em fóruns de discussão, visualização dos 

feedbacks do professor e conversa com colegas.  

Na dissertação Schmitt (2018) tem como objetivo propiciar aos gestores educacionais 

dados estratégicos sobre dados educacionais (MDE). Como metodologia de trabalho utilizou-

se revisão sistemática de literatura sobre a temática evasão. O desenvolvimento foi realizado 

por meio de dois experimentos abrangendo três cursos de graduação em que foram empregados 

dados de interações dos alunos no AVEA e dados do sistema de gestão acadêmico da instituição. 

Como resultados foram obtidos bons índices de acertos, permitindo assim, a conclusão 

de que a abordagem proposta é factível para detecção de alunos com tendência à evasão em 

cursos de graduação em EaD. Por fim, para a disponibilização dos dados oriundos da mineração 

foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos móveis. Na avaliação do aplicativo, junto 

aos coordenadores dos cursos avaliados, constatou-se que os dados descobertos são de suma 

importância para gestão, pois facilita o acompanhamento dos alunos com tendência à evasão, 

para realização de intervenções junto a eles a fim de evitar a sua desistência. Dentre algumas  

informações aplicadas na MD dos trabalhos listados destacam-se a frequência de uso do 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) por parte dos alunos e professores, notas, 

disciplinas que mais influenciaram na evasão do curso de graduação, dentre outras. 

 
Viana (2018) em sua dissertação, buscou conhecer os fatores que motivam a evasão e a 

permanência dos alunos nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Online e Presenciais da 

Fundação Getúlio Vargas – FGV, no Brasil, no período de 2014 a 2018. Foram considerados 

os dados coletados nos questionários enviados e feitas análises dos dados e comparações entre 

os alunos que concluíram o curso e aqueles que evadiram afim de traçar os motivos que levam 

a evasão e permanecia. Ademais foram realizadas entrevistas com professores experientes na 

modalidade de EAD. A pesquisa possibilitou compreender qual aluno (do curso presencial ou 
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online) tinha menor chance de evadir, o sexo do aluno com maior probabilidade de evasão e 

quais variáveis de interesse no questionário apresentaram significância estatística. O tema 

central da pesquisa levou a compreensão de que a permanência e a evasão são determinadas por 

vários elementos, o que exige das instâncias competentes e o reconhecimento da necessidade 

de criar mecanismos e critérios de acompanhamento mais eficientes e transparentes a fim de 

identificar os motivos que levam à evasão, bem como conhecer o perfil dos estudantes que 

concluíram os cursos e suas motivações. 

Como último estudo analisado referente a 2018, a dissertação de Gomes (2018) teve como 

objetivo investigar as taxas de evasão na instituição e identificar os fatores que contribuem para 

a permanência ou evasão dos estudantes de cursos técnicos a distância, oferecidos pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho. A 

autora determina que as causas da evasão são, principalmente, a dificuldade para a realização 

do estágio, a falta de encontros presenciais, a dificuldades na compreensão dos conteúdos e a 

dificuldade em se conciliar o trabalho com os estudos. Como motivos que contribuem para a 

permanência, a autora destaca o conhecimento prévio do que é a modalidade EaD, o apoio dos 

pais e familiares, a motivação pessoal, o conhecimento da matriz curricular do curso, a 

identificação com o curso, o apoio dos tutores e o bom desempenho nas disciplinas. Sendo 

assim, a autora sugere como estimulo para a permanência a criação de vídeos explicativos sobre 

o curso e a oferta de um treinamento inicial obrigatório,  a fim de nivelar os conhecimentos 

básicos de uso das novas tecnologias. 

No quadro 15 a seguir, dá-se a sintetizaçãodos estudos selecionados referentes a 2018, 

visando facilitar na localização do eixo central de estudo adotado por cada pesquisador e os 

resultados observados pelos mesmos. 

 
Quadro 15: Eixos adotados e resultados observados nas pesquisas selecionadas de 2018. 

 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

Rodrigues et 

al. 

 

– Avaliar a evasão em um curso de 

especialização em gestão em saúde. 

– Evasão é heterogênea e provocada por 

diversos motivos, como as dificuldades em 

relação ao uso das tecnologias ou a 
conciliação com trabalho e família e baixa 

interação com professores e tutores. 

 

 

Cavalcanti 

 
 

– Analisar a evasão do curso de 

Bacharelado em Administração 

Pública do IFPB. 

– Perfil do aluno evadido: maioria do sexo 
masculino, com renda individual de três 

salários mínimos, idade média de 35 anos, 

baixa escolarização familiar, a escolha do 

curso com o objetivo de alcançar uma 
realização pessoal e sua matrícula como a 
primeira experiência de EaD. 
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  – Evasão dos alunos é influenciada pelas 

variáveis sexo, escolaridade do pai e por sua 

renda individual. 

 
Oliveira, 

Oesterreich 

e Almeida 

–Avaliar a evasão e suas causas em um 

curso de pós-graduação lato-sensu do 
Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (PNAP) 

–O perfil do aluno propício a evasão 

corresponde àqueles de idade mais madura, 

com família formada e trabalhadores; 
–Motivos para evasão: familiares, a 
disponibilidade de tempos e a distribuição de 

matérias do primeiro semestre do curso. 

 

 
 

 

 
Gomes 

 

 

–Investigar as taxas de evasão e 
identificar os fatores que contribuem 

para a permanência ou evasão dos 

estudantes EaD, oferecidos pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – 

Campus Muzambino. 

– Causas da evasão são principalmente a 

dificuldade para a realização do estágio, a 

falta de encontros presenciais, a dificuldades 
na compreensão dos conteúdos e a dificuldade 

em se conciliar o trabalho com os estudos; 

– Motivos para a permanência: o 

conhecimento prévio do que é a modalidade 
EaD, o apoio dos pais e familiares, a 

motivação pessoal, o conhecimento da matriz 

curricular do curso, a identificação com o 

curso, o apoio dos tutores e o bom 
desempenho nas disciplinas. 

 

 
Morais 

Abordagem avaliativa com a 

ferramenta fuzzy Sd (ferramenta 

voltada ao docente para monitorar as 

turmas virtuais na predição e combate 
a evasão 

 
Interação entre o professor, tutor e alunos nos 

AVA’s estão diretamente relacionadas a 

evasão. 

 

 
Schmitt 

 

Estratégias sobre mineração de dados 

educacionais como ferramenta para 
gestão acadêmica e acompanhamento 

de alunos 

frequência de uso do Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem (AVEA) por parte 

dos alunos e professores, notas, disciplinas 

que mais influenciaram na evasão do curso 
de graduação, dentre outras 

 
 

 
Viana 

- Fatores motivacionais que 
influenciam na evasão e na 

permanência; 
 

- Comparações entre os alunos que 

concluíram o curso e aqueles que 

evadiram afim de traçar os motivos 
que levam a evasão e permanecia 

 
 

A pesquisa possibilitou compreender qual 

aluno (do curso presencial ou online) tinha 

menor chance de evadir, o sexo do aluno com 

maior probabilidade de evasão 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

5.11 Pesquisas de 2019 

Como último ano selecionado, tem-se no quadro 16 disposto na página seguinte, com o 

resumo dos estudos referentes ao ano de 2019 e em seguida trazendo uma explicação dos 

mesmos. 

No artigo de Andrade e Zerbini (2019), buscou-se relacionar qual a possibilidade de 

evasão de um curso EaD para alunos que utilizaram Estratégias e Estilos de Aprendizagem, que 

corresponde a procedimentos cognitivos e habilidades comportamentais usadas pelo 
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sujeito através de ações sistemáticas empreendidas pelo sujeito a fim de cumprir uma tarefa ou 

alcançar determinada meta. A partir de um questionário aplicado a 135 estudantes da 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo, as autoras foram capazes de notar que aqueles 

que utilizam desta estratégia não abandonariam o curso, o que demonstrou como a forma de 

estudo e aprendizagem do aluno é capaz de influenciar diretamente nos índices de evasão e 

quando efetuado de forma incorreta desmotiva o discente. 

Já na dissertação de Branco (2019), foi trazido como objetivo de discussão as perspectivas 

encontradas nos bancos de teses e dissertações que possuíam como tema a evasão na EaD e as 

alternativas que ofereciam para a diminuição dos índices de evasão. Para que fosse possível 

analisar os estudos, as autoras efetuaram um mapeamento de 2007 a 2017 das teses e 

dissertações relacionados ao tema e notaram que a problemática da evasão sempre esteve 

presente nos estudos acerca da modalidade. As autoras perceberam que há ainda  limitação 

e resistências no uso da tecnologia com a educação, a falta de preparo e experiência dos 

professores e tutores para o uso da tecnologia, a importância do tutor para causar tanto a evasão 

quanto a permanência do aluno no curso e a lógica de mercado presente na oferta de cursos 

EaD, dando maior importância ao lucro do que na formação humana do discente. Por fim, as 

autoras explicam a necessidade de o aluno adquirir o sentimento de pertencimento à instituição 

para a sua permanência e, considerando a origem do problema da evasão nas instituições a 

mecanização do aluno e a rigidez sistemática dos cursos ofertados, é necessário um olhar para 

as particularidades dos discentes. 

Silva (2019) em sua dissertação intitulada Preditores de barreiras em cursos de pós 

graduação ofertados a distância, tem como escopo identificar variáveis preditoras de evasão 

relacionadas às características dos alunos, estratégias de aprendizagem e a barreiras em EaD, 

em cursos de pós-graduação ofertados a distância em uma Instituição de Ensino de Pós-

Graduação, situada em Ribeirão Preto-SP. A metodologia utilizada na pesquisa foi questionário 

e entrevistas via Skype. Os questionamentos que a autora buscou responder foi qual seria o 

perfil do aluno da EaD, quais estratégias de aprendizagem adotadas por eles e por fim, como os 

obstáculos encontrados pelos alunos ao longo do curso e referentes ao contexto de estudo do 

aluno, desenho do curso e perfil do estudante podem influenciar na sua desistência no curso? 

Por fim, os resultados apontaram que os alunos utilizaram com mais frequência as 

estratégias cognitivas, controle da emoção e motivação, reflexão para aplicação prática. As 

estratégias utilizadas com menos frequência foram as de busca por ajuda interpessoal, isso pode 

refletir em uma necessidade maior de se promover em EaD ações de integração entre os 
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alunos, que podem trocar experiências e enriquecer a aprendizagem ao longo do curso. Também 

foram apontadas falhas relacionadas ao conteúdo dos cursos serem muito teóricos e pouco 

aplicados à prática. No estudo 2, foram apontadas falhas na conexão durante as aulas   ao vivo, 

e a ferramenta de acesso ao aluno que segundo afirmações, eram muito atrasadas, também 

citaram a falta de interação nos fóruns com o tutor e demais alunos. 

 
 
 
 

Quadro 16: Eixos adotados e resultados observados pelos estudos em 2019. 
 

AUTOR EIXO CENTRAL DO ESTUDO RESULTADOS 

 

Andrade e 
Zerbini 

 

– Relação entre a possibilidade de 

evasão e processos cognitivos e 
habilidades comportamentais do aluno. 

 
– Influência direta entre a forma de estudo e 

aprendizagem do aluno e os índices de evasão. 

 
 

 
Branco 

 

 
– Perspectivas dos estudos anteriores 
e alternativas oferecidas para a redução 

da evasão na EaD. 

– Correspondência de fatores como a 

resistência no uso das tecnologias, falta de 
preparo dos tutores, influência do tutor e 

mercantilização da EaD; 
– Como possíveis soluções para redução do 

índice: integração do aluno ao curso e a 
quebra da mecanização do aluno e rigidez 

sistemática da aprendizagem. 

 

 
 

 
Silva 

 

 

 
identificação variáveis preditoras de 
evasão relacionadas às características 

dos alunos e a barreiras em EAD 

Os alunos utilizaram com mais frequência as 

estratégias cognitivas, controle da emoção e 

motivação, reflexão para aplicação prática 
 

As estratégias menos utilizadas foram as de 

busca por ajuda interpessoal, isso pode 

refletir em uma necessidade maior do EAD 
em promover ações de integração entre os 

alunos, que podem trocar experiências e 
enriquecer a aprendizagem ao longo do curso 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 
 

Notadamente, destacam-se as pesquisas qualitativas e que utilizam como estratégia para 

levantamento de informações: questionário, entrevista semi-estruturada, observação de campo, 

estudo de caso mineração e análise de dados como o  GVwise e EMITICE. Certo que as 

pesquisas ilustram contextos locais, entretanto, permitiram uma visão panorâmica dos motivos 

que levam a evasão e a permanência na referida modalidade de ensino. Vertiginosamente os 

principais motivos para evasão são aspectos pessoais como problemas familiares, questões 

econômicas, não adaptação ao método, tempo para conciliar o trabalho e os estudos, o que 

alguns autores pontuam como fatores endógenos. Em segundo, a interação com professor e o 

tutor, falta de feedback das atividades, desmotivação com o curso, sobrecarga de atividades, 

material didático, localização dos polos, entre outras. Todos esses fatores citados acima  
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ocorrem simultaneamente, sendo que um pode desencadear outro, pois há uma correlação entre 

eles. Este trabalho não se propõe simplesmente em elencar as causas da evasão. As pesquisas 

embora atuem com metodologias diferentes, mas que se complementam e apontam para 

horizontes parecidos. O que nos chamou a atenção no decorrer do trabalho é como a interação 

e a afetividade entre professores, tutores e alunos tem impacto direto na evasão ou permanência 

em EaD. Dedicamos a próxima seção para aprofundar nessa questão levantada e investigando 

o papel do professor e do tutor que segundo as pesquisas são uma das questões centrais da 

evasão. 

 
 

 

 
6. INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE COMO FATOR DE PERMANÊNCIA OU 

EVASÃO EM EAD 

 
Observamos no texto das dissertações e teses levantadas neste trabalho o surgimento 

das variáveis interatividade e mais subjetivamente afetividade nas pesquisas. Tal fato chamou-

nos a atenção por ser um fator motivador da permanência ou evasão da forma com que ela 

ocorre. 

Primeiro devemos apresentar a distinção entre os termos interação e interatividade. 

Segundo Morais (2018, p.61) a interatividade é “um conceito complexo, especialmente quando 

relacionado à área da Educação, mas representa um importante pilar para o seu entendimento”. 

O autor aprofunda que no caso da EaD, a complexidade é ainda maior, pois diversos agentes 

interagem de diferentes maneiras, por meio de inúmeras ferramentas e com expectativas e 

objetivos distintos. Dessa forma, é importante distinguir dois conceitos aparentemente 

semelhantes neste cenário: interação e interatividade. Inicialmente, a interação engloba o 

comportamento e as trocas entre indivíduos e grupos que se influenciam, nos casos em que há 

eventos recíprocos que requerem pelo menos dois objetos e duas ações. A interatividade refere-

se aos atributos da tecnologia contemporânea utilizada na EaD, que permite conexão em tempo 

real (MORAIS, 2018). 

Conforme Belloni (2001) apud Machado (2015), a dicotomia entre interação e 

interatividade é a característica técnica que significa a possibilidade de o usuário interagir 

com uma máquina, ao passo que interação é a ação recíproca entre dois ou mais atores em que 

ocorre intersubjetividade, isto é, encontro de dois sujeitos. Machado (2015, p. 88) pondera 

que: 
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No contexto das tecnologias educacionais, palavras como interação e 

interatividade fazem parte do cenário atual, mesmo que algumas vezes não 
reconheçamos a implicação de atuar de acordo com esses novos conceitos. Os 

temas interação e interatividade têm assumido uma posição de destaque, até 
mesmo na mídia, como uma possível solução para o processo 

comunicacional, de forma dialógica, em que o usuário possa intervir num 

produto, já que, na lógica dialógica que a mídia propõe, o usuário é ativo 
diante das tecnologias, podendo então interagir com elas. 

 

 
 

O termo interatividade nasce nos anos 70 e destacou-se nas décadas a seguir com o 

uso mais frequente do computador contrapondo a televisão monológica e a emissora e 

dispositivos do tipo. O desenvolvimento de ferramentas do computador possibilitou os usuários 

manusear a programas e determinando a formulação do termo interatividade. A conceituação 

da palavra interação se aproxima mais do processo de ensino e aprendizagem do que a 

interatividade pois podemos dizer que a interação é a reciprocidade de ações sociais 

(MACHADO, 2015). 

Em EaD, o tempo para a aprendizagem adquire uma nova característica, para além 

daqueles momentos presenciais numa escola regular. Em tal modalidade se tem a possibilidade 

de estar conectado às mais diferentes redes ao mesmo tempo, quase full time, ou seja, todo 

tempo para aprender e interagir. Esses novos arranjos de tempo precisam ser mais estudados 

nas perspectivas da relação entre alunos e professores. 

A inter-relação entre docentes e discentes é extremamente “dialógica e sofre uma série 

de influências do meio e do contexto no qual está inserida” (ROSA 2016, p. 85). Segundo Braga 

(2015) há uma expectativa de que os alunos internautas apresentem nas ferramentas de interação 

de um curso o mesmo comportamento que desempenham nas comunidades virtuais da rede, a 

associação espontânea com os pares, a participação significativa e também a motivação 

apresentada nas comunidades virtuais dos ambientes informais. 

Ramos e Silva (2012) na sua tese intitulada “A permanência de alunos nos cursos 

presenciais e a distância de administração: contribuições para gestão acadêmica” com o  

objetivo de responder a problemática: Como a integração social influencia a permanência dos 

alunos nas modalidades presencial e a distância no curso de Administração da UEMA? Para o 

autor “a abordagem da afetividade na Educação a Distância envolve relações afetivas dos alunos 

entre si e dos professores com os alunos, além dos relacionamentos administrativos e 

acadêmicos inerentes à gestão do curso” (RAMOS E SILVA, 2012, p. 104). Respondendo ao 
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problema colocado na sua tese, os resultados apontam indícios de que a interação social tem 

impacto positivo na permanência dos alunos nas modalidades presencial, e, principalmente,   na 

modalidade a distância. 

O incentivo dos colegas e a interação com professores foram aspectos mencionados 

pelos egressos da educação a distância e da modalidade presencial, sendo que na primeira o 

tutor ocupa papel central na intermediação da relação do aluno com a instituição. Nesse sentido, 

em ambos os modelos finais resultantes dessa pesquisa, constam aspectos de interações sociais 

na dimensão estar-em-rede, contudo, foi justamente nessa dimensão que se encontrou a maior 

diferença entre as modalidades. Enquanto os egressos da educação a  distância apontam a 

interação discente, o uso das TICs e a interação docente como componentes essenciais para a 

permanência, os egressos da modalidade presencial apontam como relevante apenas o último 

componente. 

Sobre a interação docente, verificou-se que os egressos da modalidade presencial se 

restringiam a uma formalidade normativa com seus professores e tutores, os egressos da 

modalidade a distância mantinham uma informalidade nas relações com os seus tutores, 

chegando ao desenvolvimento de relações de amizade. Esse componente contribuiu, também, 

para a permanência desses alunos. 

Com relação a interação entre os próprios alunos e desafiando a ideia do isolamento do 

aluno da EaD, a maioria dos egressos da modalidade a distância participou de grupos de estudo 

presencial e ainda alegavam que sua participação nesses momentos poderia ter sido maior. Por 

outro lado, a maioria dos egressos da modalidade presencial não conseguiu formar grupos de 

estudo e nem sentiu falta desse tipo de participação. Provavelmente, tal fato decorra de um 

comportamento distinto dos dois grupos: de uma necessidade de relações interpessoais para os 

alunos da educação a distância e da falta dessa mesma necessidade para os egressos  do curso 

presencial, uma vez que tais necessidades já seriam supridas pelo convívio diário em  sala de 

aula. Foram encontradas, nesse estudo, duas variáveis motivacionais para explicar a interação 

discente: uma de ordem instrumental que levava os alunos a se reunirem para  estudar ou 

para realização de trabalhos e outra afetivo-social de manutenção das redes de amizades. Em 

alguns casos, a motivação instrumental levou-os à motivação afetivo-social,  que se manteve 

mesmo depois de encerrado o curso. Esses elementos motivadores estão mais diretamente 

envolvidos na permanência dos alunos da modalidade a distância do que dos alunos da 

modalidade presencial, provavelmente, devido ao sistema de matrícula por crédito que não 

propicia a formação de uma turma única. 
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Sihler e Ferreira (2009), no que diz respeito à interação ou à sua falta, destacam que 

94% do compartilhamento de novos conhecimentos e das atividades colaborativas são vistos 

como vantagens na EaD. Em diversas respostas, nota-se o sentimento de troca e 

compartilhamento como aspectos muito valorizados pelos estudantes. O relacionamento 

interpessoal desenvolvido por meio da interação entre os atores surge em 72% das respostas 

como fator de grande importância para a permanência do aluno até o final do curso 

Dantas (2011) ao analisar as justificativas dos alunos evadidos do Polo Martins e 

Mossoró da IFRN, constatou-se que as consequências diretas para a qualidade do trabalho 

desenvolvido por esses profissionais, pois a presteza com que esses profissionais atendem aos 

questionamentos dos alunos, dirimindo dúvidas, sugerindo leituras, incentivando e motivando 

os alunos, reflete a qualidade desse trabalho junto aos alunos e é essencial para a construção 

de aprendizagens significativas. 

Os problemas no trabalho desenvolvido por professores e tutores ficaram evidentes nas 

críticas apresentadas pelos alunos evadidos do polo de Martins, com ênfase em aspectos como: 

a qualidade do material didático produzido e as dificuldades na interação entre esses 

profissionais e os alunos, com os consequentes prejuízos para o acompanhamento aos alunos 

e o esclarecimento às dúvidas apresentadas por esses alunos. Os resultados obtidos a partir da 

análise de documentos, da observação participante da realidade e da aplicação de questionários 

com os alunos evadidos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental nos polos   de Mossoró e 

Martins confirmam a veracidade dessa tese. Os problemas apresentados pelos alunos evadidos 

acerca do trabalho dos professores formadores e tutores a distância também se refletiram nas 

dificuldades na interação entre os atores da EaD. O distanciamento excessivo, a sensação de 

abandono e o despreparo de alguns professores, tutores e da própria instituição, para atuar na 

EaD, criaram dificuldades para a aprendizagem e desmotivaram alguns alunos evadidos, 

levando-os a afirmar que é mais difícil aprender através da EaD do que em um curso presencial. 

Percebe-se o importante papel do professor e tutor mediador para o desempenho dos alunos 

na educação a distância sentirem-se acolhidos pela instituição. 

Braga (2015) afirma que se o papel do professor é mediar à comunidade virtual, este 

papel também se assemelha daquele exercido pelo tutor, pois ele extrapola a tarefa de assegurar 

o cumprimento dos objetivos e passa a significar o acompanhamento individualizado do 

processo de aprendizagem dos alunos sob sua tutela, através da motivação ao compartilhamento 

do saber no ambiente da comunidade virtual. 
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6.1 Tecendo reflexões que diretamente ou indiretamente permeiam a evasão em EaD 

 
 

Na EaD o trabalho dos professores e tutores vão além da docência, mediador, 

pesquisador, facilitador/colaborador no processo de ensino e de aprendizagem. Rosa (2016, 

p.83) destaca que na modalidade de ensino a distância, o trabalho em equipe constitui uma 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento da formação, pois desde a preparação da aula, 

passando pela sua veiculação junto aos alunos, até a conclusão do módulo, todos os docentes 

mantém constante contato com os outros integrantes da equipe. As atividades são distribuídas 

entre os membros, cada qual com saberes específicos, e desse modo, elimina-se qualquer 

possibilidade de uma concepção de totalidade do processo de oferta do curso virtual por 

qualquer um dos profissionais envolvidos nele. 

Para o professor que está iniciando sua prática na educação a distância, há um período 

natural de adaptação, pois também a mediação das TICs nas relações pedagógicas acontece 

mediante a prática. As interações virtuais colocam em evidência a relação com o outro que, 

num primeiro momento, é um desconhecido. Para que a relação pedagógica possa se 

estabelecer, há necessidade de o professor também desenvolver as habilidades de ouvir o aluno 

para conhecê-lo e aprender a escrever/falar com ele. Uma relação pedagógica em que se 

estabeleçam vínculos significativos, que possibilitem condições para o desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem (ROSA, 2016). 

No entanto, existem situações em que um contato face a face seria mais adequado nesse 

processo formativo. Em outras situações cuja distância físico-geográfica impede o aluno de 

frequentar o curso presencial, a relação virtual torna-se a opção mais expressiva, senão a única, 

para que o estudante possa frequentar um curso. A relação via ambiente virtual, seja ela 

particular ou com todo o grupo de estudantes da sala, torna também possível a criação de 

vínculos. 

As pesquisas sobre a formação continuada de professor para atuar na Educação a 

Distância tem evidenciando a necessidade constante inovar o processo de mediação pedagógica 

dos docentes para lidar com as tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem. Apropriar-

se das ferramentas digitais não se limita ao uso mecânico dos recursos  tecnológicos, pois 

abrange o domínio crítico dessa linguagem e de constante aperfeiçoamento. Portanto, isso 

implica conhecer  bem os recursos disponíveis e saber de que forma eles poderão ser utilizados 

como ferramentas de auxílio. Essa discussão vem salientar a necessidade de o professor estar 

devidamente preparado para o uso pedagógico das novas tecnologias conforme o avanço das 

Tecnologias e      as mudanças no perfil do aluno   (ROSA, 2016). 
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Outro ponto que merece destaque são as pesquisas referente as competências e formação 

no ato da contratação de docentes para lidarem com as TICs. Por isso, a competência para o 

uso das novas tecnologias voltadas para a educação exerce certa influência imprescindível no 

processo de escolha para o trabalho na EaD. Nesse sentido, conforme Rosa (2016), pode-se 

inferir que as TICs representam uma forma de potencializar os espaços educacionais, 

descentralizar o acesso ao saber, modificar a lógica da comunicação,   aproximar professores e 

alunos. Portanto, essas possibilidades devem ser aproveitadas e   devidamente exploradas com 

fins educacionais num paradigma que tem como prioridade a participação, a interação dos 

agentes educacionais, visando à construção compartilhada do conhecimento. 

Para alguns pesquisadores da EaD, os professores de tal modalidade têm a missão de 

fazer os alunos perceberem a real possibilidade de sua autonomia para tornarem-se mestres de 

sua autoaprendizagem, ou em outras palavras, cabe ao professor ensinar os alunos a aprender 

a aprender. Diante dos altos índices de evasão escolar, o problema não é apenas da EaD, mas 

levam-nos a questionar se tais “métodos conduzem realmente o aluno de EaD a uma 

aprendizagem autônoma ou o contrário, uma aprendizagem passiva frente a distância da relação 

mestre/discípulo” (ROSA, 2016, p. 64). 

Dentre vários outros aspectos, percebe-se que ainda há sobre o aluno da EaD certo 

preconceito no que diz respeito ao equívoco de atribuir-lhe a necessidade de aprender sem o 

auxílio do professor. A distância, tempo/espaço, não supõe um afastamento entre professor e 

aluno. 

O AVA tanto possibilita quanto apresenta diferentes possibilidades para a educação. 

Dentre tais possibilidades, a EaD pode explorar as diferentes dimensões humanas, como a 

criatividade, curiosidade, emoção, a intelectualidade e a afetividade, tanto quanto na 

modalidade presencial, tendo em vista que uma educação “humanizadora” não se resume em 

presença física. Diante do exposto e em conformidade com as ponderações de Rosa (2016), 

uma sala de aula baseada numa relação autoritária pode ser considerada um local de encontro 

de corpos, mas não um ambiente de educação integral do ser humano. 

Em consonância com as proposições anteriores, para Dias e Leite (2019), é necessário 

que o aluno da educação a distância conquiste a sua aprendizagem autônoma para seu 

desenvolvimento na modalidade e que não se torne passivo e dependente da figura do professor 

e se torne protagonista em seu processo de aquisição de conhecimento. Em termos do 
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processo de aquisição de conhecimento, Rosa (2016) indica que poderá ocorrer uma dicotomia 

entre o aluno autodidata e o aluno autônomo. Ainda, conforme a autora em questão,   parte-se do 

pressuposto que autodidata se refere a alguém capaz de ensinar a si mesmo, já o autônomo, por 

sua vez, é quando o sujeito se torna protagonista de sua própria aprendizagem, ou seja, alguém 

capaz de refletir sobre as consequências de suas próprias decisões. Se o aluno não é autônomo 

para aprender, evidencia-se a necessidade de se organizar o processo de ensino por meio de 

situações que possam promover a aprendizagem de maneira a levar o  aluno a refletir e 

estabelecer conexões. Portanto, pode-se atribuir denominações, tais como pré-requisito ou 

mesmo como consequência, pois, a autonomia pode ser considerada como um dos pilares que 

sustenta a aprendizagem em qualquer contexto, mas, principalmente, na EaD. 

Nesse sentido, o processo de ensino e de aprendizagem deve ser prazeroso, partindo 

do princípio de que o homem educa o outro e a si mesmo, num processo construtivo,  interativo 

e, ao mesmo tempo, lúdico, cujo sujeito-aprendiz, com suas emoções e sentidos, não é excluído 

nem banido, mas tanto interage com o outro quanto com o objeto de sua aprendizagem, com o 

meio no qual está inserido, modificando-o e sendo modificado (ROSA, 2016). 

Nessa perspectiva, e na busca por uma melhor aprendizagem, o papel da instituição de 

ensino e, consequentemente do professor, seria o de ensinar os alunos mecanismos de como 

aprender os fatos (conteúdo), ajudando-os a fazer uma autorreflexão de sua aprendizagem, 

evitando levar para o ambiente escolar os fatos (prontos) (GANDA e BORUCHOVITCH, 

2018). Entretanto, sabe-se que existem vários déficits na formação de professores que podem 

contribuir para uma lacuna neste âmbito, um deles é de que nem todos os professores estão 

preparados para atuarem no sentido de ensinar para o aprender a aprender. Assim, investir em 

uma formação de aprendizagem autorreguladas, que possa preparar de fato o docente para 

intervir junto a seus alunos com estratégias nesse campo. 

Acreditamos que todos os alunos são capazes de aprender e obter sucesso na 

aprendizagem, mas para isso o professor deve ajudá-los nesse processo de autorregulação. 

Atrelado a isso, formar professores autorregulados e com aspectos metacognitivos 

desenvolvidos, possibilita o desenvolvimento dessas estratégias e a consequente formação de 

alunos/indivíduos autorregulados e autorreflexivos. Dessa forma, entendemos que a 

metacognição e autorregulação estão atreladas, pois quando se desenvolve estratégias para uma 

aprendizagem eficaz é possível aprender a ser um sujeito autorregulado. Esse fato é capaz de 

influenciar em maior motivação, organização, disciplina e persistência diante as 
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dificuldades, tal como ressaltado por Ganda e Boruchovitch (2018), além de contribuir 

essencialmente para uma aprendizagem mais significativa. 

As pesquisas apontam que as instituições que ofertam a modalidade EaD se preocupam 

mais com o suporte tecnológico e com a estética e menos com a afetividade e que,   além disso, 

muitos estudantes acabam evadindo dos cursos porque a relação desenvolvida entre os atores é 

mecanicista e cognitiva. Nesse contexto, Souza (2009) estabelece a insatisfação do aluno com 

tutores professores como fator que gera impacto na decisão de evadir. Por outro lado, em 

contraponto aos aspectos mencionados anteriormente, sabe-se que um dos principais aspectos 

responsáveis pelo baixo índice de evasão dos cursos à distância da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) é a qualidade da interação entre professores e aluno promovida pela tutoria. 

Os alunos ao perceberem que suas respostas ou reflexões são importantes para o 

grupo, passa a sentir-se valorizado e motivado para interagir com seus pares, por exemplo, 

quando o aluno é solicitado a citar as vantagens em ter aulas a distância, existe unanimidade 

em relação à importância dada à flexibilidade de horário e local de estudo. Assim, como aponta 

Rosa (2016), na visão de alguns alunos, a proximidade também pode simbolizar maior 

possibilidade para aprendizagem. 

Ao comentar algumas experiências positivas em EaD e seus resultados obtidos a nível 

do território nacional brasileiro, Belloni (1999), menciona que a frequência entre os estudantes, 

e a exigência de retorno imediato da informação explica a receptividade às mídias interativas 

do desejo de encontrar outros estudantes o que permite comparar dificuldades e discutir sobre 

a qualidade dos cursos por meio de tal interação. 

Para Sihler e Ferreira (2009) demonstraram por meio de sua pesquisa que a respeito da 

relevância da afetividade e das relações desenvolvidas entre tutor/aluno/grupo nas cinco  regiões 

geográficas do país evidenciaram que durante o processo de aprendizagem, apresenta enorme 

contribuição para o aumento da satisfação e da motivação e, consequentemente, para  a 

permanência do aluno no curso. 

De acordo com Almeida et al. (2013) em relação a qualidade do feedback/orientações, 

vão em direção a linha de pensamento anterior, visto que a falta de apoio de interação entre o 

professor-tutor e os alunos, tais como falhas de comunicação com o tutor e falta de feedback do 

tutor pode representar perdas em termos de satisfação e motivação, sobretudo, influenciando 

para evasão. 

A EaD não pode deixar de lado a necessidade de comunicar as privações e alegrias 

humanas, que a fizeram surgir como uma nova modalidade que pode ajudar a aproximar o 
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conhecimento daqueles que até hoje viveram e vivem afastados dos grandes centros 

educacionais nacionais. Por isso, essa modalidade de ensino tem a possibilidade de tentar 

diminuir as distâncias sociais e culturais presentes em nossas cidades por meio da oferta de 

cursos que possibilitem uma educação de qualidade, ainda tão distante de nossa realidade. A 

Educação a Distância não pode tornar-se mais uma “educação distante” das coordenadas do 

nosso tempo e espaço. 

A educação para além de um desafio nacional, o é também individual. Para isso, formar-

se a partir da modalidade presencial ou a distância, sempre imputará uma dose de 

responsabilidade mútua de quem ensina (mestre), mas também de quem aprende (aluno). Dessa 

relação, por vezes tensa, poderá nascer o desejo instigante da contínua e progressiva formação. 

 

 
 

 
6.2 Evasão: um movimento constante de idas e vindas... um processo 

 
 

Hoje é isso... amanhã é aquilo... 
Estou me aproximando... estou me distanciando... 

Tenho uma certeza... estarei sempre em processo de busca... 

O que vejo e percebo hoje... não será o que veem e percebem amanhã... 

(FERREIRA, 2021). 

 

Para evidenciar um retrato sobre a evasão em EaD no Brasil, além de algo complexo, 

tornou-se também singular no contexto da história atual de evolução da humanidade. A 

contemporaneidade tem sido marcada por uma epidemia que tem (re)dimensionado os 

processos de ensino e de aprendizagem tanto nas escolas básicas quanto nas de formação 

superior. 

O que se presencia é que as novas demandas voltadas para o processo educacional em 

termos do uso das tecnologias que antes estavam a maioria das vezes atreladas a EaD, tem 

garantido a continuidade dos estudos na modalidade presencial. No entanto, os desdobramentos 

desta utilização têm sido caracterizados por várias nuances que tem se deparado nos processos 

educacionais. Por exemplo, a de que tanto instituições de educação básica quanto de formação 

superior não estavam devidamente preparadas para lidarem com a sua utilização, tanto em 

termos de infraestrutura tecnológica quanto em termos de qualificação dos docentes para 

lidarem com as mesmas, demandando cursos emergenciais 
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sobre as possibilidades mínimas de utilização em alguns casos e até mesmo aprendendo a 

utilizar durante a própria prática docente. 

Os apontamentos iniciais nos permitem aproximar das proposições de Ometo (2013), ao 

abordar que as instituições de ensino vivenciam a realidade que está sendo posta do lado de  fora 

das instituições de ensino, ou seja, as características com que a sociedade se depara naquele 

momento, naquele contexto não estão alheias dos fatos, implicações e desdobramentos que 

permeiam o tripé relacionado ao processo de ensino, de aprendizagem e de produção do 

conhecimento internos das instituições. Portanto, enquanto um processo, cada contexto pode 

evidenciar características e tendências relacionadas a evasão. 

Em analogia as considerações anteriores, rompendo-se com uma visão bastante comum 

no senso comum em que as pessoas usualmente utilizam a expressão: “eu nasci assim,   eu cresci 

assim e tem que ser assim”. O contexto de tais colocações na maioria das vezes tenta  explicar 

as situações como sendo de uma forma única em que não há possibilidade de  mudanças, sendo 

a única possibilidade aceitar como está sendo posta. Distanciando de tal ponderação, 

acreditamos que os contextos mudam, as variáveis mudam, outras lentes surgem para enxergar 

e interpretar a nova realidade que está sendo posta. Portanto, enquanto um processo, um 

movimento contínuo, compactuamos da proposição de que os contextos se alteram e as 

características e tendências da evasão fazem parte dessa movimentação dinâmica 

continuamente. 

Diante das considerações anteriores, toda a complexidade que envolve o uso de 

tecnologias contribuiu para aflorar mais alguns preceitos, em destaque o de que a mediação 

pedagógica no ensino remoto pelas tecnologias não se trata apenas de uma transposição do 

presencial para a forma remota. Tornando cada vez mais nítido que no caso da EaD há um 

conjunto de metodologias e estratégias próprias que envolvem o saber fazer pedagógico 

docente. 

Em termos da evasão podemos ressaltar que a princípio são múltiplas as variáveis que 

envolvem o processo de evasão (LOTT, 2017, PEREZ, 2016 e ANDRADE e ZERBINI, 2019), 

nas entrelinhas das pesquisas aqui analisadas, pode-se perceber as tendências que  

porventura emergem no contexto das investigações científicas se pautam diretamente ou 

indiretamente com o processo de mediação pedagógica na EaD. 

Em geral, quase em sua totalidade, as pesquisas apontaram uma palavra que se repete 

várias vezes, “adaptação”, visto na maioria das tabelas disponibilizadas sobre os trabalhos 

investigados. Apesar do enfoque e da natureza diferenciada das pesquisas também pode-se 

compreender que há uma convergência em termos do sentido de “adaptação”, que na maioria 
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das pesquisas em nosso entendimento está relacionada com os processos de mediação 

pedagógica promovidos pelo docente. 

Para vários teóricos da educação, dentre eles, Vygotsky (2013), descreve que a 

mediação pedagógica é algo de grande destaque no âmbito educacional, principalmente, se nos 

adentrarmos em termos da potencialidade de adaptação tanto dos processos de ensino quanto 

de aprendizagem para produção do conhecimento em diferentes níveis e modalidades de ensino. 

No entanto, apesar das premissas anteriores, o que tem se observado na maioria dos   trabalhos 

relacionados com a formação docente é que tais processos desprendidos para promoverem a 

mediação tem sido intensamente debatido nos últimos anos, cujos reflexos das limitações de tal 

processo tem contribuído para o desestímulo e até mesmo para o abandono das instituições de 

ensino pelos alunos. 

Os dados das pesquisas também descortinaram que os alunos,na maioria das vezes, 

também não se adaptam pela rigidez de prazos em termos de ambiente virtual de aprendizagem 

pela falta de gestão do tempo em termos de trabalho e demais atividades cotidianas. No entanto, 

apesar de tais apontamentos, flui pelas pesquisas em relação aos apontamentos pelas causas da 

evasão o fato de que não conseguem se adaptar aos encaminhamentos e desdobramentos das 

disciplinas. Para Lopes e Pereira (2017), com o crescente aumento da oferta de cursos por meio 

da EaD, várias frentes de trabalho foram criadas nas instituições de diferentes regiões 

geográficas do país. No entanto, ainda conforme os autores, em muitos casos, a formação do 

professor formador não contempla um sólido   conhecimento em termos do que se espera em 

relação a tal modalidade de ensino, o que pode repercutir tanto na qualidade da formação dos 

graduandos quanto na não integralização dos cursos, culminando na potencialização da evasão. 

Tal problemática da evasão ainda é nítida na percepção de Branco, Conte e Habowski 

(2020), não com o intuito de culpabilizar pessoas por problemas que afligem a EaD em nosso 

país, mas tendo-se por base que muitos pesquisadores sem formação pedagógica se veem como 

aptos a manusearem as tecnologias, e que tal manuseio no processo de ensino e de 

aprendizagem se dão nos mesmos moldes do ensino presencial. No entanto, tal como já 

pontuado por vários autores a respeito de metodologia própria, de uma identidade própria que 

envolve os cursos de formação na modalidade a distância, fica evidente que o processo de 

mediação demanda sólidos conhecimentos sobre os procedimentos pedagógicos e 

extremamente necessários ao processo de construção do conhecimento e não apenas 

superficialmente como muitos supõem. 
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Diante do exposto, Rosa (2016), destaca que por mais que se busque situações que 

possam denotar uma maior clareza sobre a evasão em EaD, elencando diversas variáveis que 

podem estar envolvidas em tal processo, há que se considerar um descompasso entre o que se 

diz e o que se faz. Assim, em conformidade com as ponderações da autora, desde as primeiras 

pesquisas aqui analisadas, também se evidencia problemas relacionados ao processo de 

mediação pedagógica e suas repercussões sobre a evasão em EaD. No entanto, nos últimos 

trabalhos também analisados, percebe-se que continua reverberando-se os problemas 

relacionados a mediação pedagógica. 

Segundo Lott (2017), os ambientes virtuais de aprendizagem podem agregar várias 

tecnologias, cujo conjunto de funcionalidades pode contribuir inexoravelmente para os 

processos de ensino e de aprendizagem, mas se não forem explorados em termos de sua 

capacidade inovadora, os ambientes virtuais de aprendizagem representam as mesmas 

características tanto das salas quanto das aulas tradicionais que são elencadas há várias  décadas 

como responsáveis por grande parte da evasão de alunos na modalidade presencial. 

Em outra vertente que se vislumbra a evasão, pelas proposições de Gadotti (2008), os 

problemas relacionados com a falta de gestão do tempo por parte dos alunos ou a pouca 

efetividade do tutor em estimular a participação dos alunos, pode não ocorrer dependendo da 

forma como se prepara o ambiente virtual de aprendizagem, que é justamente um contexto 

propício para interação e de produção de conhecimento. Para isso, o    professor   precisa buscar 

novos sentidos em relação ao que fazer? Como fazer? E de que forma fazer? 

Segundo Valente (2005), em sua tese de livre docência destaca que o movimento de 

busca em torno da aprendizagem para lidar com o exercício da profissão é algo que perpassa 

por toda a história de vida do sujeito e demanda constante busca por novos conhecimentos, 

sempre em busca de se aproximar um pouco mais. No entanto, pelo movimento da espiral, por 

mais que se aproxime, também se percebe que estamos mais distantes e devemos buscar por 

mais informações e conhecimentos, ou seja, em um movimento contínuo da espiral. Portanto, 

na linha de raciocínio anterior, pode-se inferir que tanto as características quanto as tendências 

da evasão sob o “olhar” em analogia ao movimento da espiral, nos leva a perceber o quão 

complexo e dinâmico esse movimento para abordamos a evasão em EaD. 

Com base nas considerações anteriores, pode-se inferir que embora não se trate de único 

aspecto, a práxis docente por meio de uma expertise para lidar com ensino dinâmico, interativo 

e inovador é essencial para atenuar a evasão de alunos na EaD, o que pode ser contemplado por 

meio de uma formação continuada, principalmente, voltada para os docentes 
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que atuam em tal modalidade, visando romper com algumas características já bastante 

cristalizadas no ensino tradicional e que se apregoam por meio de práticas e ações na EaD 

(OLIVEIRA NETO, 2002). 

De acordo com Tardif (2007), a partir do viés de possibilidades que a formação 

continuada pode representar para (re)dimensionar ações e práticas, pois, os saberes docentes e 

a prática pedagógica podem ser melhor compreendidos e alterados em termos de aquisição de 

novas habilidades e competências e podem reestruturar o saber fazer pedagógico docente e, 

consequente, pode contribuir também tal formação em termos de rompimento com práticas 

tradicionais tidas como não exitosas e que estão atreladas como forte causa de evasão, que 

vigoraram e ainda vigentes na modalidade presencial, e, ainda, em destaque, na EaD. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da investigação realizada pode-se aproximar um pouco da realidade e da 

complexidade que envolve os estudos sobre a educação a distância, pautados por intensa 

variedade de teses e dissertações citadas ao longo do trabalho. Quando observado em seu 

conjunto, os estudos selecionados a partir de 2009 até 2019, possibilitou notarmos a existência 

de diferentes eixos de pesquisas, as quais vão se convergindo de certa forma para busca da 

predição das causas de evasão, além de proposta de sistemas multiagentes que giram em torno 

de redução dos índices de evasão. 

Também se observou por meio de comparação a amplitude que abriga o estudo do tema 

em questão, ainda mais explícito quando analisado todos os anos simultaneamente em que 

podem ter o início do caminho da pesquisa em determinado ponto, algumas vezes até similares 

entre sim, mas que no percorrer se dividem e tomam direções opostas, chegando aos  diferentes 

resultados observados. Assim como também é possível notar o objetivo similar  entre alguns 

estudos, como a predição da evasão, em que o percurso adotado por cada autor o leva a pontos 

de chegada diferentes. 

Outro fator observado em termos de continuidade de estudos se torna viável por meio 

de EaD, principalmente, pelos distanciamentos geográficos. Embora, também pode-se perceber 

que uma parcela significativa da população brasileira não tem acesso à internet. Assim, em uma 

sociedade essencialmente de classes, em que os recursos das Tecnologia da Informação e 

Comunicação não está ao alcance de todos, podem provocar novos tipos de exclusão, como no 

campo educacional. Neste contexto, um dos motivos que culminam na evasão discente 

apontados nas pesquisas destacam que um conjunto de alunos não demonstravam  nenhum 

conhecimento em relação ao computador, alguns desses demonstraram que não   sabiam utilizar 

o computador. A nova dinâmica regida pelas tecnologias impulsiona o surgimento de novos 

paradigmas tanto  de ensino quanto de aprendizagem, tornando-se necessário a busca por novos 

caminhos ou possibilidades em termos de mediação pedagógica na EaD, em que os alunos com 

pouca familiaridade com as tecnologias possam romper com tais distanciamentos. 

Diante do exposto, conclui-se que várias são as causas relacionadas com a evasão no 

Brasil evidenciadas por meio desta pesquisa, destacando-se a predominância de fatores 

pessoais, tais como: a dedicação física e mental exigida simultaneamente no trabalho e no 

estudo, o dever de atenção e dedicação à família, a falta de apoio familiar e do trabalho, a 

ausência de conhecimento acerca da metodologia, a falta de técnicas e hábitos de estudo a 

distância, a dificuldade de manuseio das ferramentas tecnológicas, a falta de motivação, o 
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baixo desempenho nas avaliações, o receio de encontrar dificuldades nas tarefas presenciais, 

dentre outras possibilidades. 

Também se observou que em alguns casos, fatores institucionais estão relacionados a 

tal fenômeno, tais como: o uso de material didático não apropriado, tarefas que foram mal 

planejadas, a falta de qualidade na mediação de conteúdos, pouca disponibilidade de equipes 

de tutoria, limitação e resistências no uso da tecnologia com a educação, a necessidade de 

aprofundar a prática de professores e tutores para o uso da tecnologia. 

Pelas proposições anteriores e pelas evidencias das congruências em termos da evasão 

na EaD pode-se perceber que tal tendência está fortemente relacionada com os processos de 

mediação pedagógica promovidos pelos docentes, em que a figura do tutor e, principalmente, 

do professor, cumprem papel determinante neste processo. Não se tem o intuito aqui de atribuir 

o peso da evasão somente nesses dois atores, entretanto, eles ocupam uma posição primordial 

nesse processo tal como evidenciado nas pesquisas que compreendem o período analisado. 

Percebeu-se também que o perfil referente aos alunos evadidos, trata-se de um público 

bastante diversificado. No entanto, a maioria dos alunos evadidos pelos trabalhos dos 

pesquisadores demonstrou que tais alunos exerciam alguma atividade remunerada e estavam 

em busca por novas qualificações profissionais, seja para a manutenção da empregabilidade, 

ou ainda objetivando atuar em uma nova atividade profissional com maior possibilidade de 

ascensão econômica, dentro de uma perspectiva da necessidade de educação ao longo da vida. 

Por fim, acreditamos que as reflexões, em destaque sobre a evasão são essenciais para 

a superação de tal problemática ainda tão eminente no campo educacional. 

Como continuidade de estudos, sugere-se que seja investigado por meio de outras 

pesquisas a vertente que remonta as metodologias inovadoras contempladas no âmbito da EaD 

e suas contribuições para superação da evasão, pois, podem evidenciar inúmeras contribuições 

sociais para (re)dimensionar os processos de ensino e de aprendizagem. 
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