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Eixo 01: Permanência e fidelização na educação superior 

 

Resumo: O presente artigo procura identificar as principais causas da evasão no Ensino a 

Distância e as estratégias utilizadas para retenção dos alunos. Para verificar essas causas, 

utilizamos como metodologia a abordagem qualitativa e caráter descritivo exploratório, 

pautado na revisão literária. O trabalho destaca como principais causas, a falta de tempo, a 

não adaptação a metodologia de ensino e questões financeiras, sendo uma preocupação das 

instituições de ensino a distância que para entender melhor o fenômeno, buscam identificar e 

compreender melhor as causas, criando estratégias para minimizar a evasão. O Ensino a 

Distância é um desafio que possui muitos obstáculos a serem superados, que envolve 

mudanças da metodologia de ensino por parte das instituições, investimento na formação e 

qualificação do corpo docente e de comportamento dos alunos que tiveram o ensino, em sua 

maioria, presencial. 

 

Palavras-chave: Educação a distância. Evasão. Metodologia. Tecnologia. Qualificação.  

 

 

Introdução  

 

A Educação a Distância (EaD) tem sido incentivada pelo governo desde 2006 de 

forma mais atuante com o sistema de Universidade Aberta (UAB). Encontra-se em 

desenvolvimento e têm dado oportunidade e atraído inúmeros alunos para a conquista do 

ensino superior. Entretanto, um dos problemas mais relevantes dessa modalidade de ensino 

são os índices de evasão dos alunos. Sendo assim, as premissas para o desenvolvimento da 

presente pesquisa se localiza na possibilidade de levantar soluções para esse problema, com o 

intuito de que os envolvidos nesse processo busquem esforços em ações e estratégias para 

melhoria continuada da educação a distância, além da conscientização dos profissionais da 

área, assim como, a aprendizagem dos discentes. Dessa forma, este projeto tem como objetivo 
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identificar as principais causas da evasão de alunos da EaD, e as estratégias e programas que 

possibilitem a retenção dos mesmos.  

De modo a identificar as principais causas da evasão na EaD, bem como apresentar 

estratégias para retenção de alunos nesta modalidade de ensino, foi realizada uma pesquisa de 

cunho bibliográfico, pautada principalmente no Censo EaD (2016) e nos autores: Favero 

(2006), Maia e Mattar (2008), Neto, Guidotti e Santos (2012). Quanto à estrutura, este artigo 

está subdividido em dois tópicos. No primeiro é abordada as causas de evasão, e no segundo, 

a relevância do tema abordado para a sociedade acadêmica, encerrando com as considerações 

finais. 

 

A evasão de alunos na educação a distância 

 

A modalidade do ensino a distância vem crescendo de forma acelerada, possibilitando 

a acessibilidade aos estudos de forma mais flexível para todos aqueles que buscam uma 

oportunidade de qualificação. Por outro lado, ocorre o crescimento da evasão dos alunos, 

sendo sem dúvida o grande desafio das instituições, as quais buscam se estruturar e 

implementar estratégias para retenção dos alunos. Com base no cenário atual globalizado, a 

educação a distância é uma modalidade de ensino que possibilita uma maior democratização 

do conhecimento. Neste contexto, considerando a importância das questões referente à evasão 

de alunos, a ABED (Associação Brasileira de Ensino à Distância), divulga todo ano o Censo 

do EaD onde um dos tópicos é voltado para a evasão, divulgando dados importantes que são 

repassados pelas instituições de ensino responsáveis. 

Com base na pesquisa da ABED divulgada no Censo EaD de 2016 os principais 

motivos para a evasão do aluno na educação à distância, são: falta de tempo para estudar, 

questões financeiras, falta de adaptação à metodologia e escolha errada de curso. Assim, de 

acordo com o Censo EaD (2016) constatou-se que: 

 

Entre as instituições de que oferecem cursos regulamentados totalmente a distância e 

as que oferecem cursos livres não corporativos, 32% e 26%, respectivamente, 

informam estar na faixa de 11% - 25%. Os cursos semipresenciais, presenciais e 

corporativos têm uma proporção menor de instituições com esse nível de evasão e 
estão mais representados na faixa de 6% a 10% do que os cursos totalmente a 

distância. (ABED, 2016, p.151) 

 

Estas informações são verificadas nos dados do gráfico 01 a seguir:  

 

Gráfico 01 - Faixas de taxas de evasão em cursos regulamentados, em percentual 



 

 
     Fonte: Censo EaD, 2016, p. 151. 

     Link: < http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf> 

 

Quanto aos motivos de evasão, segundo o Censo EaD (2016, p.152) “nem todas as 

instituições afirmaram conhecer os motivos da evasão [...] As instituições públicas são as que 

menos conhecem esses motivos. ” Dessa forma, um fator que pode influenciar no processo de 

evasão de alunos da educação a distância pode ser pautado à relação que se estabelece entre 

aluno e professor, e em qual nível o ensino-aprendizagem acontece, diante da utilização do 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). O que nos transporta a um outro fator ligado a 

falta de domínio do uso das tecnologias por parte dos acadêmicos, no caso, o computador. 

Outros obstáculos que ainda podem ser evidenciados é a dificuldade que o aluno pode 

apresentar ao expor uma ideia e comunicar-se com o professor e colegas por meio da escrita 

(principal forma de comunicação na EaD).   

Com base nessas prerrogativas, pode-se constatar que nos últimos anos houve um 

aumento considerável de evasões dentro do ensino a distância, sendo considerável os índices, 

leva as instituições de ensino superior (IES) a repensar suas estratégias para impedir que esses 

números cresçam negativamente.  

 

[...] foi estudada a evasão que ocorre em cursos na modalidade a distância. O estudo 

realizado permitiu verificar que esse problema é uma realidade e quase todas as 

instituições que oferecem curso a distância, senão todas, enfrentam esse problema 

(FAVERO, 2006, p.153). 

 

Com base nos dados estatísticos discutidos em relação as desistências dos alunos 

(gráfico 01), a primeira ideia para deter essa realidade, é através de ações que possam 

conscientizar o aluno da importância do seu aprendizado e da sua qualificação profissional, 

estabelecendo uma maior proximidade na relação IES e aluno. As barreiras territoriais da EaD 

tornam as relações um tanto distantes, portanto, encontrar caminhos para relacionar-se com o 

aluno é crucial para garantir a manutenção do seu aprendizado e da sua permanência. 

 

Possibilidades de retenção de alunos ead 

 



 

Apresentar apenas as causas da evasão dos alunos não é suficiente para sanar o 

problema da evasão. É preciso realizar um diagnóstico geral tanto do sistema da EaD das IES, 

quanto no comportamento do aluno e as relações que são consolidadas entre discente e 

professor/tutore/curso – para, assim, desenvolver uma metodologia que seja mais próxima do 

aluno e de sua subjetividade. 

Em estudo realizado no Censo EaD 2016, foram coletados alguns dados relevantes que 

contribuem, a priori, para levantar algumas hipóteses sobre a evasão. O Censo EaD indicou 

que 29% dos alunos estão na faixa etária de 26 a 30 anos, e 37% estão entre os 31 a 40 anos 

de idade: 

 

A maior concentração de alunos em cursos a distância está entre 26 e 30 anos e entre 

31 e 40 anos. Observamos que 29% dos cursos regulamentados totalmente a 

distância e 33% dos cursos semipresenciais têm média etária de alunos entre 26 e 30 
anos; e que 37% dos cursos regulamentados totalmente a distância e 16% dos 

semipresenciais têm uma média etária entre 31 e 40 anos. Essa alta incidência de 

alunos após a idade típica da graduação é significativamente maior na educação a 

distância (EAD) que nos cursos presenciais. Uma parcela de 20% dos cursos 

tradicionais cursos que têm alunos na faixa entre 21 e 25 anos, e 20% na faixa entre 

26 e 30 anos. (ABED, 2016, p. 88) 

 

Analisando, portanto, os números indicam que a maioria dos alunos possuem mais de 

30 anos de idade, ou seja, cresceram e foram educados em um ensino tradicional, cujo modelo 

se localiza na transmissão-assimilação, no qual o professor ensina e o aluno aprende de forma 

passiva. Nesta perspectiva, o professor da EaD para sanar essa adversidade poderia, de forma 

mais intimista, criar com o aluno uma maior interatividade, desenvolvendo as aulas, 

atividades e avaliações que tivessem como marco a subjetividade dos estudantes. Giraffa 

(2012, p.28) destaca que é preciso ampliar o foco da atuação docente, para que o professor 

“ultrapasse a figura de mero repositório para ser um guia, um facilitador, um orientador do 

processo de aprendizagem dos seus alunos. ” 

Uma outra ação determinante para retenção advém da própria formação do corpo 

docente e do preparo que estes possuem para relacionar-se com os alunos da EaD, pois, na 

maioria das vezes o que se percebe é o despreparo dos professores, que saem da modalidade 

presencial, de como se relacionar e criar uma metodologia de ensino atrativa para esse perfil 

específico de acadêmicos. Dessa forma, as instituições precisam investir na qualificação dos 

profissionais envolvidos com a EAD de forma continuada.  

 

Na formação em educação a distância, o formador é também um aprendiz em 

formação. Pois ainda estamos em um período embrionário, em que muitas 

possibilidades surgem, mas não há caminhos certos a seguir. Cada público, cada 

projeto possui uma necessidade diferente e, também por isso, ainda está se 

engatinhando na questão da formação em EAD. (SANTOS, 2012, p. 41) 



 

 

As instituições devem, ainda, fomentar entre o corpo docente a importância do papel 

que desempenham na EaD, e oferecer condições para este novo aprendizado sobre as práticas 

pedagógicas, a fim da busca pela inovação. Assim, Netto, Guidotti e Santos (2012, p. 6) 

orientam que é importante “realizar capacitações continuadas, para que novas metodologias 

possam ser planejadas e viabilizadas por diferentes estratégias de ação que venham a 

qualificar a EAD”. Portanto, é crucial que haja uma reflexão sobre a participação e 

responsabilidade desses no processo formativo. Pallof e Pratt (2002, p.104) salientam a 

respeito dessa dimensão ao apresentar que o professor, “[...] pode criar no aluno um 

sentimento de pertença que o faça acreditar na sua formação como processo de mudança e 

resultado de qualificação profissional e qualidade de vida”.  

A conscientização e formação do corpo docente da educação a distância, reflete 

diretamente no ensino-aprendizagem dos discentes, pois, graças as tecnologias de informação 

e comunicação (TIC’s), professor e aluno podem constituir uma relação intrínseca através das 

ferramentas que a EaD se apropria para transmitir os conteúdos. Netto, Guidotti e Santos 

(2012, p.6) manifestam que “na educação a distância, deve-se prestar atenção ao 

desenvolvimento da sensação de comunidade entre os participantes do grupo a fim de que o 

processo seja bem-sucedido”, isso translada ao conceito de comunidade, onde a interação 

entre os agentes dessa relação acontece com efetividade. Contudo, as TIC’s só apresentam 

benefícios em prol da construção do conhecimento dos alunos, se houver um planejamento de 

ensino que se adeque à realidade vigente. Quando isso acontece a evasão perde sua força, 

pois, o aluno se identifica com a forma que os conteúdos lhe são apresentados.  

 O domínio das tecnologias que permitem a transmissão das informações da EaD, 

juntamente ao planejamento de ensino que garantem a constituição do aprendizado, precisam 

ser constantemente atualizadas. Para isso, as IES devem investir conjuntamente em tecnologia 

e estrutura curricular ao desenvolver desde o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), até a 

adequação dos conteúdos conforme a realidade, a fim de que motivem uma participação ativa 

nas atividades.  

 

Um AVA planejado para o público alvo de seu curso, em que as informações 

estejam disponibilizadas de forma clara e organizadas faz com que os alunos se 

sintam mais seguros em realizar e participar das atividades e interações no curso.  

Outro ponto importante em relação ao AVA, e a modelagem do mesmo, é a sua 

identidade visual, pois ter um ambiente visualmente atrativo também estimula o 

aluno à participação e a permanecer neste espaço. (NETTO; GUIDOTTI; SANTOS, 

2012, p.6) 

 



 

A questão financeira, mesmo apresentando influência mínima, é um outro motivo para 

a evasão. Os valores das mensalidades dos cursos a distância são significativamente menores 

se comparado aos custos do ensino presencial, impactando minimamente nesse quesito como 

causa para evasão do aluno. Mesmo diante Assim, o governo brasileiro tem incentivado o 

acesso ao ensino superior com programas de acesso e permanência do aluno, entre os 

principais temos; FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) que tem o 

objetivo de financiar a graduação na educação superior de estudantes sem condições de 

custear sua educação; ProUni (Programa Universidade para Todos), que tem o objetivo de 

conceder bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de 

cursos sequenciais de formação específica, sempre em instituições privadas de educação 

superior e Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais) que visa ampliar o acesso e a permanência na educação superior.  

A administração do tempo é mais um dos fatores que refletem na evasão dos alunos 

EaD. Esses, mesmo com toda a tecnologia e amparo pedagógico, deve ter em seu perfil 

características como a disciplina e a curiosidade na busca pelo conhecimento. Pois, o método 

de ensino a distância não lhe guarnece uma troca de conhecimento simultâneo com o 

professor, como ocorre na modalidade presencial, logo – o anseio pelo conhecimento precisa 

ser auto-estimulado, mesmo diante de todo amparo que o docente fornece ao discente. 

Portanto, também é responsabilidade do aluno EaD autogerir seu aprendizado, conhecendo 

suas dificuldades e, organizando seu tempo. Nesse aspecto, a EaD pode prestar contributo ao 

disponibilizar ferramentas para que o aluno incorpore essa cultura de aprendizado. 

Diante das premissas apresentadas a respeito das práticas e estratégias para conter a 

evasão, Netto, Guidotti e Santos (2012), apresentam um plano geral:  

 

Qualificação do corpo docente;  

Formação docente para o uso do AVA adotado pela instituição;  

Formação do corpo docente em relação a EAD e estratégias de mediação a 
distância;  

Expor claramente a todos os envolvidos, sejam estes professores ou estudantes, da 
metodologia e proposta de EAD da instituição;  

Orientar o egresso da EAD sobre sua corresponsabilidade no processo de 
aprendizagem;  

Elaborar estratégias para criação de uma efetiva Comunidade Virtual de 
Aprendizagem;  

Estimular o diálogo e as trocas entre os pares;  

Criar e propor atividades que envolvam os participantes e os estimulem à trabalhar 
em equipe;  

Possibilitar aos alunos a avaliação e auto avaliação do curso/disciplina;  

Delimitar a quantidade de atividades de acordo como tempo para sua realização;  

Diversificar recursos e formas de expor conteúdos e atividades, mensurando a 
qualidade dos mesmos ao invés de primar pela quantidade;  

http://siteprouni.mec.gov.br/
http://reuni.mec.gov.br/


 

Oportunizar espaço para escrita e reflexão pessoal de cada estudante sobre o seu 
processo de aprendizagem no curso, tal como os “diários de aula”. (NETTO; 

GUIDOTTI; SANTOS, 2009, p. 21) 

 

As estratégias relacionadas acima, aliadas aos programas governamentais, se 

colocadas em prática, podem contribuir para a retenção e manutenção do aluno, e como pode-

se constatar, a conscientização do aluno e a atuação proficiente do professor é essencial, 

também, para o alcance dos resultados esperados.  

 

 

Competências dos docentes da educação a distância 

 

 No decorrer das discussões evidenciou-se que a falta de adequação à metodologia EaD 

é uma das mais causas da evasão dos alunos em relação as demais. Sendo assim, as 

competências do professor na EaD tomam uma dimensão maior, onde seus esforços devem 

ser concentrados pensando no senso de comunidade do conhecimento e, consequentemente, 

deixando de ser centralizadora. Maia e Mattar (2008) orientam que o professor da EaD deixa 

de ser uma entidade individual, para se tornar uma entidade coletiva na formação dos 

conteúdos, compreendida por uma equipe de tutores, professores conteúdistas, produção de 

materiais, professores formadores, entre outros.  

Diante de tantos personagens que configuram o sistema, destaca-se os professores que, 

na EaD, possuem funções distintas. Um exemplo é o professor conteúdista, que tem como 

atividade a elaboração do planejamento de ensino e do conteúdo a serem explorados em cada 

disciplina. Coelho (2016) salienta que do professor conteúdista é, ainda, exigido certos 

conhecimentos sobre o AVA e os recursos disponíveis, além do conhecimento da própria 

disciplina.  

 

Os textos elaborados não devem ter a preocupação única de repassar conteúdos, 

devem também reduzir a distância entre alunos e professores, cumprir as funções 

didáticas de um professor em sala de aula. Para tanto, devem ser escritos de maneira 

clara, direta, simulando uma conversa, um aconselhamento, utilizando estratégias 

didáticas capazes de manter a motivação e o interesse do aluno. (COELHO, 2016, 

p.52) 

 

O professor-tutor, outra figura do corpo docente da EaD, é responsável pela mediação 

entre aluno e processo de aprendizagem, pois, é ele quem interage diretamente com este. 

Ressalta-se que o professor conteúdista deve agir de forma alinhada com o professor-tutor e 

os demais agentes para possibilitar a interatividade efetiva com o aluno. Sobre professor-tutor 

Ribeiro (2014) expõe:  



 

 

[...] assim, o papel do tutor é centrado no “fazer aprender”, na criação e gestão e na 

regulação das situações de aprendizagem. A função do tutor nas Instituições de 

ensino pode receber as seguintes denominações: tutor virtual, tutor eletrônico, 

mentor, tutor presencial, tutor de sala de aula, tutor local, orientador acadêmico, 

animador e diversas outras. (RIBEIRO, 2014, p.50) 

 

 Verifica-se a existência de diversas denominações do professor-tutor, considerando 

que no ensino a distância nem sempre o professor-conteúdista é que irá acompanhar os 

alunos. Ele tem o desafio de integrar o aluno com as novas tecnologias, promover a 

interatividade suficiente para que o aluno mantenha o interesse ao conjunto de aprendizagens 

oferecidas. Sobre a interatividade Guarezzi e Mattos (2012) afirmam:   

 

Nos cursos a distância, cabe ao tutor promover o exercício da interatividade e da 

colaboração, incentivando o intercâmbio de experiências entre os alunos, 

privilegiando e reforçando a comunicação em grupos, em respeito às diferenças 
individuais. A construção do conhecimento deverá ocorrer pela integração dos 

conteúdos à prática, com apoio motivacional dos tutores, por meio do estímulo para 

o estudo, da auto avaliação e da valorização dos resultados obtidos. (GUAREZI; 

MATTOS, 2012, p. 122) 

 

O tutor no ensino a distância é responsável por estreitar ao máximo a relação entre os 

alunos, provocando e incentivando os estudos. De acordo com Branco (2017) o tutor, 

fortalecendo os relacionamentos a favor da aprendizagem, valendo-se do incentivo ao estudo 

e a pesquisa, provoca reflexões e discussões, para que o aluno na busca de esclarecimentos, se 

sinta valorizado. De acordo com Maia:  

 

O tutor é responsável por gerar um senso de comunidade na turma que conduz, e por 

isso deve ter um elevado grau de inteligência interpessoal. Nessas circunstâncias ele 

desempenha um papel social, e para isto deve conhecer o máximo possível de seu 

público alvo. Uma das funções mais importantes do tutor é dar feedback constante a 
seus alunos. (MAIA, 2007, P.90) 

 

O domínio das tecnologias utilizadas no ambiente de ensino pelos profissionais da 

EaD é fundamental para que ocorra a interação com o aluno e, dessa maneira, o aluno saia de 

um sistema engessado pela ausência material do professor, sentindo-se inserido de forma ativa 

no seu processo de aprendizagem. A motivação deve ser intrínseca, ou seja, deve ser 

manifestada a motivação para busca dos conhecimentos necessários para o crescimento 

pessoal e profissional. Portanto, o docente no EaD é responsável pela socialização e utilização 

dos meios de comunicações pelos alunos e a participação referente as atividades de estudo 

como; fóruns de discussão, vídeo-aulas, atividades práticas avaliações e demais atividades.  

 

Considerações finais  



 

 

Com a finalidade de apresentar as causas da evasão dos alunos do ensino a distância e 

estudar como reter alunos dessa modalidade, pode-se constatar que a modalidade EaD a 

distância é desafiadora, tanto para os órgãos governamentais e institucionais, responsáveis 

pela organização e estrutura, assim como dos agentes formadores e discentes. 

De acordo com o conteúdo apresentado nesse trabalho, fica claro que as principais 

causas dessa evasão é a falta de tempo, falta de adaptação a metodologia do ensino e questões 

financeiras. A grande maioria dos alunos são pessoas que já trabalham, casados e estão na 

faixa etária de 30 a 40 anos, tem problemas para conciliar vida profissional, familiar e 

estudos; enfrentam problemas financeiros e vêm de uma geração que antecede a 

informatização, fatores que muitas vezes provocam a evasão. 

Nesse trabalho conclui-se também, que as instituições de ensino a distância devem 

investir mais em novas metodologias para proporcionar aos alunos um ensino atrativo, 

motivador e que seja de fácil manuseio dos sistemas informatizados, além de oferecer cursos 

de ambientação e um corpo docente altamente capacitado. 

O ensino a distância ainda é uma modalidade nova, que tem muito que aperfeiçoar, 

mas vislumbra explorar uma realidade atual que está provocando inovações em todas áreas do 

ensino. As inovações e a tecnologia, estão a todo vapor com novos ideais para o futuro 

daqueles que buscam um aprendizado eficiente e eficaz. 
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