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Resumo: Nos
N últimoss anos, a exxpansão da oferta
o
de matrículas noo ensino supperior na mo
odalidade a
distância foi
f muito significativa
s
a no Brasill. Apoiada por metas, ações e ddiretrizes daas políticass
públicas na
n educaçãoo, a oferta de cursos de graduaação a distâância, espeecialmente na área dee
formação de professsores para a educaçãoo básica, teve
t
um saalto surpreendente. Do
D total dee
4
das matrículas foram em cursos de licenciaturra, somandoo
matrículas em EAD em 2010, 45,8%
426.241 maatrículas (C
Censo, 20100). O cursoo de Pedag
gogia apreseenta o maiior número de alunoss
inscritos em
e EAD, somando 2886.771 matrrículas. No
o entanto, assim
a
comoo cresce o número dee
matrículas na modaliddade a distâância, crescee também o índice de evasão.
e
A deesistência nos
n cursos a
distância ainda
a
é maiior que nos cursos preesenciais. De
D 2005 a 2009,
2
mais da metade dos alunoss
matriculaddos nos cursos de Pedaggogia desisttiram antes do fim do curso.
c
O prim
meiro ano do
d curso é o
que apreseenta o maiorr índice de desistência.
d
A partir dee pesquisa bibliográfica
b
a e pesquisaa de campo,,
de cunho qualitativo,
q
com uma turma
t
de allunos do cu
urso de Peddagogia a diistãncia de um Centroo
Universitárrio, este arttigo teve poor objetivo investigar
i
as
a causas daa evasão noos cursos dee Pedagogiaa
em EAD. A partir doss resultadoss da pesquissa, foi possíível verificaar que a maiior causa daa evasão noo
curso de Pedagogia esstá relacionnada à parte financeira. Os alunos que buscam
m por essa licenciatura
l
a
m um perfil de um alluno traballhador, resp
ponsável peelo seu susstento e tam
mbém peloo
apresentam
sustento daa família e que
q possui outras demandas finan
nceiras, com
mo o transpoorte público
o até o locall
de estudoss. Dessa foorma, é prreciso pensar seriamen
nte em esttratégias quue contribu
uam para a
permanênccia dos alunnos na educaação superioor, especialmente no cuurso de Peddagogia, ond
de busca-see
a concretizzação da meeta nacionall de zerar o déficit de professores no
n Brasil atéé 2020.
Palavras-cchave: Evassão, Educaçção a Distânncia, Ensino
o Superior, Pedagogia.
P

1 Introduçção
A Educaçção a Disstância foii introduzida
oficialmennte no sisteema nacionnal brasileiiro
como maiss uma moddalidade dee ensino e de
aprendizaggem a partiir da Lei nº.
n 9.394, da
1
LDB , atraavés do arrtigo 80, reegulamentada
pelo Decrreto nº. 5.66222 de 200/12/05, coom
normatizaçção definidaa na Portariia Ministeriial
nº. 4.3613 de
d 2004.
Após esse marco reguulamentárioo de 1996, as
universidaddes brasiileiras começaram a
despertar para
p
a Educcação a Disttância, com
ma
disseminaçção das Teccnologias de
d Informação
e Comuniccação (TIC
C’s) e sua aplicação no
n
processo educacionaal. A parttir de 19995
m a surgirr algumas experiênciias
começaram
isoladas, direcionada
d
as para a formação de
professoress (KIPNIS, 2009).
Netto, Giraffa e Fariaa (2010), descrevendo
d
o a
trajetória das
d licenciaturas em EA
AD, apontaam
que a Univversidade Federal
F
de Mato Grossso
(UFMT), em
e Cuiabáá, pode ser consideradda,
do ponto de vista da oferta de curso de
graduação,, a pioneira em ofereceer licenciatuura
a distânciia, com o curso de
d Pedagoggia
(Educação Básica, 1ª à 4ª séries), implantaddo
em caráter experimenttal.
No Paranáá, em 20000, foi lançado o Currso
Normal Superior
S
paara os proofessores em
e
exercício na
n rede púbblica, sem nível
n
superioor,
numa parcceria entre a Universiddade Estaduual
de Ponta Grossa (UE
EPG) e a Universidade
Eletrônica do Brasil (UEB).
(
Fizeeram parte do
d
projeto 23 municípioss do Paraná, sendo Ponnta
Grossa
a
uniddade
gerradora
de
videoconfeerencia.
Em São Paulo, um
m convênioo entre trrês
universidaddes (PUC-S
SP, UNESP
P e USP) e a
Secretaria de Educaçãão de São Paulo, ofertoou,
1 Lei de Direetrizes e Bases da Educaçãoo.
2 O Decreto nº. 5.622 de 2005
2
revogou o Decreto nº.
2.494 de 10 de fevereirro de 1998 e o Decreto nº.
2.561 de 27 de abril dee 1998.
3 A Portaria Ministerial nºº. 4.361 de 20004 revogou a
Portaria Ministerial
M
nº.. 301 de 7 de abril
a
de 1998.

em
m 2001, um proograma esspecial dee
liccenciatura plena
p
para professoress das sériess
in
niciais do ensino
e
funddamental, distribuídos
d
s
po
or 34 locaalidades de São Pau
ulo. Nessee
mesmo
m
ano, o Distrito F
Federal, num
ma parceriaa
daa UnB coom a Secrretaria de Educação,,
offertou o curso
c
de P
Pedagogia para
p
1.0000
prrofessores em
e exercícioo da rede pú
ública.
Em Minas Gerais, nuuma parceeria de 188
un
niversidadees, centros uuniversitários e outrass
IE
ES com a Secretariia de Edu
ucação, foii
laançado o Proojeto Vereddas, com um
ma oferta dee
15
5.000 vagaas destinadaas a professsores, sem
m
grraduação, em
e exercíciio na rede pública dee
Educação. Entre
E
20022 e 2005, depois dee
qu
uatro anos, dos 14.1366 alunos maatriculados,,
diiplomaram--se 13.749 alunos na modalidade
m
e
a distância.
Diante
D
dessses prim
meiros pro
ojetos dee
liccenciatura para atennder aos dispositivos
d
s
leegais de forrmação de pprofesores, houve umaa
ex
xpansão da educação ssuperior a distância
d
noo
Brasil.
B
Confforme o últiimo Censo do Ensinoo
Su
uperior, em
m 2010 a E
Educação a Distânciaa
so
omou 426.241 matrícculas nos cursos dee
liccenciatura, com uma ddas maiores ofertas noss
cu
ursos de Peddagogia.
Assim
A
comoo o númerro de matrrículas, dass
Licenciaturass, o curso dde Pedagog
gia é o quee
presenta o maior perccentual de evasão naa
ap
modalidade
m
a distância,, chegando a 17% em
m
20
009, em segundo
s
lugar está o curso dee
Letras, com 4%
4 (CENSO
O, 2010).
Diante
D
desse cenário de altos índices dee
ev
vasão nesssa licenciaatura, este artigo see
prropõe a anaalisar as causas da evasão no cursoo
dee Pedagoggia numa turma de um poloo
prresencial dee um Centroo Universitáário.

2 Evasão na
n Educaçãão a Distân
ncia
A evasão é um dos problemas inerentes ao
sistema dee ensino, acarretandoo em perddas
financeirass, sociais e humanas,, sendo cada
vez mais uma
u
realidaade existennte no ensinno
superior.
As causas da evasão na
n Educaçãoo a Distânciia,
segundo Coelho
C
(20010), são o insuficiennte
domínio técnico
t
doo uso do computaddor
(principalm
mente da internet), falta da
tradicionall presençaa face a face enttre
professoress e acadêêmicos, difficuldade de
expor ideiias numa comunicaçção escrita a
distância e a falta de
d um agruupamento de
pessoas em
m uma instittuição físicaa.
Diversos autores
a
com
mo Favero (22006), Santtos
et. al. (20008), definnem a evaasão como a
desistênciaa do curso, incluindo
i
a
aqueles
que se
matricularaam e nuncaa se apresentaram ou se
manisfestaaram de alguma forma para coleggas
ou tutores do curso, seeja em qualqquer etapa .
d evasão nos
n cursos a distânciaa é
O estudo da
uma preoccupação perrmanente taanto da parrte
dos profeessores tuttores, dos professorres
conteudistaas, como da
d instituiçãão em geral.
Um dos principais questionam
mentos é de
como mottivar um aluno ao quual pouco se
conhece, como
c
comprreender e saaber sua fallta
de interesse pelo ensinno oferecidoo.
Conhecer o perfil deesse aluno mostrará os
fatores quee o levam a não concluuir um cursoo a
distancia, seja por faalta de interresse por não
acessar o ambiente
a
virtual ou essse aluno é um
u
trabalhador, empresárrio, muito ocupado
o
e quue
só dispõe de poucas horas semaanais para se
dedicar aoos estudos. Também existem os
alunos quue têm poouco conheecimento das
d
tecnologiass disponíveeis e sentem
m falta de um
ma
comunicaçção mais innterativa nass plataform
mas
de aprendizzagem.
O professoor tutor poode evitar os
o confronttos
individuaiss de cada aluno inccentivando e
motivandoo, pois ondee há diálogoo entre ambbos
é possívell notar quee os indícees de evasão
diminuem. Através doo diálogo há
h construção
de conheciimento por ambas as partes e esssa

co
onstrução deve
d
ser peersistente e monitoradaa
dee perto por parte do tuutor buscando relaçõess
en
ntre os tem
mas de estuudo e as experiênciass
prráticas
p
procurando
o
motivaação
noo
ap
prendizado.
A evasão na Educação a Distância é um temaa
qu
ue deve ser levaado com profundoo
accompanham
mento, pois de nada adianta see
deesenvolver um traabalho téécnico dee
pllanejamentoo, preparaçãão e sistemaatização, see
o aluno nãoo estiver m
motivado a concluir o
cu
urso com tootal êxito e ddedicação.
Po
ontes ([20000]), enfatizzando a aten
nção que see
deeve ter paraa a questão das conseq
quência quee
po
odem geraar desmotivvação paraa a EAD,,
co
oloca que “se nós podeemos legitim
mamente see
en
ntusiasmar com as possibilidades que as TIC
C
trrazem para a atividadde educativaa, nem porr
issso devemoss deixar de estar alertaa para o quee
po
odem ser ass suas conseequências in
ndesejáveiss
naa atividade humana”.
Nesse
N
contexxto, o proffessor-tutor tem papell
prrincipal poor ser ele quue interaje com o alunoo
dee maneira que
q este essteja sempree motivadoo
paara o esstudo, busscando attravés dass
teecnologias como
c
blogs,, chats, a intteração quee
é a chave de um bom deesempenho.
Contudo,
C
c
compreende
e-se que há umaa
neecessidade muito maioor no planej
ejamento dee
métodos
m
de trabalho que sejam
m pessoais,,
metodológico
m
os, adminiistrativos e de infra-esstrutura quee possam aapontar a necessidade
n
e
dee se planeejar ínumeeros projeto
os, com o
ob
bjetivo de manter
m
o aluuno confiante até o fim
m
do
o curso quee ele ingresssou.

3 Metodollogia
A pesquiisa constituiu-se nuuma análiise
qualitativa,
descrritiva,
naturalísticcoconstrutivaa, contanddo com levantamennto
bibliográfico e pessquisa de campo. A
metodologgia de análiise dos daddos escolhida
foi a Annálise Texttual Discurrsiva (ATD
D)
(MORAES
S e GALIAZ
ZZI, 2007).
Foram suujeitos da pesquisa os alunnos
evadidos no
n 1º semeestre de um
ma turma do
d
curso de Pedagogia naa modalidadde a distânccia
de um poloo de um Ceentro Univeersitário. Paara
a realizaçção desta investigaçã
i
o utilizou--se
como instrrumento de pesquisa o questionáriio,
que “é um
m instrumennto de coleeta de dadoos,
de
constituídoo por um
ma série ordenada
o
perguntas”” (LAKATO
OS e MAR
RCONI, 20001,
p. 98), que
q devem ser responndidas sem a
presença do
d investigaddor.
Segundo esses auutores, allgumas das
d
vantagens do uso do questioonário com
mo
instrumentto de pesquiisa são:









Atingge
maior
número
de
pessooas
simulttaneamente;
Abrannge uma área geográfica
g
maais ampla;
Obtém
m respostas mais
m rápidas e mais
m precisas;;
Há maior
m
liberdadee nas respostaas, em razão do
anonim
mato;
Há meenos risco de distorção, pella não influênccia
do pesquisador;
m
tempo dee responder e em hora mais
m
Há mais
favoráável;
Há mais
m uniformiddade na avaliaação, em virtuude
da nattureza impessoal do instrum
mento;
Obtém
m respostas que materiaalmente seriaam
inacesssíveis. (LAK
KATOS e MA
ARCONI, 20001,
p. 98)),

Optou-se por
p esse tiipo de coleeta
dos dados,, porque o instrumentoo poderia ser
s
disponibiliizado

de

concentrar

infformações

as

forma

online,
de

p
por
form
ma

p
organizadaa num único local, e, também, por
ser um espaço
e
de fácil naveegação pellos
sujeitos enntrevistados (por terem
m estudado na
n
modalidade a distância).

As
A
questõões
de
pesquisaa
foram
m
diisponibilizaadas de form
ma online, através doo
Google
G
Docss.
4 Delineand
do as causaas da evasão no cursoo
dee Pedagogiia
O curso de Pedagogiaa, como jáá abordadoo
an
nteriormentte, é o cursso de licenciatura quee
teem o maior número dee matrículass no Brasil,,
to
otalizando 273.248
2
e, ao mesmo
o tempo, o
cu
urso que tem
m os maiorees índices de evasão.
O perfil dos sujeitos daa turma pesq
quisada é a
maioria
m
do sexo
s
femininno, acima de
d 40 anos,,
seendo o cuurso de Peedagogia em
m EAD a
prrimeira gradduação.
Conforme
C
o Censo dda EAD (2009), ass
prrincipais caausas da eevasão nos cursos dee
grraduação a distância sãão:













Ausênciia de maior intteração com outros
o
alunos;
Existenccia de matériaas que o aluno
o não entendiaa
muito beem;
a instiituição não oferecia os recursoss
necessárrios;
material didático não agradava;
d
porr parte do alun
no;
falta de dedicação
exigênciia de prova ouu de encontross presenciais;
acreditarr que o cursoo a distância era
e bem maiss
fácil;
localizaçção da instituiição;
não era bem
b o curso qque o aluno qu
ueria;
situação financeira nãão permitiu co
ontinuar;
p
falta de adaptação ao sistema não presencial;
não houvve planejamennto do tempo de estudo.

Nesse
N
sentiddo, a pesquuisa buscou
u identificarr
see alguma dessas
d
caussas citadas acima eraa
motivadora
m
d desistênccia do aluno
da
os. Quandoo
qu
uestionadoss sobre as pprincipais dificuldades
d
s
paara permannecer no cuurso de Ped
dagogia, oss
su
ujeitos da pesquisa responderaam que o
prrincipal mootivo para a desistên
ncia foi a
diificuldade financeiraa para manter
m
oss
paagamentos das
d parcelass em dia.
Esse fator poode estar rellacionado com
c
o perfill
só
ócio-econôm
mico do aluno do curso dee
Peedagogia.
buscou-see
Nesse
sentido,
id
dentificar quual o perfil do aluno do Centroo
Universitário
U
o em estudoo.

A pesquisa aponta que
q o alunoo ingressannte
nos cursoss oferecidoos pela insstituição, teem
como faixaa de idade predominan
p
nte entre 188 e
40 anos, sendo respponsável por
p 87% dos
d
alunos maatriculados. Segundo a pesquisa, as
estudantes do sexxo femininno são de
considerávvel maioria,, chegando ao índice de
66%, refl
fletindo um
m curso histórico da
presença feminina
f
naa docência. A pesquiisa
também mostrou
m
o peerfil sócio-eeconômico do
d
aluno; em
m relação à moradiaa, 55% dos
d
ingressantees pesquisaados responnderam morrar
com esposso e com filhos,
fi
36% com os paais
e/ou outroos parentess e 7% sozinhos. Em
E
relação aoo trabalho, 43% respoonderam quue
trabalham e contribuuem com o sustento da
família, 199% trabalham
m e sustentam-se, 15%
%é
o principaal responsáável pelo sustento da
família, 155% além de trabalhar reecebem ajuda
da famíliaa e 8% nãoo trabalham
m e tem seu
sustento dee responsabilidade da família.
f
Tal dado é de extremaa relevânciaa, porque um
ma
das princippais causas da evasãoo do curso de
Pedagogia,, segundo os
o alunos pesquisados,, é
a dificulddade financceira. Se existe
e
alguum
auxílio fiinanceiro da empresa na quual
trabalham, a grandde maioriaa - 87% respondeu que nãão recebeem nenhuum
beneficio, 11% recebem bolssa parcial e
apenas 2%
2
recebbem bolssa integral.
Perguntadoos sobre qual faixaa salarial se
encontram, 48% responderam de 2 a 3
% até 1 sallário mínim
mo,
salários mínimos, 35%
ma
10% de 3 a 4 salários mínimos e 7% acim
de 4 salárioos mínimos.
A faixa de renda mennsal da famíília segundoo a
pesquisa apresenta
a
oss seguintess dados: 488%
de 3 a 5 saalários míniimos, 37% até 2 saláriios
mínimos, 12%
1
até 100 salários mínimos
m
e 3%
3
acima de 10
1 salários mínimos.
m
E relação ao
Em
meio de transportee utilizado com maais
frequência, 52% responderam ussar coletivoo o
ônibus ouu van - 366% carro – próprio ou
carona – e 12% utilizaarem moto//bicicleta paara
se deslocarr até o póloo presenciall. Outro daddo
pesquisadoo diz respeitto à atuaçãoo profissionnal
do matricculado, senndo que 59% atuaam
profissionaalmente na área do seu curso, no
n

daado relativoo ao meio de comun
nicação quee
uttilizam paraa se manteer atualizad
do, os maiss
uttilizados sãão a interneet com 59%
%, TV com
m
30
0% e jornaiis com 8%, e o tipo de conexão dee
in
nternet utiliizado com mais freqü
üência é a
baanda larga com
c
70% daas respostass.
Em sua históória, o cursoo de Pedagogia possuii
caaracterísticaa de ter ppredominan
ntemente o
seexo feminiino como discente, esse dadoo
reeafirma o que
q diversass pesquisass de campoo
vêêm mostranndo (FERRE
EIRA e CA
ARVALHO,,
20
006; UNES
SCO, 2004)), de que o número dee
mulheres
m
quue procuram
m cursos dee formaçãoo
dee profesorees é maior do que o número dee
ho
omens. O estudo de Rêêses (2008) aponta quee
a feminizaçãão do magisttério já é alg
go que vem
m
seendo discutiido há bastaante tempo. Conformee
o autor, nas
n
“profiissões histtoricamentee
deestinadas aoo ‘gênero’ feminino, a função dee
prrofessor é a que mais en
nvolve um
m
diirecionamennto históricoo” (p. 32).
Mas
M vale resssaltar que aumenta a cada ano o
po
orcentual de
d estudantees do sexo masculino..
A média de idade de inngresso no curso é dee
20
0 a 24 anos, contudo é importantee relatar quee
allunos com
m 17 e 18 anos de idadee
matriculados
m
s vêm aumenntando.
O perfil sóccio-econôm
mico do esstudante dee
Peedagogia pesquisado, mostra na média, um
m
alluno com família
f
ondde é o pro
ovedor, nãoo
reecebe nenhuum auxílio financeiro da
d empresaa
on
nde trabalhha para esttudar, tem uma rendaa
mensal
m
de 2 a 3 salárioss mínimos e uma rendaa
mensal
m
familliar de 3 a 5 salários mínimos,
m
fazz
usso de coletiivo/Van com
mo meio dee transportee
paara se desloocar até o polo presen
ncial e tem
m
accesso à interrnet por meeio de bandaa larga.
Quando
Q
questionados ssobre quais estratégiass
po
oderiam seer adotadas pela instittuição paraa
au
uxiliar na conclusão do curso, os alunoss
fo
oram unâânimes em
m respon
nder quee
prrecisariam de um appoio financeeiro, comoo
bo
olsa de estudos ou desco
ontos nass
mensalidades
m
s para voltaar a estudar.

5 Considerações Finaais
A educaçãão brasileiraa está passando por um
u
momento importante de reflexãão acerca da
forma de conceber a prática edducativa e os
programas e políticaas públicas do governno
federal têêm apostaado na EAD com
mo
modalidade capaz de auxiliar naa formação de
professoress, contribbuindo paara agreggar
qualidade para
p a Educcação Básica.
A EAD é uma alternativa tecnollógica que se
apresenta
em
nível
m
mundial
e,
mente, na sociedade brasileirra,
especificam
como um
m caminnho priviilegiado de
democratizzação da eduucação e quue muito pode
colaborar para a hum
manização do
d indivíduuo,
para a formação
f
d cidadãoo e para a
do
constituiçãão de uma
u
socieedade maais
igualitária e justa. Noo contexto da sociedade
tecnológicaa é, sem dúúvida, uma alternativa
a
de
grandes potencialida
p
ades, no sentido de
facilitar o acesso a uma melhoor qualidadde,
ultrapassanndo as barrreiras de tempo e de
espaço. (M
MATA, 19955).

an
nos, princippalmente noo curso de Pedagogia,,
on
nde enconntra-se o maior número
n
dee
matrículas.
m
No
N entanto, só
s políticas públicas de acesso aoo
en
nsino superrior não sãoo suficientess no país. É
prreciso que o governo adote med
didas e criee
po
olíticas púbblicas de rretenção do
o aluno noo
am
mbiente uniiversitário.
A pesquisa demonstrou
d
u que o perffil do alunoo
do
o Curso de
d Pedagoggia é de um alunoo
trrabalhador, responsáveel pelo seu sustento e
taambém peloo sustento dda família e que possuii
ou
utras dem
mandas finnanceiras, como o
trransporte púúblico até o local de esttudos.
Dessa
D
formaa, é preciso pensar seriiamente em
m
esstratégias
que
coontribuam
para
a
peermanênciaa dos alunoss na educaçãão superior,,
esspecialmentte no cursoo de Pedag
gogia, ondee
bu
usca-se a cooncretização da meta nacional
n
dee
zeerar o déficit de proffessores no Brasil atéé
20
020.

Há um grrande núm
mero de proofessores em
e
exercício no ensino fundamenntal e ensinno
médio, leccionando sem a deviida formação
acadêmica. Esses profissionais sem
s
formação
q atuam compõem
c
u
um
específica nas áreas que
c
naciional.
grupo exprressivo no cenário
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Nesse cenário, a oferta de cursos de
graduação em licenciaatura a distâância tornam
mse aliadoos, apresenntando-se como um
ma
alternativa adequadaa às neceessidades de
formação de
d professorres, pois dem
mocratizam
mo
ensino, socializando o acesso à educação a
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