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RESUMO 

 

A expansão da educação a distância (EaD) deve-se, principalmente no interior do 

país, a implementação do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) voltado para 

interiorização da educação superior por meio da oferta de cursos na modalidade. É 

nesse contexto, que o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) começa em 2006 a 

atuar na modalidade a distância. Atualmente, dentro da instituição, o Centro de 

Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) trabalha como apoio a 

EaD. Contudo, apesar do crescimento da educação a distância nos últimos anos, as 

altas taxas de evasão discente preocupam as instituições de ensino, pois resultam 

em ociosidade de profissionais, de materiais e espaço físico. Tal fenômeno foi 

detectado no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação do 

Ifes, que apresenta evasão média de 39,1% nas cinco edições ofertadas. Nesse 

sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar as causas internas e 

externas associadas à evasão discente no curso. O enfoque metodológico abarca a 

pesquisa quali-quantitativa e classifica-se quanto ao procedimento técnico utilizado 

com survey. Para isso, foi utilizado como instrumento de coleta de dados um 

questionário enviado por e-mail aos 334 alunos evadidos do curso. Obteve-se 66 

respondentes, equivalente a um retorno de 19,5%. A partir da análise dos dados 

constataram-se as principais causas relacionadas à evasão discente, como sendo: a 

falta de tempo para estudar e, a carga horária semanal de trabalho (causas 

externas); complexidade das atividades, prazos de entrega das atividades, bem 

como a didática dos professores (causas internas). Portanto, estratégias de combate 

à evasão devem ser adotadas pela instituição a fim de minimizar o desperdício de 

recursos públicos. 

  

Palavras-chave: Evasão. Educação a Distância. Pós-graduação Lato Sensu em 

Informática na Educação. Especialização. 



 
 

ABSTRACT 

   

The expansion of distance education (EaD) is due, mainly in the countriside of the 

country, to the implementation of the Universidade Aberta do Brasil- Open University 

of Brazil (UAB) which is a system focused on the development of this modality. It is in 

this context that the Federal Institute of Espírito Santo (Ifes) begins, in 2006, to act in 

the distance(online) education. Today, within the institution, the Center for Reference 

in Training and Distance Education (Cefor) works with the support of EaD. However, 

despite the growth of distance education in recent years, high rates of student 

evasion are of concern to educational institutions, as they result in the idleness of 

professionals, materials and physical space. This phenomenon was detected in the 

Post-Graduation course Lato Sensu in Computing in Education of Ifes, which 

presents average dropout of 39.1% in the five editions offered. In this sense, the 

present work has as objective to analyze the internal causes and external causes 

associated to student dropout of the course. The methodological approach covers 

the qualitative-quantitative research and is classified as the technical procedure used 

with the survey. For that, a questionnaire sent by email to the 334 students evaded 

from the course was used as a data collection tool. We obtained 66 respondents, 

equivalent to a return of 19.5%. From the analysis of the data, we verified the main 

causes related to student avoidance: lack of time to study, weekly workload (external 

causes); complexity of the activities, deadlines of delivery and didactics of teachers 

(internal causes). Therefore, strategies to combat evasion must be adopted by the 

institution in order to minimize the waste of public resources. 

 

Keywords: Evasion. Distance Education. Post-Graduation Lato Sensu in Computing 

in Education. Specialization.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EaD) é conceituada como modalidade educacional na qual 

professores e alunos estão separados no espaço e no tempo, uma vez que a 

mediação didático-pedagógica no processo ensino-aprendizagem acontece por meio 

de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), com o apoio da 

internet, computadores, dispositivos móveis etc (MORAN, 2002). Logo, a EaD 

permite a flexibilização das jornadas de estudo e democratiza o acesso à educação 

em regiões distantes dos centros urbanos, promovendo maior qualidade social ao 

sujeito. 

No Brasil, o reconhecimento da Educação a Distância como modalidade 

educacional, em todos os níveis de ensino - fundamental, médio, profissional e 

superior-, consolidou-se a partir do momento em que as bases legais foram 

estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394, de 

20 de dezembro de 1996). Entretanto, a regulamentação efetivou-se apenas em 20 

de dezembro de 2005 pelo Decreto n° 5.622, que foi revogado pelo Decreto nº9.057, 

de 25 de maio de 2017, que deu nova regulamentação ao Artigo 80 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (PASSOS, 2018).  

Em consequência da dimensão continental do território brasileiro, a EaD torna-se 

alternativa viável ao proporcionar flexibilidade de tempo e espaço para aqueles que 

estão situados em regiões de difícil acesso aos centros de ensino ou para quem tem 

uma rotina de trabalho incompatível com a disponibilidade que os cursos presenciais 

exigem. 

A expansão da educação a distância deve-se, principalmente no interior do país, a 

implementação das políticas governamentais, como o sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), que foi criado pelo Decreto n° 5.800, de 8 de julho de 2006, que em 

seu Artigo 1º diz que o Sistema UAB é um sistema: 

[...] voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, 
com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 
de educação superior no País (BRASIL, 2006).  

É nesse contexto, que o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) começa em 2006 a 

atuar na modalidade de ensino a distância. A partir de então o Centro de Referência 

em Formação e em Educação a Distância (Cefor) trabalha como apoio a EaD, além 

de apoiar o uso de tecnologias educacionais na instituição e, também, colaborar na 

formação de professores e demais profissionais da educação (NUNES et al., 2015).  
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Atualmente o Cefor possui 3 (três) especializações ofertadas na modalidade a 

distância, a Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas, a Pós-graduação 

Lato Sensu em Tecnologias Educacionais e a Pós-graduação Lato Sensu em 

Informática na Educação (PIE). Sendo esta última o foco desta pesquisa. O curso já 

se encontra em sua sexta oferta e visa “[...] capacitar profissionais/professores 

quanto ao uso das novas tecnologias da informação e comunicação no processo de 

ensino-aprendizagem, de forma interdisciplinar.” (IFES, 2009, p. 11) 

Contudo, segundo o último Censo EAD.BR, referente ao ano de 2016, as taxas de 

evasão nos cursos superiores informadas pelas instituições respondentes recaem 

principalmente na faixa entre 11% e 25%, percentuais mais expressivos dos cursos 

semipresenciais e presenciais, os quais se encontram entre 6% e 10% (ABED, 

2016).  

Diante do exposto, apesar do crescimento da educação a distância nos últimos 

anos, a alta taxa de evasão discente preocupa as instituições de ensino e, em 

particular, o Ifes. 

 

1.1 Justificativa 

 

Durante o percurso do autor como aluno da Pós-graduação Lato Sensu em 

Informática na Educação ofertado pelo Ifes, foi observado que grande parcela dos 

ingressantes abandonou ou cancelou o curso por diversos motivos. Tal constatação 

sobre a gravidade do problema confirmou-se frente às taxas concedidas pela 

coordenação do curso referente aos discentes evadidos nas cinco turmas ofertadas 

da especialização. A média do percentual total de evasão das edições do curso é de 

39,1%, taxa superior ao apresentado pelo Censo EAD.BR (2016), da ABED.  

A desistência dos cursos a distância é perceptível e preocupante em todos os níveis 

de ensino. Desta forma, a razão em discutir e pesquisar sobre uma temática tão 

complexa torna-se interesse para a comunidade em geral, uma vez que há prejuízos 

no âmbito social, institucional e econômico. 

 

1.2 Objetivos 
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Então, constatada a problemática, o presente trabalho teve como objetivo geral 

analisar as causas internas e externas associadas à evasão discente no curso de 

Pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação ofertado pelo Ifes.  

A fim de cumprir o objetivo foram especificados os seguintes objetivos específicos:  

● Identificar as causas que influenciam alunos a abandonarem o curso; 

● Determinar o perfil demográfico dos alunos do curso PIE. 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

A relevância desta pesquisa contribui para provocar reflexões e discussões sobre as 

causas que influenciam a evasão no curso em questão e na educação a distância, 

bem como servir de fonte para futuras pesquisas, em vista dos escassos estudos 

encontrados acerca da temática. Além disso, acredita-se que o levantamento das 

causas relacionadas ao abandono possibilite uma posterior aplicação de estratégias 

com fim de minimizar as taxas de evasão dos cursos do Ifes/Cefor. 

Nesse sentido, esse estudo aborda no capítulo 2 o referencial teórico que sustenta a 

pesquisa a partir da citação de autores e a conceituação do tema, subdividindo-se 

em tópicos: A Educação a Distância no Ensino Superior; A Evasão no Ensino 

Superior a Distância; A Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação.   

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, 

com uma breve descrição sobre a pesquisa qualitativa e quantitativa, instrumentos 

de execução desta pesquisa. 

O capítulo 4 traz a análise dos resultados obtidos. Apresenta gráficos e tabelas para 

a discussão e a interpretação dos dados a partir dos quais permitem traçar o perfil 

demográfico dos participantes evadidos da PIE e levantar as causas internas e 

externas associadas à evasão.   

E por fim, as considerações finais abrangendo os principais resultados obtidos na 

pesquisa e sugestões para pesquisas futuras.



 
10 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste trabalho subdivide-se em três partes, na seguinte ordem: 

A Educação a Distância no Ensino Superior; A Evasão no Ensino Superior a 

Distância; A Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação. 

 

2.1 A Educação a Distância no Ensino Superior 

 

Quanto à terminologia “educação a distância”, para (MOORE; KEARSLEY, 2007) 

essa seria a mais aceitável, pois a palavra educação abrange tanto o significado de 

aprendizado quanto o de ensino, isto é, o aluno e o professor são considerados no 

processo; enquanto que em “ensino a distância” apenas o papel do professor é 

evidenciado. No Brasil, apesar de algumas variações, a forma comumente usada é 

educação a distância. No entanto, cada país adota uma determinada denominação, 

como: teleducação, em Portugal; estudo em casa e estudo independente, nos EUA; 

estudo ou educação por correspondência, no Reino Unido; estudos externos, na 

Austrália; telensino ou ensino a distância, na França; estudo ou ensino a distância, 

na Alemanha; educação a distância, na Espanha etc. 

A nomenclatura educação a distância autoexplica o conceito principal da 

modalidade, que é superar a distância em diversos níveis como a geográfica, social 

e cultural (NOGUEIRA, 1996). O mesmo autor ressalta a dimensão da eliminação da 

distância geográfica: 

Essa modalidade de ensino permite-nos trabalhar com uma sala de aula 
virtual, sem limitações físicas e cronológicas e que possibilite ao aluno 
organizar o seu tempo de estudo, atendendo assim não só o cidadão que, 
embora resida vizinho à escola não tenha condições de frequentá-la 
diariamente, como também aquele que se encontre a milhas de distância 

(NOGUEIRA, 1996, p. 36).  
A educação a distância (EaD) não é novidade na história da humanidade, pelo 

contrário, seu surgimento antecede - e muito - a criação da internet no século 

passado, embora muitos acreditem que a modalidade despontou na era das 

tecnologias digitais. Segundo salienta o autor: 

Ao contrário do que muitos pensam, a Educação à Distância (EAD) não é 
um instrumento recente a serviço do ensino. Seus experimentos iniciais 
remontam ao início século XIX e vão ganhar impulso no fim daquele século, 
sendo hoje um poderoso instrumento de ensino ainda mais quando os 
recursos da Informática são utilizados em seu apoio (Vasconcelos, 2018, 
n.p). 
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Ainda que a EaD baseada no uso da internet se concretize a partir do século XIX, 

muitas descobertas e invenções do homem dos séculos anteriores convergiram para 

culminar na nova forma de fazer educação. De acordo com Neves e Gonçalves 

(2013, p. 16) “[...] não há um consenso de quando e onde teria tido início a educação 

a distância. Alguns [autores] chegam a indicar as cartas do apóstolo Paulo como as 

primeiras formas de comunicação a distância”. Dessa forma, é reforçada a teoria de 

que o início da EaD esteja intrinsecamente ligado ao advento da escrita, já que não 

era necessário que os sujeitos da comunicação estivessem no mesmo local, uma 

vez que por meio das cartas tornou-se viável transmitir informações a lugares 

geograficamente distantes (PASSOS, 2018).  

Os contornos da educação a distância ficam mais claros por volta do século XIX. Em 

1840, na Inglaterra, Isaac Pitmann a fim de ensinar taquigrafia cria o que seria o 

primeiro curso por correspondência na Europa. Mais adiante, em território alemão, 

no ano de 1856, o Instituto Toussaint e Langenseherdt voltado ao ensino de línguas 

estrangeiras é o primeiro a adotar o ensino a distância no país. Nos Estados Unidos, 

a Universidade de Bloomington cria um departamento de curso por correspondência 

e Anna Ticknor funda a Sociedade de Apoio ao Ensino em Casa, ambos 

acontecimentos ocorridos em 1873 (VIGNERON; OLIVEIRA, 2005). Em vista disso, 

conforme Moore e Kearsley (2007, p. 26), com o decorrer do tempo “[...] iniciativas 

similares surgiram ao redor do globo, à medida que os países desenvolveram 

sucessivamente seus sistemas postais [...]” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 26). 

A Educação a Distância (EaD) configura-se como uma modalidade de educação em 

que professores e alunos estão separados tanto no tempo quanto no espaço, bem 

como entre os próprios alunos (PASSOS, 2018). Além disso, a interação entre os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se dá única ou 

principalmente por meio de diversas tecnologias da informação e comunicação.  

Moore e Kearsley (2007) enumeram as razões pelas quais a EaD tem recebido 

atenção das instituições de ensino em todo o mundo e se tornado a opção de muitos 

estudantes século XXI: proporcionar o acesso crescente a oportunidades de 

aprendizado e treinamento; proporcionar oportunidades para atualizar aptidões; 

melhorar a redução de custos dos recursos educacionais; apoiar a qualidade das 

estruturas educacionais existentes; melhorar a capacitação do sistema educacional; 

nivelar desigualdades entre grupos etários; direcionar campanhas educacionais para 

públicos-alvo específicos; proporcionar treinamento de emergência para grupos-alvo 
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importantes; aumentar as aptidões para a educação em novas áreas de 

conhecimento; oferecer uma combinação de educação com trabalho e vida familiar; 

agregar uma dimensão internacional à experiência educacional. 

Com efeito, a educação a distância dita novos paradigmas no mercado educacional 

em geral, influenciando a adequação das metodologias e práticas pedagógicas de 

outras modalidades ao perfil do novo aluno, o qual espera que suas necessidades 

sejam atendidas. Conforme Moran (2004, p. 28): “[...] a EaD propõe desafios para a 

educação presencial: a flexibilidade de tempos, horários, procedimentos. A 

combinação do melhor do presencial com o melhor do a distância [...]”.  

A educação a distância evoluiu ao longo dos anos, conforme a introdução de novas 

tecnologias e mídias no contexto educacional. O conceito da EaD pouco mudou no 

longo percurso da modalidade. Nas palavras de Passos (2018, p. 24): “[...] o que a 

diferencia da EaD que era praticada tempos atrás são os meios disponíveis em cada 

época [...]”. Diante disso, a EaD passou por cinco gerações, cada qual com a sua 

tecnologia de mediação, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1 – As gerações de educação a distância 

 

Fonte: Baseado em Moore e Kearsley (2007). 

 

Comumente a evolução da EaD é relacionada ao desenvolvimento tecnológico que 

provoca transformações consideráveis na sociedade. Moore e Kearsley (2007) 

organizam a história da modalidade por meio de gerações, de acordo com os 

recursos tecnológicos utilizados em cada uma, conforme demonstrado abaixo:  
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a) 1ª geração: caracterizada pelo estudo por correspondência. Em razão do avanço 

da implantação das redes ferroviárias, os serviços postais possibilitaram o 

encaminhamento de materiais impressos para os alunos;  

b) 2ª geração: em 1925, a State University of Iowa inicia cursos por meio do rádio. 

Na mesma época, a televisão já era testada como tecnologia educativa, 

tornando-se “[...] a base de muitos dos sistemas de EaD ofertados nessa fase, os 

quais baseavam-se exclusivamente no uso dessa tecnologia” (MOORE e 

KEARSLEY, 2007, p. 32); 

c) 3ª geração: a terceira geração inicia-se por volta de 1960 e 1970, período 

marcado por diversas transformações na educação a distância, entre elas a 

criação da Universidade Aberta; 

d) 4ª geração: iniciou nos Estados Unidos nos anos de 1980, era baseada na 

tecnologia da teleconferência. Como foi elaborada para o uso em grupos, 

aproximou-se da visão tradicional da educação, assim distinguindo-se das 

tecnologias utilizadas na 1ª e 3ª geração que eram direcionadas a pessoas que 

aprendem sozinhas; 

e) 5ª geração: surge a internet e por meio dela são criadas as classes virtuais, tal 

avanço impacta a sociedade em torno do novo modelo de se fazer educação a 

distância, “[...] com métodos construtivistas de aprendizado em colaboração, e na 

convergência entre texto, áudio e vídeo em uma única plataforma de 

comunicação” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 48). 

No Brasil, o reconhecimento da Educação a Distância como modalidade 

educacional, em todos os níveis de ensino - fundamental, médio, profissional e 

superior -, consolidou-se a partir do momento em que as bases legais foram 

estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394, de 

20 de dezembro de 1996). Entretanto, a regulamentação efetivou-se apenas em 20 

de dezembro de 2005 pelo Decreto n° 5.622, que foi revogado pelo Decreto nº9.057, 

de 25 de maio de 2017, que deu nova regulamentação ao Artigo 80 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (PASSOS, 2018).  

A expansão da educação a distância deve-se, principalmente no interior do país, a 

implementação das políticas governamentais, como o sistema UAB (Universidade 

Aberta do Brasil), que foi criado pelo Decreto n° 5.800, de 8 de julho de 2006, que 

em seu Artigo 1º diz que o Sistema Universidade Aberta do Brasil é um sistema “[...] 

voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 
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finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no País” (BRASIL, 2006). 

A EaD tem apresentado relevância principalmente na formação continuada. 

Conforme o Censo EAD.BR (2016), a oferta de cursos totalmente a distância perfaz 

a somatória de 1.098 em especialização Lato Sensu, número expressivamente 

maior em comparação com cursos de outros níveis acadêmicos; 235 em nível 

tecnológico, 219 ofertas no técnico profissionalizante, 210 em licenciatura.   

 

2.2 A Evasão no Ensino Superior a Distância 

 

A evasão discente no ensino superior tem sido discutida em pesquisas desde a 

década de 1970, como exemplo encontrado na literatura podemos citar a 

contribuição de Tinto (1975). Desde então a temática passou a ser preocupação das 

instituições e órgãos responsáveis pela educação. Contudo, os estudos sobre a 

evasão se concentram mais ao ensino fundamental e médio, conforme Biazus 

(2004). Ainda segundo o autor, quando há trabalhos que abordam o tema acerca do 

ensino superior, eles são mais gerais, envolvem vários cursos de uma instituição, 

isto é, não se voltam para a evasão de um determinado curso. 

Com o propósito de melhor compreender o fenômeno da evasão discente no ensino 

superior, faz-se necessário primeiramente uma conceituação. Nesse sentido, Favero 

(2006) e Netto et al. (2012) entendem a evasão como o movimento do aluno em 

desistir do curso após efetivada a matrícula, inclui-se nesse panorama aqueles que 

não chegam a se apresentar aos colegas e professores. Em suma, o aluno para ser 

considerado evadido pode ter abandonado o curso ou sido reprovado em alguma 

disciplina. 

A evasão discente é um fenômeno global e complexo, inerente às instituições de 

ensino e cursos de todos os níveis acadêmicos. Muitos estudos têm debatido sobre 

os seus possíveis fatores. Moore e Kearsley (2007) argumentam que há anos 

gestores e estudiosos têm se debruçado a fim de entender por que uma parte dos 

alunos evade de seus cursos. Espera-se, dessa forma, que o levantamento das 

causas proporcione a criação de estratégias com a finalidade de reduzir as taxas de 

insucesso e, consequentemente, aumentem o número daqueles que concluem os 

cursos na modalidade. 
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No ensino superior a evasão é um problema que afeta o resultado de programas 

educacionais em diversos países. A perda de alunos que se matriculam, porém não 

concluem os cursos iniciados resultam em prejuízos imensuráveis no âmbito social, 

institucional e econômico. Enquanto no setor privado acarreta em déficit de receitas; 

no setor público, ocasiona em recursos públicos investidos sem o esperado retorno. 

Deste modo, os problemas em função da evasão são inúmeros, entre os principais 

estão: o encerramento do curso, ociosidade de profissionais, materiais e espaço 

físico (SILVA FILHO et al., 2007). 

Diante do exposto, Fialho e Prestes (2014) afirmam que as consequências causadas 

pela evasão afetam todos os sujeitos envolvidos no processo educacional, assim 

como influenciam o emocional, psicológico e o financeiro. Por conseguinte, acarreta 

em ausência de indivíduos qualificados para o mercado de trabalho, colaborando 

para o aumento das taxas de desemprego e por sua vez corroborando na expansão 

da desigualdade social no país. 

Em virtude de uma das maiores vantagens da educação a distância, que é o livre 

arbítrio por parte do estudante na escolha do local e horário para estudar, a evasão 

torna-se mais suscetível se o aluno não possuir disciplina, não conseguir se 

desvencilhar das inúmeras distrações do ambiente doméstico e estiver preso aos 

paradigmas da educação presencial. Então, o sucesso do aluno no curso depende 

de sua organização em dividir o tempo de maneira a evitar a acumular muitos 

conteúdos, como enfatizado os autores: 

Quando se decide estudar nessa modalidade de ensino é extremamente 
importante a atenção que se dispensa ao estabelecimento de objetivos de 
estudo, pois é a partir disso que é possível listar prioridades e organizar o 
tempo com as demandas do curso [...]. Assim, o aluno que determina 
objetivos de estudo, tendo uma noção clara daquilo que quer (do programa 
acadêmico e do curso em si) e organiza o seu tempo para leituras de 
materiais, tempo online para realização de atividades, trabalhos em grupo, 
etc., provavelmente terá sucesso num curso a distância. (NETTO et al., 
2012, n.p) 

Apesar de ser um problema recorrente no sistema educacional e de certo modo 

complexo, afirmam que:  

[...] são raríssimas as IES brasileiras que possuem um programa 
institucional profissionalizado de combate à evasão, com planejamento de 
ações, acompanhamento de resultados e coleta de experiências bem-
sucedidas [...] (SILVA FILHO et al., 2007, p. 642). 

Dessa maneira, a implementação de programas para combate à evasão nos cursos 

na modalidade a distância seria um passo largo frente ao combate do problema em 

questão.  
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Favero (2006) salienta que as instituições que oferecem cursos nesta modalidade, 

sempre que fazem uma análise, mencionam um índice elevado de evasão. 

A evasão na EaD é tratada com preocupação, visto que segundo o último Censo 

EAD.BR, referente ao ano de 2016, as taxas de evasão informadas pelas 

instituições respondentes recaem principalmente na faixa entre 11% e 25%, 

percentuais superiores dos cursos semipresenciais e presenciais, os quais se 

encontram entre 6% e 10% (ABED, 2016).  

Considerando o percentual de evasão apresentado no Censo, o Prof. Dr. Wadomiro 

Loyolla argumenta que “[...] em educação a distância, tal qual em cursos 

presenciais, as taxas de 10 a 20% de evasão são aceitáveis, sendo desejáveis 

índices abaixo de 10%” (LOYOLLA, 2005, n.p).  

Anteriormente era normal os índices de evasão dos cursos a distância 

permanecerem entre 30% e 50%. Hoje, o índice de desistência deve estar perto de 

30%; o percentual precisa estar ainda mais baixo, por volta de 10%, quando há 

contagem de créditos, se equiparando aos cursos convencionais (MOORE; 

KEARSLEY, 2007). 

A complexidade do fenômeno da evasão em razão das inúmeras variáveis torna o 

trabalho de determinar o porquê o aluno evade mais difícil (BIAZUS, 2004; 

BITTENCOURT; MERCADO, 2012). 

Conforme a literatura consultada, estudos apontam diferentes causas que 

influenciam a evasão nos cursos a distância no ensino superior: desenho do curso, 

ambiente próprio, habilidades tecnológicas do aluno e atividades do curso 

(CORNELIO et al., 2016); a falta de incentivo aos alunos pelo corpo docente, as 

dificuldades de aprendizagem e o pouco tempo dedicado aos estudos (REINO et al., 

2015); a falta de tempo, motivos de saúde e pouca dedicação ao curso (OLIVEIRA 

et al., 2018) 

De acordo com o Censo EAD.BR (2016, p.152), “[...] as instituições públicas são as 

que menos conhecem esses motivos (entre 41% e 46%)”. As causas mais 

apontadas pelas instituições respondentes são as relacionadas à falta de tempo e 

questões financeiras; a não adaptação à modalidade EaD aparece logo atrás. Cabe 

então apresentar os principais motivos elencados pelo Censo: 

a) falta de tempo: a falta de tempo é indicada como uma das principais causas da 

evasão discente. Embora a modalidade possa oferecer diversas vantagens como 

o não deslocamento à instituição todos os dias, a flexibilização das jornadas de 
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estudo de acordo com o trabalho e vida pessoal, é determinante a organização 

do tempo para o sucesso do estudante na sua trajetória num curso EaD. Afinal, 

essas vantagens tornam-se prejudiciais a depender do perfil do aluno, segundo 

Netto et al. (2017, n.p) “[...] pode ser uma desvantagem para quem não consegue 

estabelecer horários de estudo e regras que estabeleçam uma organização para 

dedicação ao curso”; 

b) problemas Financeiros: tanto as instituições quanto os estudantes evidenciam 

a falta de recursos financeiros como fator determinante na desistência do curso. 

Contudo, de acordo com os estudos, há uma simplificação nas respostas que 

apontam tal fator, conforme o autor:  

[...] uma vez que as questões de ordem acadêmica, as expectativas do 
aluno em relação à sua formação e a própria integração do estudante com a 
instituição constituem, na maioria das vezes, os principais fatores que 
acabam por desestimular o estudante a priorizar o investimento de tempo 
ou financeiro, para conclusão do curso. Ou seja, ele acha que o custo 
benefício do “sacrifício” para obter um diploma superior na carreira 
escolhida não vale mais a pena (SILVA FILHO et al., 2007, p. 643). 

O curso ofertado na modalidade educação a distância é vendido como uma 

alternativa mais barata em comparação com o presencial, o que configura um erro, 

pois conforme a afirmação dos autores: 

[...] os custos das Instituições de Ensino são altos quando o objetivo é 
ofertar cursos na modalidade a distância com qualidade. É preciso um 
grande investimento em capacitação de professores, tutores, materiais de 
apoio, estrutura física e tecnológica, o que faz esta modalidade de ensino 
ter um custo elevado, mas que pode ser diluído, se bem administrado, com 
a reusabilidade de materiais em re-edições de cursos (Netto et al., 2012, 
n.p). 

Questão importante salientar nesta pesquisa é a política de assistência estudantil, 

normalmente em instituições públicas, ofertada ao aluno regularmente matriculado, 

prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, a fim de minimizar a evasão e 

o desempenho acadêmico insatisfatório por razões socioeconômicas; 

c) não adaptação à metodologia da EaD: a falta de adaptação à metodologia de 

cursos na educação a distância está entre as principais causas relacionadas à 

evasão discente. O importante é a orientação inicial, de preferência antes de 

começar o curso, sobre a dinâmica da modalidade, do curso e da instituição. 

Muitos programas costumam ofertar uma disciplina no primeiro módulo 

exclusivamente com a finalidade de contextualizar o universo da EaD ao aluno, 

que em muitos casos não teve nenhuma experiência com a modalidade 

anteriormente. É importância por parte do estudante em estabelecer “objetivos de 

estudo”, pois segundo os autores: 
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[...] é a partir disso que é possível listar prioridades e organizar o tempo com 
as demandas do curso. Assim, é necessário que o aluno seja claro ao 
estabelecer objetivos, tendo em mente que um curso a distância exige em 
média de 12 a 15 horas de estudos semanais, ou seja, é necessário um 
maior tempo de estudo do que o presencial [...] (Netto et al., 2012, n.p).  

Entretanto, por considerar a evasão um fenômeno de natureza complexa, os 

estudos de Bittencourt e Mercado (2014) e Abbad et al. (2006) classificam as causas 

da evasão discente em dois grandes grupos: as causas internas e as causas 

externas ao contexto do curso, também denominadas pelos autores como causas 

endógenas (que origina no interior) e causas exógenas (que advém do exterior). 

As causas internas estão ligadas ao aluno enquanto está na instituição de ensino. 

São elas: atitude comportamental, motivos institucionais e didático-pedagógicos. 

Essas categorias desdobram-se em subcategorias relacionadas às percepções do 

aluno dentro da instituição, a respeito da infraestrutura, corpo docente e assistência 

socioeducacional, como podem ser vistos no Quadro 1, a seguir.  
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Quadro 1 - Causas Internas da Evasão na Educação a Distância 

ATITUDE COMPORTAMENTAL 

Didática dos professores Parte do princípio que o aluno a distância é 

diferente do presencial e o contato e a didática 

dos professores e tutores tem que ser voltada e 

focada no aluno. 

Orientação da coordenação do curso 

Motivação e incentivo por parte do tutor 

Insatisfação com o tutor 

Contato com professores 

MOTIVOS INSTITUCIONAIS 

Estrutura dos polos de ensino  Proporciona ao aluno condições para o estudo. 

Com uma estrutura para que o aluno possa ter 

acesso a bibliotecas e laboratórios. 
Interatividade no AVA 

Meios de comunicação  

AVA utilizado pelo curso 

REQUISITOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

Encontros presenciais Estimula a cooperação e relação entre os 

alunos do curso, estimulando uma criação 

colaborativa que conceda subsídios para a 

aprendizagem dos alunos. Deve possibilitar um 

feedback imediato ao aluno sobre suas 

atividades e ações no curso. Com o devido 

retorno os tutores e professores podem 

identificar as possíveis causas de erros nas 

atividades. 

Complexidade das atividades 

Contato entre colegas de cursos 

Prazos de entrega das atividades 

Feedback do tutor 

Material didático oferecido 

Qualidade do curso 

Falha de elaboração do curso 

Fonte: Baseado em Bittencourt e Mercado (2014) apud Biazus (2004). 
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As causas externas estão diretamente relacionadas ao estudante antes de entrar na 

instituição de ensino, ou seja, são referentes aos motivos sociopolítico-econômicos, 

vocação pessoal e circunstâncias individuais.  

As circunstâncias pessoais estão suscetíveis a mudarem drasticamente a vida do 

indivíduo, como mudança de interesse pessoal ou profissional, problemas familiares, 

relacionados à saúde e financeiros (JENSEN e ALMEIDA, 2009). Portanto, o aluno 

da EaD deve saber gerir todas essas variações de forma equilibrada as 

circunstâncias que envolvam sua vida pessoal a fim de não prejudicar em seu 

desempenho no curso.  

As subcategorias das causas externas são divididas em três, que por sua vez se 

subdividem em 15 motivos pelos quais os alunos poderão evadir do curso, conforme 

Quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 - Causas Externas da Evasão na Educação a Distância 

MOTIVOS SOCIOPOLÍTICO-ECONÔMICOS 

Apoio da instituição que trabalha Relacionadas às condições sociopolítico-

econômicas do aluno. 

 Falta de tempo para estudar 

Carga horária semanal de trabalho 

Deslocamento até o polo de ensino 

Dificuldades de acesso à Internet 

VOCAÇÃO PESSOAL 

Possuir outro curso de especialização Relacionadas ao aluno diretamente, ou seja, 

aptidão para o curso, interesses pessoais e 

prévios do curso. 

 

Mudança de interesse pessoal ou 

profissional 

Não adaptação à modalidade Educação a 

Distância 

Falta de habilidade para usar as TICs 

Desconhecimento prévio a respeito do curso 

da PIE 

CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUAIS 

Problemas de saúde Relacionada a circunstâncias que vão além 

da condição do aluno no curso, como 

problemas familiares, de saúde e 

financeiros. 

 

Problemas financeiros 

Influência familiar 

Mudança de estado civil 

Mudança de residência ou cidade 

Fonte: Baseado em Bittencourt e Mercado (2014). 

 

As categorias e subcategorias apresentadas acima serviram de base para a 

elaboração do questionário utilizado como instrumento de coleta de dados enviado 
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via e-mail aos alunos que evadiram durante as seis ofertas do curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Informática na Educação pelo Instituto Federal do 

Espírito Santo.  

 

 2.3 A Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação 

 

O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação ofertado pelo 

Ifes tem como finalidade atender aos objetivos do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil quanto a proporcionar a oferta de cursos que propiciem a formação 

continuada de professores da educação básica e demais níveis e, é um dos seis 

cursos de pós-graduação ofertados a distância pelo Ifes, com recursos do Sistema 

UAB. 

A criação do curso teve como motivação as constantes inovações tecnológicas e a 

inserção da informática como uma ferramenta importante para o professor em sala 

de aula, o que torna imprescindível propiciar aos profissionais da educação um perfil 

interdisciplinar, que busca na Informática recursos que possam inovar a forma de 

ensinar e de aprender, que não sejam pautados apenas pelos aspectos tecnológicos 

em si, mas que também sejam desenvolvidos em harmonia com a epistemologia da 

Educação (IFES, 2009). 

Ainda de acordo com Ifes (2009), a instituição busca garantir, com a oferta deste 

curso, o atendimento às demandas profissionais regionais, resgatar os múltiplos 

significados do processo de aprendizagem, valorizar o contato, o diálogo com as 

empresas e comunidades, difundindo o saber aqui produzido e, assim, efetivar 

melhorias concretas, novas formas de ler e de fazer o mundo no qual se insere o 

indivíduo. 

No Quadro 3, é possível observar a Matriz curricular da Pós-Graduação Lato Sensu 

em Informática na Educação. 
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Quadro 3 - Matriz Curricular da PIE 

NÚCLEOS DE 

ESTUDOS 

DISCIPLINAS CH 

  

Módulo I - 

Conhecimentos 

Básicos 

Educação a Distância e Ambientes Virtuais de Aprendizagem 30 

Introdução a Organização de Computadores 40 

Introdução a Informática: computador ferramenta 30 

Teorias de Aprendizagem e a Docência no Contexto Digital 40 

Metodologia e Pesquisa Científica 20 

Módulo II - 

Conhecimentos 

Específicos 

Software Educacional e Objetos de Aprendizagem 40 

Projetos de Aprendizagem baseada no uso de novas 

tecnologias 

40 

Produção de Material Digital 30 

Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de 

aprendizagem 

20 

Módulo III - 

Conhecimentos 

Avançados 

Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva 30 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem 20 

Informática em Gestão Escolar 20 

Total de Disciplinas 360 

Módulo IV Trabalho de Conclusão de Curso 120 

Total de curso 480 

Fonte: Coordenação do curso PIE. 

 

 O curso se encontra em sua sexta oferta e já formou 476 alunos. O índice médio de 

evasão recai em 41,23%. A tabela a seguir apresenta o total de alunos ingressantes, 

concluintes e evadidos do curso. A sexta turma (2017) não consta na tabela, pois 

ainda está em andamento. 
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Tabela 1 - Total de alunos ingressantes, concluintes e evadidos do curso PIE 

ANO 
 

INGRESSANTES 

 

CONCLUINTES 

EVADIDOS/ 

REPROVADOS 
EVASÃO 

2010 128 83 37 28,9% 

2011 267 168 121 48,3% 

2012 164 100 74 45,1% 

2013 174 80 80 45,9% 

2014 120 98 22 18,3% 

... ... ... ... ... 

Total 853 529 334 39,1% 

Fonte: Coordenação do curso PIE. 

 

A primeira edição do curso aconteceu no ano de 2010, a segunda turma iniciou em 

2011, ambas pelo antigo Centro de Educação a Distância (Cead). As duas turmas 

seguintes foram ofertadas pelo campus Serra, em 2012 e 2013. A quinta e a sexta 

turma, respectivamente em 2014 e 2017, foram ofertadas pelo Centro de Referência 

em Formação e em Educação a Distância (Cefor). 

Em razão do incentivo do governo federal, por meio do Sistema UAB, o Cefor/Ifes 

passou a adotar o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

- Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a Objeto – como 

ambiente de aprendizagem para elaboração de cursos a distância (NOBRE el at., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este estudo objetiva investigar os fatores que influenciaram a evasão discente, no 

curso de Pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação, ofertado 

gratuitamente na modalidade educação a distância pelo Instituto Federal do Espírito 

Santo. E como toda pesquisa, pode ser classificadas quanto à sua natureza; quanto 

à sua abordagem; quanto aos seus objetivos; quanto aos métodos; e quanto aos 

procedimentos técnicos escolhidos. 

Quanto a sua natureza esta é uma pesquisa aplicada que visa descobrir os motivos 

da evasão que ocorre no curso PIE e, com isso minimizar as consequências dos 

prejuízos no âmbito social, institucional e econômico ocasionado pela evasão dos 

alunos. Quanto a sua abordagem esta será uma pesquisa de cunho quali-

quantitativa. Esta abordagem é reforçada pela visão de Günther (2006, p. 207) que 

afirma que “[...] o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas 

utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas, que se adequam à sua 

questão de pesquisa”. 

Já quanto aos seus objetivos podemos dizer que esta é uma pesquisa exploratória 

quando “[...] visa aumentar o conhecimento sobre um determinado tema ou assunto 

[...]” (MALHEIROS, 2011, p. 32) quando tenta tornar uma situação mais explícita, no 

caso desta pesquisa a evasão no curso em questão. Ela também, terá como objetivo 

descrever os motivos que determinam ou contribuem para  que os alunos da PIE 

evadam do curso. 

A presente pesquisa classifica-se, quanto ao procedimento técnico utilizado com 

survey, ou de levantamento que é um tipo particular de pesquisa social empírica. A 

pesquisa survey é definida por Freitas et al (2000) como a obtenção de dados ou 

informações sobre características ou opiniões de determinado grupo de pessoas, 

indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento 

de pesquisa, usualmente um questionário. 

Nesse sentido, como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, 

composto por 18 questões fechadas e uma questão aberta, elaborado na plataforma 

gratuita Google Forms.  

As questões foram baseadas a partir dos trabalhos de Bittencourt e Mercado (2014) 

e Biazus (2004). O questionário foi dividido em cinco seções: (1) Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; (2) dados gerais; (3) perfil do aluno (4) sobre o 
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curso; (5) causas do abandono/cancelamento, sendo esta última seção subdividida 

em causas internas e causas externas ao contexto do curso, podendo o respondente 

escolher mais de um motivo em cada categoria.  

Quanto ao seu desenho esta pesquisa survey foi do tipo interseccional, ou seja, a 

coleta dos dados foi realizada em um único intervalo de tempo. 

A população-alvo da pesquisa é composta por alunos desistentes e reprovados em 

todas as seis ofertas da PIE, correspondendo cada turma ao ano do seu início: 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017. Ou seja, neste caso foi utilizada uma 

amostragem não probabilística por conveniência na qual os participantes escolhidos 

estão disponíveis para responderem ao questionário. 

Primeiramente, foi realizada uma consulta à coordenação do curso a fim de saber o 

quantitativo de alunos ingressos, bem como o total de diplomados e evadidos até o 

momento (vide Tabela 1). Em seguida, a coordenação do curso forneceu os 

endereços de e-mail dos alunos evadidos. 

De posse dessas informações, o questionário foi enviado via e-mail a 

aproximadamente 334 alunos evadidos. Ao acessar o link, o respondente primeiro 

visualiza o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em seguida é 

solicitado o nome e endereço de e-mail sob a prerrogativa de anonimato garantida; e 

ao final pode optar por aceitar ou não responder o questionário.  

Entre o período que o questionário esteve disponível de 02/07/2018 a 18/07/2018, 

obteve-se 66 respondentes; apenas 1 ex-aluno acessou e se recusou  a participar 

da pesquisa.  

Encerrado o período de coleta das respostas, utilizou-se o programa Microsoft Office 

Excel para a tabulação e construção de gráficos a fim de realizar as interpretações e 

discussões a partir das informações coletadas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa realizada compreendeu o período de 02/07/2018 a 18/07/2018. O 

objetivo foi investigar as causas associadas à evasão discente do curso de Pós-

graduação Lato Sensu em Informática na Educação ofertado na modalidade 

educação a distância pelo Instituto Federal do Espírito Santo. 

A apresentação e análise dos dados foram organizadas em três etapas: na primeira, 

são abordadas as questões que visavam determinar o perfil demográfico da 

população estudada; na segunda etapa, faz-se a discussão das respostas obtidas 

com relação às causas internas e externas do abandono/cancelamento; por fim, na 

terceira etapa, são tratadas as respostas da questão aberta, espaço livre para o 

participante sugerir, criticar e relatar. 

O questionário obteve o total de 66 respondentes, equivalente a um retorno de 

19,5% do total de 334 de alunos evadidos em todas as edições da PIE. Percebeu-se 

certa dificuldade em receber as respostas da população-alvo, por se tratar de ex-

estudantes da instituição. Nesse caso, muitos não consideram relevante em 

colaborar com determinadas pesquisas associadas à instituição; por outro lado, 

muitos dos e-mails podem estar desatualizados, pois a primeira turma, por exemplo, 

já constam oito anos de seu término.  

 

4.1 O Perfil Demográfico da População Estudada 

 

A maior parte dos participantes correspondeu à última turma da especialização, a de 

2017, com um total de 42,6%; seguido da turma de 2014, com 16,4%; a oferta de 

2012, com 14,8%; as turmas de 2010 e 2013, ambas com 9,8%; e 2011, com 6,6%; 

conforme o Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

Gráfico 1 - Participantes da Pesquisa por Oferta (correspondente ao ano) do curso 

PIE. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Em relação ao gênero dos respondentes da pesquisa, pôde-se identificar que a 

maior concentração constitui-se feminina, com 55%; enquanto o público masculino 

totalizou 45%, correspondente a 36 mulheres e 30 homens. A pouca diferença entre 

os gêneros pode ser explicada em função de o curso combinar duas áreas que 

concentram um sexo em detrimento do outro, ou seja, ao passo que as mulheres 

predominam na educação, os homens são maioria no ramo da informática e 

tecnologia. 

 

Gráfico 2 - Participantes da Pesquisa por Gênero (Feminino/Masculino) 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A maioria dos participantes - na época do cancelamento ou abandono da 

especialização -, que corresponde a 36%, conforme o Gráfico 3, encontrava-se com 
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mais de 35 anos, isto demonstra que uma parcela considerável foram escolarizados 

por meio de um modelo educacional pautado no ensino unilateral, no qual o 

professor ensinava e o aluno apenas aprendia, isto é, o aluno recebia os 

conhecimentos passivamente, aproximando-se de um mero ouvinte. Logo em 

seguida, com 29%, estão aqueles entre 26 a 30 anos. No questionário constava a 

alternativa para menores de 18 anos, porém, como não obteve nenhum 

respondente, não foi considerada no gráfico.  

 

Gráfico 3 - Participantes da Pesquisa por Faixa Etária (Época da Evasão) 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Quanto ao estado civil, 50,8% declararam-se casados; 43,1% solteiros; 4,6% 

afirmaram ser separados e 1,5% selecionaram “Outro”, na época do cancelamento 

ou abandono. Em relação se possuíam filhos, 59,1% responderam “Não” e 40,9% 

“Sim”. 

Na pergunta sobre como aconteceu a evasão, 72,7% afirmaram que abandonaram; 

21,2% cancelaram e 6,1% reprovaram em alguma disciplina. A coordenação do 

curso classifica “abandono” quando o aluno simplesmente larga o curso e no 

“cancelamento” há a assinatura do termo de desistência. 
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Gráfico 4 - Situação em que Ocorreu a Evasão no curso PIE  

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Outra questão importante diz respeito ao momento do curso e em quais disciplinas o 

discente cursava quando evadiu ou reprovou na Pós-graduação em Informática na 

Educação. Os resultados estão representados na Tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2 - Disciplina(s) em que Ocorreu o Abandono / Cancelamento 

DISCIPLINA ÁREA EVADIDOS % 

Introdução a Organização de Computadores Informática 21 32,0% 

Introdução a Informática: computador 

ferramenta 

Informática 20 30,4% 

Teorias de Aprendizagem e a Docência no 

Contexto Digital 

Pedagógica 18 27,3% 

Metodologia e Pesquisa Científica Pesquisa 16 24,3% 

Software Educacional e Objetos de 

Aprendizagem 

Informática 11 16,7% 

Projetos de Aprendizagem baseada no uso de 

novas tecnologias 

Pedagógica 8 12,2% 

Produção de Material Digital Informática 9 13,7% 

Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de 

aprendizagem 

Informática 11 16,7% 

Acessibilidade e Informática na Escola 

Inclusiva 

Informática 7 10,7% 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem Informática 10 15,2% 

Informática em Gestão Escolar Informática 9 13,7% 

Trabalho de Conclusão de Curso Pesquisa 12 18,2% 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A Tabela 2 apresenta - da esquerda para a direita - as disciplinas ofertadas pelo 

curso, a área a qual pertencem, o número total de respondentes evadidos e o 

percentual total correspondente à evasão de cada disciplina. Normalmente, duas 

disciplinas são ofertadas paralelamente, com duração média de um mês cada uma.   
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As disciplinas que compõem o primeiro módulo - conhecimentos básicos - do curso 

são as que concentram as maiores taxas de evasão: Introdução a Organização de 

Computadores, com 32%; Introdução a Informática: computador ferramenta com 

30,4%. Nesse aspecto é importante considerar que o aluno ao ser introduzido no 

curso, logo no primeiro módulo, tem contato com disciplinas somente da área de 

informática. Então, pressupõe-se que a dificuldade inerente do estudante pode 

desestimulá-lo a continuar a especialização. 

Após esse período, nos módulos seguintes percebe-se uma significativa redução no 

percentual. No entanto, a evasão volta a apresentar aumento na disciplina Trabalho 

e Conclusão de Curso, a última etapa da especialização, com 18,2%. Nos relatos 

recebidos, por meio da questão aberta, alguns participantes apontaram problemas 

decorridos durante a etapa da execução da monografia.  

Observa-se nos resultados apresentados que não houve distinção, ou maior 

percentual de evasão, em relação a área associada a  disciplina, ou seja, nas 

disciplinas da área de informática e nas da área pedagógica.  

Outra questão planejada objetivava identificar a carga horária semanal de dedicação 

ao curso. Ao observar o Gráfico 5, nota-se uma questão alarmante: 45% dos 

participantes indicaram que dedicaram apenas de 0 a 5 horas semanais ao curso e 

30% demonstraram que dedicaram de 6 a 10 horas. Embora o curso a distância 

possibilite autonomia e flexibilidade de horários, também exige o cumprimento, em 

tempo hábil, das atividades semanais. 
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Gráfico 5 - Carga Semanal de Dedicação ao Curso PIE (Época da Evasão) 

   

Fonte: Autoria Própria. 

 

Sobre o tempo de dedicação ao curso EaD, é essencial a organização antecipada, 

nesse sentido Netto et al. (2012, n.p) afirmam: “[...] tendo em mente que um curso a 

distância exige em média de 12 a 15 horas de estudos semanais, ou seja, é 

necessário um maior tempo de estudo do que o presencial.”  

A análise do Gráfico 6 permite compreender a razão do escasso tempo dedicado ao 

Curso. É possível averiguar qual era a carga horária aproximada da atividade 

remunerada enquanto alunos da PIE. Dos 66 participantes da presente pesquisa, 

50% declararam que trabalharam mais de 40 horas semanais durante cursava a 

especialização. Seguido de 33,0% que trabalhavam entre 20 e 40 horas semanais. 

Entende-se que tal jornada de trabalho, aliado aos compromissos familiares do 

público aqui retratado, uma grande parcela de casados e que possuíam filhos, tende 

a concorrer diretamente com os conteúdos que o curso exige.  
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Gráfico 6 - Carga Horária de Atividade Remunerada Durante o Curso PIE (Época da 

Evasão) 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Nesse sentido, o Gráfico 7 (abaixo) foi elaborado a partir do cruzamento das 

informações contidas nos dois gráficos anteriores (5 e 6): a carga horária de trabalho 

versus o tempo dedicado ao curso semanalmente. É possível observar que por 

conta da faixa etária da maioria dos participantes (entre os 30 anos), a evasão pode 

estar relacionada, pois nesse momento da vida o aluno tem que lidar com 

responsabilidades de ordem pessoal para concorrer diretamente com o curso. Em 

vista disso, compreende-se que 16 dos 66 respondentes, isto é, 24,3%, trabalharam 

mais de 40 horas e dedicaram entre 0 a 5 horas aos estudos da especialização. 
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Gráfico 7 - Carga Horária de Trabalho x Carga Horária de Dedicação ao Curso 

(Dados Cruzados) 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A fim de averiguar a recorrência da evasão no mesmo curso foi perguntado se o ex-

aluno participou de outra edição da PIE. Verificou-se que 100% afirmaram “Não”, 

mas há registros da coordenação que alguns alunos fizeram um novo processo 

seletivo, solicitaram dispensa das disciplinas já cursadas e refizeram o curso. 

Quanto a pergunta: Em sua formação acadêmica você já fez outro curso na 

modalidade a distância? 50,0% responderam que não haviam realizado um curso 

EaD anterior a Pós-graduação em Informática na Educação; e 50,0% afirmaram ter 

feito outro curso da modalidade numa ocasião passada. Dessa forma, afere-se que 

a metade possuía conhecimento sobre as metodologias de um curso a distância, e 

as habilidades e competências que a modalidade exige; enquanto a outra metade 

não tinha experiência com a EaD, impondo um novo obstáculo na adaptação ao 

curso. Esta pequena diferença percentual entre quem já tinha experiência com curso 

EaD e quem não tinha demonstra que este não pode ser considerado um fator 

importante para a permanência dos alunos no curso. 

O Ifes oferece programa de assistência estudantil ao aluno regularmente 

matriculado, como auxílios transporte e alimentação, prioritariamente em situação de 

vulnerabilidade social, a fim de minimizar a evasão e o desempenho acadêmico 
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insatisfatório por razões socioeconômicas. Deste modo, perguntou-se se o 

respondente foi beneficiado pelo programa de assistência estudantil enquanto 

discente da instituição, apenas 2 sobre um total de 66 respondentes, correspondente 

a 3,0%, afirmaram “Sim” e 97,0% “Não”.  

 

4.2 Análise das Causas Relacionadas à Evasão 

 

Na seção das causas do abandono ou cancelamento o participante poderia indicar 

mais de um motivo em cada categoria, como também selecionar todos ou nenhum. 

Todos os 32 motivos distribuídos pelas seis categorias foram selecionados pelos 

respondentes.  

 

4.2.1 Causas Internas 

 

As causas internas associadas à evasão na educação a distância estão 

relacionadas ao aluno quando está na universidade. As causas internas foram 

divididas em 3 (três) categorias - atitude comportamental, motivos institucionais e 

didático-pedagógicos -, as quais subdividem-se em 17 motivos. 

Em atitude comportamental, conforme destacado no Gráfico 8, foram obtidos 40 

participantes nesta categoria, - mas o mesmo respondente poderia selecionar mais 

de um motivo -, entre os motivos listados 52,5% indicaram a didática dos 

professores do curso como fator associado à desistência. 

 

Gráfico 8 - Atitude Comportamental  

.  

Fonte: Autoria Própria. 
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Em motivos institucionais, a interação e os meios de comunicação disponíveis no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foram os mais apontados nesta categoria, 

conforme o Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Motivos Institucionais 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Entre os requisitos didático-pedagógicos, as duas opções relacionadas às atividades 

receberam maior atenção dos respondentes: complexidade das atividades, com 

57,7%, e prazos de entrega das atividades, com 53,3%.  

 

Gráfico 10 - Requisitos Didático-Pedagógicos 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

4.2.2 Causas Externas  

 

As causas externas estão diretamente ligadas ao estudante antes de entrar na 
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instituição de ensino, ou seja, são referentes aos motivos sociopolítico-econômicos, 

vocação pessoal e circunstâncias individuais. Nesse contexto, as causas externas 

foram subdivididas em 3 categorias e 15 possíveis motivos relacionados à evasão.  

Os motivos sociopolítico-econômicos foram os que obtiveram o maior número de 

participantes entre as outras categorias. Segundo o Censo EAD BR (2016), a falta 

de tempo para estudar é apontada como um dos motivos que ocasionam a evasão 

discente na educação a distância; nesta pesquisa, foi o motivo mais indicado pelos 

participantes como causador da desistência. Assim, seria possível associar a falta 

de tempo como consequência da carga horária semanal de trabalho, no entanto, do 

ponto de vista dos autores: 

A organização do tempo para os alunos que frequentam cursos na 
modalidade a distância é fundamental [...] Se uma grande vantagem do 
aluno EAD é ter livre arbítrio para escolher a hora e o local para estudar, 
pode ser uma desvantagem para quem não consegue estabelecer horários 
de estudo e regras que estabeleçam uma organização para dedicação ao 
curso (Netto et al., 2012, n.p). 
 

Gráfico 11 - Motivos Sociopolítico-Econômicos 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A não adaptação à modalidade EaD é apresentada no Censo EAD BR (2016) como 

um dos três principais motivos associados à evasão, ao lado da falta de tempo e das 

questões financeiras. No contexto do Gráfico 12 o qual apresenta as respostas 

obtidas na categoria vocação pessoal, a não adaptação à modalidade é apontado 

pelos participantes da presente pesquisa como um fator relacionado à saída do 

curso, com 28,5%. Esse problema pode ser associado à faixa etária do público 

majoritário da EaD e dos participantes desta pesquisa - 36% na faixa de mais de 35 

anos -, o qual teve uma escolarização essencialmente convencional, com o 
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professor detentor de todo o conhecimento. Por outro lado, a falta de habilidades 

para usar as TICs, apontada como umas das dificuldades centrais no estudo de 

Cornelio et al. (2016), foi o motivo com o menor percentual. porém a mudança de 

interesse pessoal teve a maior incidência.  

 

Gráfico 12 - Vocação Pessoal 

  
Fonte: Autoria Própria. 

 

As circunstâncias individuais, em muitos casos, fogem ao controle do aluno. Notou-

se que foi a causa com menor adesão de respostas. No entanto, houve 

consideráveis relatos na questão aberta sobre problemas nessa ordem que foram 

decisivos para o respondente evadir. Conforme o gráfico abaixo, os problemas de 

saúde foram indicados por 43,3% dos 30 participantes. Como anteriormente 

mencionado neste trabalho, a evasão motivada por questões financeiras é uma das 

três principais causas segundo o levantamento do Censo (2016), contudo no 

levantamento realizado apenas 8 dos 66 participantes - correspondente 12,20% do 

total - apontaram tal motivo. 
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Gráfico 13 - Circunstâncias Individuais 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Esta pesquisa, embora especifique uma população-alvo de um curso totalmente 

gratuito de uma instituição pública - então não há custos com mensalidade por parte 

do aluno -, considerou a questão financeira; porém, primeiramente, perguntou-se na 

seção anterior do questionário se o participante recebeu assistência estudantil, que 

também contempla os estudantes da PIE e de todos os cursos oferecidos pelo 

Ifes/Cefor.  

Discutidos os dados coletados em cada categoria separadamente, é necessário 

apresentar a partir de um viés geral, considerando os 66 respondentes, todos os 

motivos isolados, enumerados em ordem decrescente, isto é, do mais indicado pelos 

participantes ao com menor apontamento, a saber: falta de tempo para estudar 

(42,4%); carga horária semanal de trabalho (39,3%); complexidade das atividades 

(39,3%); prazos de entrega das atividades (36,3%); didática dos professores 

(31,8%); interatividade no AVA (31,8%); contato com professores (24,2%); 

orientação da coordenação do curso (21,2%); meios de comunicação para contato 

(21,2%); problemas de saúde (19,6%); contato entre colegas do curso (18,1%), 

deslocamento até o polo de ensino (16,6%); feedback do tutor (16,6%); AVA 

utilizado pelo curso (16,6%); mudança de interesse pessoal ou profissional (16,6%); 

possuir outro curso de especialização (15,1%); não adaptação à EaD (15,1%); 

motivação por parte do tutor (15,1%); falha de elaboração do curso (13,6%); 

problemas financeiros (12,1%); encontros presenciais (12,1%); influência familiar 

(10,6%); desconhecimento prévio da PIE (10,6%); dificuldades de acesso à Internet 

(10,6%); apoio da instituição que trabalha (10,6%); insatisfação com o tutor (9,0%); 
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estrutura dos polos de ensino (9,0%); material didático oferecido (9,0%); mudança 

de residência ou cidade (9,0%); falta de habilidade para usar as TICs (7,5%); 

qualidade do curso (4,5%); mudança de estado civil (1,5%).  

Logo, constata-se, de acordo com análise das perguntas fechadas as seguintes 

causas relacionadas à evasão do público-alvo, que são: falta de tempo para estudar, 

carga horária semanal de trabalho, complexidade das atividades, prazos de entrega 

das atividades e didática dos professores. Essas além de apresentarem as maiores 

taxas nas questões fechadas, também foram apontadas na questão aberta 

(opcional) como preponderantes pelos participantes da presente pesquisa. 

 

4.3 Discussão da Questão Aberta 

 

Na questão aberta, último item do questionário, o participante poderia complementar 

livremente sua opinião a respeito do tema tratado na pesquisa, nela obteve-se a 

participação de 40 dos 66 respondentes, isto é, 60,6 % do total. Entre as respostas 

recebidas, é válido ressaltar os inúmeros relatos, críticas, sugestões e reclamações.  

A causa mais recorrente foi a falta de tempo correlacionada diretamente à carga 

horária de trabalho. Consequentemente, as queixas sobre a complexidade das 

tarefas e prazos considerados curtos para a realização das atividades também se 

destacaram. Além disso, problemas relacionados à saúde - tanto do próprio aluno 

quanto de alguém próximo-, família - falecimento de parentes -, e contratempos de 

ordem pessoal - gestação, mudança de município - foram pontuados com grande 

incidência.  

Em seguida, foram mencionadas adversidades na etapa do trabalho de conclusão 

final, transtornos no deslocamento até o polo de ensino, dificuldades de acesso à 

internet, impasses com os componentes do grupo - visto que a especialização 

fomenta o trabalho colaborativo para a realização de muitas atividades -, falta de 

feedback dos tutores, mudança de objetivos na carreira profissional, entre outros. 

Por fim, houve participantes que classificaram o curso como “cansativo”, enquanto 

outros elogiaram e afirmaram  arrependimento por terem desistido da PIE, indicando 

vontade de retornar ao curso.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A evasão discente embora esteja presente em diversas instituições ao redor do 

mundo, independentemente do nível de ensino, afeta, sobretudo o desempenho dos 

cursos da educação a distância, os quais têm despontado como alternativas 

democráticas ao ensino superior. O fenômeno da evasão determina o encerramento 

dos cursos, assim como resulta em ociosidade de profissionais, de materiais e de 

espaço físico. O problema é agravado em razão dos poucos estudos com o 

propósito de investigar sobre as causas, principalmente de um curso específico, 

como foi feito neste trabalho. No caso da especialização objeto desta pesquisa, que 

além de gratuita, é ofertada por uma instituição pública, a evasão significa 

desperdício de recursos públicos.  

Constatou-se que tanto as causas internas quanto as externas foram igualmente 

determinantes na evasão discente no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Informática na Educação.  

A questão financeira embora destacada no Censo (2016) foi pouco apontada pelos 

respondentes como associada à evasão na presente investigação. A razão para a 

pouca incidência da questão financeira na pesquisa é pelo fato de ser uma 

especialização totalmente gratuita, e que oferece material didático, além da 

assistência estudantil àqueles em situação de vulnerabilidade.  

Nesse sentido, considerando a população-alvo - alunos evadidos das seis ofertas da 

especialização em Informática na Educação do Ifes - esta pesquisa identificou as 

causas mais recorrentes no contexto do curso com base nas questões fechadas e 

na questão aberta: falta de tempo para estudar, carga horária semanal de trabalho, 

complexidade das atividades, prazos de entrega das atividades, didática dos 

professores, interatividade no AVA. 

A falta de tempo para estudar foi apontada como a causa que mais influenciou a 

evasão dos participantes desta investigação. Pode estar associada à carga horária 

de trabalho, a metade declarou exercer atividade remunerada com mais de 40 horas 

semanais e 75% dedicaram menos de 10 horas semanais ao curso. Esse problema 

poderia ser evitado com a organização do estudante frente aos prazos das 

atividades.   

Em vista do crescimento da educação a distância como modalidade apta a formar 

profissionais com as habilidades e competências essenciais no século XXI, as 
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instituições devem realizar pesquisas em seus cursos sobre a evasão com fim de 

analisar as suas práticas e (re)construir estratégias que em algum momento 

falharam. O papel do professor/tutor é determinante nesse contexto, pois sua 

atuação precisa ser de facilitador no processo de aprendizagem, em função da EaD 

contemplar estudantes que estão na faixa dos 30 anos, advindos de uma época em 

que a educação formava aprendizes mais passivos. Conclui-se que o fenômeno da 

evasão prejudica a continuação de programas educacionais, restringindo 

oportunidades de acesso ao ensino superior.  

A política de combate à evasão deve ser implantada nas instituições que oferecem 

cursos na modalidade. No caso do Ifes, o Cefor iniciou no ano de 2018 uma 

comissão que estuda a evasão em seus cursos, questionando diretamente os 

alunos. 

Para estudos futuros, sugere-se a ampliação da pesquisa para contemplar os alunos 

concluintes, com o objetivo de identificar os fatores relacionados à permanência 

deles no curso. Outra sugestão é um estudo sobre as estratégias e tecnologias 

utilizadas por instituições para controlar e evitar a evasão.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE A EVASÃO DISCENTE NA PÓS-

GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO DO IFES 

 

_________________________________________________________ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - QUESTIONÁRIO 

__________________________________________________________ 

 

Caro(a) Aluno(a), 

 

O objetivo com este questionário é levantar os motivos associados ao abandono ou 
cancelamento dos alunos do curso a distância de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Informática na Educação do Instituto Federal do Espírito Santo. 

 

Sua participação é valiosa e sua contribuição fundamental para a realização deste 
estudo, por isso, contamos com sua colaboração respondendo o questionário a 
seguir. 

 

O questionário a ser respondido será mantido no anonimato, de forma que o sigilo 
das respostas é assegurado. Não economizem palavras, afinal, quanto mais 
completas forem as suas respostas, maior a quantidade de elementos para análise e 
futuras melhorias no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na 
Educação. 

 

Desde já agradecemos sua colaboração,  

 

Vinícius Delfino 

 

________________________________________________________________ 

 

Eu, ACEITO participar da pesquisa para levantamento sobre os motivos associados 
ao abandono ou cancelamento dos alunos do curso a distância de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Informática na Educação do Instituto Federal do Espírito Santo. 

*Obrigatório 

 

Endereço de e-mail:* 

______________________________________________ 

 

Nome: 

______________________________________________ 

 

Aceita responder ao questionário?*  

(    ) Sim 

(    ) Não 
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Dados Gerais 

 

O seu curso iniciou em que ano:* 

(    ) 2010  

(    ) 2011 

(    ) 2012 

(    ) 2013 

(    ) 2014 

(    ) 2017 

 

No curso de Pós-graduação em Informática na Educação no IFES você:* 

(    ) Terminou  

(    ) Cancelou  

(    ) Abandonou 

(    ) Ficou reprovado em alguma disciplina 

 

 

Perfil do Aluno 

 

Sexo:*   

(    ) Feminino   

(    ) Masculino  

 

Idade (época do abandono / cancelamento):*  

(    ) Menos de 18 anos  

(    ) 18 a 20 anos  

(    ) 21 a 25 anos  

(    ) 26 a 30 anos  

(    ) 31 a 35 anos 

(    ) Mais de 35 anos 

 

Estado Civil (época do abandono / cancelamento):* 

(    ) Solteiro(a)  

(    ) Casado(a)  

(    ) Separado(a) / desquitado(a) / divorciado(a) 

(    ) Viúvo(a)  

(    ) Outro 

 

Possuía filhos (época do abandono / cancelamento)?* 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não lembro 

 

Sobre o Curso 

 



 
50 

 

Em qual(is) disciplina(s) ocorreu o abandono / cancelamento?* 

(    ) Introdução a Organização de Computadores 

(    ) Introdução a informática: computador ferramenta 

(    ) Teorias de Aprendizagem e a Docência no Contexto Digital 

(    ) Metodologia e Pesquisa Científica 

(    ) Software Educacional e Objetos de Aprendizagem 

(    ) Projetos de Aprendizagem baseada no uso de novas tecnologias 

(    ) Produção de Material Digital 

(    ) Uso de mapas Conceituais como ferramenta de aprendizagem 

(    ) Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva 

(    ) Comunidades Virtuais de Aprendizagem 

(    ) Informática em Gestão Escolar 

(    ) Trabalho de conclusão de curso 

 

Você participou de outra edição do curso PIE?* 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Outro:___________________________________ 

 

Quantas horas semanais, em média, você dedicou ao curso?* 

(    ) 0 a 5 horas 

(    ) 6 a 10 horas 

(    ) 11 a 15 horas 

(    ) 16 a 20 horas 

(    ) Mais de 20 horas 

 

No caso de trabalhar enquanto cursava a Pós-graduação em Informática na 
Educação no IFES, qual foi a carga horária aproximada de sua atividade 
remunerada (não contar estágio remunerado)?*  

(    ) Não exerceu atividade remunerada. 

(    ) Exerceu um trabalho eventual, sem vínculo trabalhista. 

(    ) Trabalhou em tempo parcial (até 20 horas semanais). 

(    ) Trabalhou mais de 20 horas e menos de 40 horas semanais. 

(    ) Trabalhou em tempo integral (40 horas semanais ou mais). 

 

Enquanto aluno do curso, você foi beneficiado pelo programa de assistência 
estudantil do IFES?* 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Em sua formação acadêmica você já fez outro curso na modalidade a distância 
(anterior a pós-graduação em Informática na Educação)?* 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Causas do Abandono / Cancelamento 
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Você pode escolher mais de um (1) motivo em cada categoria.  

 

CAUSAS INTERNAS AO CONTEXTO DO CURSO 

Estão diretamente ligadas ao aluno quando está na instituição de ensino, como: 
atitude comportamental, motivos institucionais e requisito didático-pedagógico do 
curso. 

 

Atitude comportamental 

(    ) Didática dos professores 

(    ) Orientação da Coordenação do curso, quando solicitadas informações. 

(    ) Motivação e incentivo por parte do tutor 

(    ) Insatisfação com o tutor 

(    ) Contato com professores 

 

Motivos institucionais 

(    ) Estrutura dos polos de ensino (Laboratório de informática, biblioteca, equipe de 
apoio, etc). 

(    ) Interatividade no AVA. 

(    ) Meios de comunicação oferecidos para contato 

(    ) Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado pelo curso. 

 

Requisitos didático-pedagógicos 

(    ) Encontros presenciais 

(    ) Complexidade das atividades 

(    ) Contato entre colegas de cursos 

(    ) Prazos de entrega das atividades 

(    ) Feedback do tutor 

(    ) Material didático oferecido 

(    ) Qualidade do curso 

(    ) Falha de elaboração do curso 

 

CAUSAS EXTERNAS AO CONTEXTO DO CURSO 

Diretamente ligadas ao aluno antes de entrar na universidade, como: fatores 
sociopolítico-econômicos, vocação pessoal e circunstâncias individuais. 

 

Sócio-político-econômicos 

(    ) Apoio da instituição que trabalha 

(    ) Falta de tempo para estudar 

(    ) Carga horária semanal de trabalho 

(    ) Deslocamento até o polo de ensino 

(    ) Dificuldades de acesso à Internet 

 

Vocação Pessoal 

(    ) Possuir outro curso de especialização. 

(    ) Mudança de interesse pessoal ou profissional 

(    ) Não adaptação à modalidade Educação a Distância. 
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(    ) Falta de habilidade para usar as TICs (Tecnologias da informação e 
comunicação). 

(    ) Desconhecimento prévio a respeito do curso de pós-graduação em Informática 
na Educação 

 

Circunstâncias Individuais 

(    ) Problemas de saúde 

(    ) Problemas financeiros 

(    ) Influência Familiar 

(    )  Mudança de estado civil 

(    ) Mudança de residência ou cidade 

 

Espaço aberto para que você possa complementar sua opinião a respeito do tema 
tratado nesta pesquisa.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Fonte: Baseado em Bittencourt e Mercado (2014) apud Biazus (2004). 

 


