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Resumo  

 

O objetivo do presente artigo é analisar o aumento na procura pelos cursos de Ensino a 

Distância no Brasil entre os anos de 2010 e 2012. Para tanto, foi realizada a Pesquisa 
Bibliográfica e a Pesquisa Documental. A pesquisa exploratória e a abordagem quantitativa 

realizado no CENSO da ABED permitiu comprovar através do número de matriculas o aumento 

de 155% no ano de 2012 comparado ao ano de 2010 e mostra que a evasão dos alunos, os 

desafios organizacionais de uma instituição presencial para passar a oferecer o Ensino à 
Distância seguido pela resistência dos educadores à modalidade continuam sendo os maiores 

obstáculos enfrentados pelas instituições. Portanto, com base em dados empíricos e estatísticos é 

possível afirmar que o Ensino a Distância no Brasil está em fase de amadurecimento sendo 
necessário definir estratégias para tratar os obstáculos encontrados pelas instituições para que o 

mesmo adquira credibilidade perante a sociedade. 
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INCREASE IN DEMAND FOR DISTANCE LEARNING COURSES AND 

FACING OBSTACLES BETWEEN 2010 AND 2012 

 
The objective of this paper is to analyze the increase in demand for the Courses Distance 

Education in Brazil between 2010 and 2012. To this end, the literature research and 

documentary research was performed. Exploratory research and quantitative approach 
undertaken in Census ABED able to prove through the number of enrollments increased 155% 

in 2012 compared to 2010 and shows that the dropout of students, the organizational challenges 

of a classroom institution to spend the offer Distance Learning followed by resistance from 

educators to the sport remain the biggest obstacles faced by institutions. Therefore, based on 
empirical and statistical data it is clear that the Distance Education in Brazil is in the process of 

maturing is necessary to define strategies to address the challenges faced by the institutions to 

which it acquires credibility in society. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 
As condições geográficas e o custo de locomoção, alimentação e moradia muitas vezes criam 

barreiras para os moradores que vivem longe das grandes cidades frequentarem os cursos 

presenciais.  

Com a evolução da tecnologia e o acesso a internet doméstica a partir do 1995 a educação a 
distância (EaD) se solidificou e trouxe novas possibilidades de educação para locais onde antes 

não era possível fazer um curso presencial de qualidade. 

A presente pesquisa não irá abordar a qualidade do ensino pedagógico na educação a distância.  

A pesquisa será restrita aos dados quantitativos relacionados ao numero de matriculas realizada 

entre o ano de 2010 e 2012 e os obstáculos enfrentados nesse período. 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 Educação a distância - EaD 

Niskier (1999) caracteriza o processo de Educação a Distância como uma tecnologia da 

esperança, capaz de atender a milhões de pessoas que por algum motivo não tiveram 

acesso à educação de forma regular. 

A educação a distância é um processo que ocorre através da tecnologia, onde os alunos 

e professores não estão no mesmo local nem ao mesmo tempo. (MORAN, 2002). O 

professor passa a ser um facilitador, relacionado dessa forma maior responsabilidade e 

controle sobre o aprendizado ao aluno do que ao professor. (TAROUCO, 1999) 

No Brasil em 1904 havia uma organização norte americana, chamada de Escolas 

Internacionais que oferecia cursos profissionalizantes por correspondência e a partir da 

década de 1920, com o advento da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o curso a 

distância acontecia de difusão via rádio. (ALVES, 2009).  

O EaD focado em ensino superior e com a interface da internet iniciou-se em 1996 na 

Universidade de Pernambuco com seis disciplinas de graduação e em 1996 na 

Universidade de Brasília com dez cursos online através do projeto Universidade Virtual. 

(KRAMER et al., 1999) 

A legislação brasileira define Educação a Distância como sendo uma “modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos.” (Decreto 5.622:2005) 

Rolim e Serra (2010) relatam que as universidades de primeiro mundo tem melhores 

condições infraestruturais e financeiras, oferecendo dessa forma uma gama bastante 

diversificada de serviços e atividades, enquanto que as universidades brasileiras, de uma 

modo geral, não dispõem das mesmas condições, contribuindo de forma limitada para o 

desenvolvimento social. 



 

2.2 Características do EaD 

A Associação Brasileira de Educação a Distância (2013) classifica os cursos à distância 

de acordo com sua autonomia, como:  

 Cursos autorizado/reconhecido, que são oferecidos por instituição credenciada e 

que necessita de autorização ou reconhecimento de órgão normativo municipal, 

estadual ou federal para ser disponibilizado a um público interessado; 

 Cursos livres, que não precisa de autorização de órgão normativo para ser 

oferecido ao público interessado. 

A internet abriu um leque de possibilidades para os cursos oferecidos a distância, 

mudando a forma de pensar e fazer EaD, e o grau de interação entre professor e aluno 

diferencia os modelos existentes que segundo Valente (2003) pode ser denominado de 

“um-para-muitos”, “um-para-um” ou “muitos-para-muitos”. 

 Um-para-um: O material é disponibilizado, em formato semelhante a um livro, 

para o estudo individual do aluno, que não tem nenhum (ou pouco) contato com 

o professor. Posteriormente, há uma avaliação por um teste padrão. Nesse caso, 

a internet é fonte de informações e cabe ao aluno transformá-las em 

conhecimento. 

 Um-para-muitos: interação semelhante à sala de aula presencial tradicional, em 

que o professor apresenta atividades que são desenvolvidas e retornadas pelos 

alunos, como à troca de perguntas e respostas de eventuais dúvidas. 

 Muitos-para-muitos: interação de forma mais intensa, com feedback rápido pela 

internet, em atividades síncronas e assíncronas, que permite a comunicação tanto 

entre professor-aluno como entre aluno-aluno. Nesse cenário, o professor atua de 

modo a acompanhar constantemente os alunos. 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) desenvolvem-se de uma forma 

acelerada, exigindo grande atenção por parte dos que desenvolvem programas de 

educação a distância, a fim de não optarem por métodos que a curto prazo podem ficar 

obsoletos, e portanto com uma reposição de custo muito elevado.(LANDIN, 1997) 

Segundo o ABED (2012) as instituições que oferecem o EaD, do ponto de vista jurídico 

e de acordo com a proposta do MEC, são classificadas em: 

 Pública federal: instituições mantidas e administradas pelo governo federal. 

 Pública estadual: instituições mantidas e administradas pelo governo dos 

estados. 

 Pública municipal: instituições mantidas e administradas pelo poder público 

municipal. 

 Privada ou particular em sentido estrito: instituídas e mantidas por uma ou mais 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

 Comunitária: instituídas por grupo de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos, que incluam, 

em sua entidade mantenedora, representantes da comunidade. 

 Confessional: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas que atendam à orientação religiosa ou política específica. 



 Filantrópica: sem fins lucrativos, utiliza seus excedentes em suas atividades, em 

benefício de uma comunidade ou poder público que conta com benefícios 

fiscais. 

As instituições que não se enquadravam na classificação do MEC são categorizadas 

como: fundação educacional, órgão público educacional ou não educacional, empresas 

não exclusivamente educacionais e organizações não governamentais. 

Posteriormente essas instituições ainda classificadas em micro, pequenas, médias e 

grandes empresas. 

Estas características permitem analisar as instituições e suas atuações no 

desenvolvimento da EaD: cursos livres, cursos autorizados, ambas as formas, serviços e 

produtos em EaD. 

Santos e Rodrigues (1999) classificam o sistema EaD através dos componentes 

apresentados no quadro 1 : Composição do Sistema EaD. 

 

Quadro 1: Composição do Sistema EaD 

Estudante Considerado o elemento central dos processos de aprendizagem. A 

preocupação central do sistema de EaD é obter a sua motivação, 

possibilitando lhe habilidade para analisar e aplicar o conteúdo 

aprendido 

Professor ou 

professor -autor 

Facilitador do processo de aprendizagem e não mais o menir central e 

fonte do conhecimento. Utiliza-se de sua competência e estilo de 

ensino, embora tenha pouco ou nenhum contato presencial com o 

estudante; 

Facilitador Responsável pela facilitação da operação dos equipamentos da sala, 

por recolher tarefas, aplicar provas, e até por motivar a classe, dando 

um tratamento mais humano a partir de uma convivência pessoal e 

acaba assim, por reduzir o afastamento do professor e estudante; 

Monitor ou 

tutor 

Deve ter obrigatoriamente conhecimentos sobre o conteúdo didático 

do curso, já que lhe cabe responder questionamentos dos estudantes, 

corrigir trabalhos e interagir mais efetivamente com os estudantes; 

Suporte técnico Equipe responsável por questões técnicas relacionadas à EaD, 

resolvendo eventuais problemas de operação, manutenção e 

configuração dos equipamentos, bem como instalando e/ou dando 

suporte aos softwares. Esta equipe monitora os canais de 

comunicação, cria material didático, cabendo-lhe ainda a 

programação, o aspecto visual, os aspectos pedagógicos e cognitivos. 

Apoio aos estudantes no que diz respeito ao sistema e seu uso; 

Suporte 

administrativo 

Equipe responsável pelo gerenciamento de matrículas, aquisição de 

material didático, processamento de notas e gestão de recursos 

humanos em geral. 

administradores Os administradores: encarregados da gestão do ensino a distância. 

Cabe-lhes decidir sobre equipamentos, formatos, padronizações, 

políticas e diretrizes gerais,contratação de pessoal, elencar 

prioridades e definir os cursos; 

Conteúdo 

didático 

Compreende as referências primárias de conhecimento sob os mais 

diversos suportes: páginas de internet, apostilas, livros, arquivos 

multimídia, etc.; 



Sistema de 

suporte ao 

material 

didático 

Sistema com funções referentes a conversão de arquivos de vários 

formatos para o formato padrão do sistema. Auxilia à edição de 

conteúdo, facilitação para disponibilização de material no sistema, 

além de um possibilidades de criação de testes, provas, trabalhos, 

avaliações.  

Sistema de 

gerenciamento 

de 

aprendizagem 

Módulos que envolvem determinadas funções para o controle do 

estudante e seu acesso ao curso. Ferramental para gerenciar 

matrículas, registrar os acessos dos alunos ao material, suporte e 

registro à comunicação (boletins internos, e-mail interno, listas, 

fóruns, recados, chat), registrar freqüência e participação quantitativa 

dos alunos, acesso ao conteúdo didático e mediar a interação 

instrutor-estudante e entre estudantes; 

Sistema de 

suporte ao 

material 

didático 

Sistema de conversão de arquivos de vários formatos para o formato 

padrão do sistema, bem como o auxílio à edição de conteúdo e sua 

disponibilização online. Facilidades para criação de testes, 

avaliações, exercícios, etc.; 

Mídia envolve os meios de comunicação pelos quais serão compartilhadas 

informações entre o professor e os estudantes, bem como entre os 

próprios estudantes. Exemplos: internet, vídeo/teleconferência, 

televisão, entre outros. 
Fonte: Santos e Rodrigues (1999) 

 
ABED (2013, p.102) descreve as Metodologias adotadas pelas instituições atuais, 

conforme descrito no Quadro 2: Variáveis sobre a metodologia do EaD no Brasil. 

 

Quadro 2: Variáveis sobre a metodologia do EaD no Brasil 

Questão Aspectos considerados 

1 Forma de estudo  Autoinstrucional (sem apoio de educadores e sem 

contato com colegas) 

 Com interação educador/educando e 

educando/educando 

2 Esquema 

operacional 
 Correspondência (somente com textos impressos; com 

textos impressos e vídeos; com textos impressos, 

vídeos e kits de prática) 

 Internet (on-line) 

 TV com aulas gravadas 

 Teleconferência com aulas ao vivo 

 Blended ou semipresencial 

 Diferentes combinações de recursos midiáticos 

3 Matrícula dos 

educandos 
 A qualquer tempo, não depende de formação de turma 

 Depende da formação de turmas 

4 Oferta ao público 

interessado 
 Uma turma por semestre 

 Mais de uma turma por semestre 

5 Elaboração  Apenas por especialista em conteúdo (da própria 

empresa) 

 Por equipe EaD da própria empresa sem participação 

de especialista em conteúdo 

 Por equipe EaD da própria empresa com a 



colaboração de um especialista no conteúdo 

 Por profissionais terceirizados 

6 Validação  Cursos testados por meio de aplicação de curso piloto 

 Cursos não testados, aplicados diretamente ao público 

interessado 

7 Duração  A mesma de cursos presenciais 

 Definição considera apenas as horas necessárias para 

o estudo dos conteúdos previstos, contando com fins 

de semana 

 Definição considera as horas necessárias para 

realização do estudo, acrescidas da previsão de 

possíveis dificuldades no cumprimento das atividades 

 Definição considera apenas as horas necessárias para 

o estudo dos conteúdos previstos, sem contar com fins 

de semanas. 

8 Interface de 

navegação 
 Padronizada para todos os cursos, por meio do uso de 

templates 

 Parte padronizada e parte variando conforme o 

conteúdo do curso 

 Variada, obedecendo a restrições técnicas do LMS 

 Variada, sendo que cada curso recebe nova 

configuração 

9 Pressupostos de 

aprendizagem 

A aprendizagem é resultado 

 Da aquisição de informações transmitidas, por meio 

de exercícios práticos e memorização 

 De processo de investigação, seleção, processamento, 

organização e momorização da informação 

apresentada 

 De reorganização do conteúdo pela atividade mental 

do educando, de suas capacidades cognitivas básicas, 

conhecimentos prévios, diferentes estilos e estratégias, 

motivações, metas e interesses 

10 Arquitetura 

pedagógica 
 Com metáfora que simula uma dada realidade 

 Com foco na teoria e prática presencial 

 Com exercícios e atividades presentes durante todo o 

curso 

 Sem exercícios e com apenas avaliação final de 

aprendizagem 

11 Estrutura do 

conteúdo 
 Hierárquica 

 Hipertextual 

 Mista 

12 Natureza do 

conteúdo 
 Exatamente o mesmo de cursos presenciais 

 Apenas parte do conteúdo tem o formato abordado 

nos cursos presenciais 

 Conteúdos totalmente reformulados para oferta a 

distância 

 Conteúdos originalmente formatados para oferta a 

distância 



13 Organização do 

conteúdo 
 Ementas 

 Competências 

 Conteúdos 

14 Decisão sobre o 

conteúdo 

Dependendo de 

 Necessidades detectadas junto ao público a que se 

destina 

 Pesquisa de demanda 

 Profissionais disponíveis para sua elaboração 

 Atendimento a políticas específicas da instituição 

15 Mediação 

educacional 

Papel no processo 

 Responder questões e apoiar o educando em todas as 

suas necessidades 

 Atender educandos e preparar outros recursos 

necessários 

 Atender educandos e estimulá-los a não desistirem dos 

cursos 

16 Papel do docente 

e do 

tutor/mediador 

em chats e fóruns 

 Comentar atividades dos educandos 

 Sintetizar as contribuições dadas pelos educandos 

 Resolver dúvidas apresentadas 

 Nos chats, simular uma aula teórica e/ou prática 

 Acompanhar o desempenho do medidador pedagógico 

(tutor, monitor etc) 

17 Acesso do 

educando ao 

conteúdo 

 Completo a todo o conteúdo do primeiro ao último dia 

do curso 

 Apenas ás unidades/disciplinas que estão estudando, 

prosseguindo em sequência quando aprovado 

 Dependente da agenda do curso (abertura em datas 

pré-fixadas) 

 Dependente de liberação docente 

 Dependente de pagamento referente à 

unidade/disciplina 

18 Participação do 

educando 
 Somente leitura de textos e respostas a questões a eles 

referentes 

 Estudo de casos e resolução de situações problema de 

aplicação do conteúdo 

 Elaboração de projetos sob orientação docente 

 Estudo por meios de recursos variados e avaliação de 

processo 

19 Atividades do 

educando 
 Individuais 

 Individuais e em grupo 

 Em grupo 

20 Interação do 

educando com 

educadores e dos 

educadores entre 

si 

Recursos utilizados: fórum, chat, Skype, telefone, e-mail, 

blog, microblog, carta, fax etc. 

21 Papel da 

avaliação da 
 Comparar desempenho do educando com critérios 

preestabelecidos visando à melhoria da aprendizagem 



aprendizagem  Identificar os educandos que serão aprovados e 

reprovados no curso 

22 Avaliação da 

aprendizagem 

Características 

 Somente ao final do curso/unidade/disciplina ou ao 

longo de sua realização 

 Presencial ou a distância 

 Para aprovação/reprovação ou para encaminhamento 

de recuperação 

 Prevê autoavaliação, avaliação por colegas ou 

avaliação apenas por docentes. 

23 Tipos de 

avaliação de 

aprendizagem 

Características 

 On-line com questões objetivas corrigidas pelo 

sistema 

 On-line com questões dissertativas corrigidas pelo 

docente 

 Presencialmente por meio de questões objetivas e/ou 

dissertativas 

 A distância com entrega de trabalho de pesquisa, de 

relatório de atividade prática ou de portfólio 

24 Certificação do 

educando 

Elementos considerados para emissão de certificados 

 Número de acessos ao curso e de participação nas 

atividades propostas 

 Obtenção de determinada percentagem de acertos em 

avaliação final e ou em todas as unidades/disciplinas 

 Conceito ou nota obtida em trabalho final ou em 

portfólio, etc.  

25 Avaliação do 

curso 

Finalidade 

 Reformular ou aperfeiçoar curso/unidade/disciplina 

 Orientar elaboração de novos cursos 

 Verificar satisfação do cliente 

 Acompanhamento do trabalho dos profissionais 

envolvidos para efeitos de apoio ou controle 

 Definir horários de plantão 
Fonte: ABED (2013, p. 102) 

 

 

2.3 Desafios do EaD 

Apesar da metodologia do EaD ser antiga no Brasil, temos hoje a disposição a internet 

com tecnologias novas que gera uma série de desafios estruturais e pedagógicos a serem 

superados para atingir um ensino de qualidade. 

No nível estrutural é necessário software, hardware e linhas de telecomunicações.  

No nível pedagógico é necessário de acordo com Klering, Biancamano e Guadagnin 

(2004): 



a) atratividade dos conteúdos: tendo em vista a maior autonomia dos alunos na 

EaD, é necessário que os conteúdos e materiais sejam de maior interesse para 

um bom aproveitamento; 

b) espírito de comunidade: “ao intensificar a interação entre pessoas que 

apresentam afinidade de interesses, a comunidade virtual tende [...] a ensejar a 

disseminação e a geração de conhecimentos e reforçar a cooperação na busca da 

satisfação de necessidades e objetivos comuns” (KLERING; BIANCAMANO; 

GUADAGNIN, 2004, p.5). Trata-se da criação coletiva do conhecimento, só 

possível na medida em que há envolvimento dos estudantes entre si. Tal 

entrosamento entre os estudantes deve ser incitado pelos professores e pelo 

próprio sistema de EaD; 

c) desenvolvimento de um código cultural próprio: este código faz-se necessário 

para a própria consolidação do espírito de comunidade e de um sentimento de 

pertencer a um grupo exclusivo; 

d) avaliação como instrumento de aprendizagem: a avaliação deve considerar o 

ritmo do aluno, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. 

O preconceito em relação a cursos a distância é, também, um desafio. Considerado 

como desafio social. Questiona-se se é uma estratégia para aumentar a inclusão e 

reduzir custos.  A indução das políticas públicas, fomentando programas nacionais de 

cursos de graduação e de pós-graduação, tem sido determinante na superação desse 

desafio. (ENAP 2006) 

O acompanhamento individualizado dos alunos é dos grandes desafios para o EaD,  uma 

modalidade de educação que tem como proposta a expansão do sistema. (ENAP 2006). 

Rolim e Serra (2010) afirmam que é necessário prestar mais atenção nas tendências e 

estratégias internacionais para tornar o aprendizado mais efetivo e ajustado a um mundo 

sem fronteiras. O estudante deve adquirir competências para atuar em um contexto mais 

amplo e para uma maior mobilidade, tanto geográfica quanto em termos de tipo de 

trabalho. 

 

 

3 MÉTODOS 

Marconi e Lakatos (2008) definem métodos como o conjunto de atividades sistemáticas 

e racionais que permite alcançar o objetivo ou conhecimento válido ou verdadeiro, que 

traça o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

O delineamento utilizado foi a Pesquisa Bibliográfica e a Pesquisa Documental. 

Marconi e Lakatos (2010) denominam a Pesquisa Bibliográfica como fontes 

secundárias, que abrange toda bibliografia já tornada pública e inclui entre outros os 

livros, pesquisas e monografias. Já a Pesquisa Documental constitui o que se denomina 

de fontes primárias, restritos a documentos, escritos ou não e pode ser realizado no 

momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu em buscar as informações relacionadas ao 

surgimento do EaD no Brasil e suas características através de livros, artigos e 

dissertações. De posse destes dados foi realizado uma análise no Censo realizado pela 

ABED desde o ano de 2005, entretanto não foi possível utilizar os dados dos anos 

anteriores a 2010 devido às mudanças dos tipos de dados pesquisados.   



A segunda etapa foi a análise dos dados no Censo ABED das matriculas realizadas nos 

cursos autorizados/reconhecidos e nos cursos livres no ano de 2010 e 2012 

A terceira etapa consistiu na analise do tempo de atuação das instituições, sendo não foi 

possível considerar os dados de 2010, pois se apresentavam com intervalos diferentes 

do ano de 2011 e 2012. Portanto, foi considerado os dados do Censo de 2011 com a 

participação de 284 instituições e do Censo 2012 com a participação de 179 instituições. 

Por último foi analisado e comparado entre 2010 e 2012 os obstáculos enfrentados pelas 

instituições. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os cursos autorizados/reconhecidos destinam-se a um público mais adulto e 

amadurecido, seja na formação institucional (cursos de graduação e pós-graduação) ou 

na educação continuada (aperfeiçoamento e atualização). 

Já os cursos livres são desenvolvidos por grandes empresas, mas as microempresas 

possuem, também, uma oferta significativa. A maior frequência de cursos livres está na 

área de serviços, e sua maioria é constituída de instituições não credenciadas. Em 

seguida, tem-se administração e gestão, educação e direito.   

Os cursos autorizados/reconhecidos representam 24% do total de matriculas no EaD e 

os cursos livres representam 76%, conforme análise dos gráficos 1, 2 e 3. 

 

 

Gráfico 1: % de Matriculas realizadas no ano de 2010 

Fonte: Adaptado pela autora (ABED, 2010) 

 

 

Gráfico 2: % de Matriculas realizadas no ano de 2011 

Fonte: Adaptado pela autora (ABED, 2011) 
 



 

Gráfico 3: % de Matriculas realizadas no ano de 2012 

Fonte: Adaptado pela autora (ABED, 2012) 
 

Os cursos autorizados, com maior concentração no nível superior de pós-graduação, 

seguido pela graduação apresentaram aumento significativo, em 2010 foram realizados 

656.524 matriculas, em 2011 foram 779.078 matriculas (aumento de 18,7% em relação 

ao ano anterior) e em 2012 foram 1.141.260 matriculas (aumento de 46,5% em relação 

ao ano anterior), conforme apresentado no gráfico 4: Matriculas realizadas nos cursos 

EaD entre 2010 e 2013. 

Os cursos livres, que são constituídos pelas instituições privadas também apresentaram 

crescimento importante no decorrer dos últimos anos, em 2010 foram realizados 

2.261.921 matriculas, em 2011 foram 4.589.373 matriculas (aumento de 75,1% em 

relação ao ano anterior) e em 2012 foram 5.772.466 matriculas (aumento de 64,8% em 

relação ao ano anterior), conforme apresentado no gráfico 4: Matriculas realizadas nos 

cursos EaD entre 2010 e 2013. 

Independente do curso desenvolvido, em geral evidencia-se um aumento de 155% no 

total de matriculas no ano de 2012 se comparado com o ano de 2010. 

 

Gráfico 4: Matriculas realizadas nos cursos EAD entre 2010 e 2013 

Fonte: Adaptado pela autora (ABED, 2013, 2012 e 2011) 

 

Os dados referente ao tempo de atuação das instituições no sistema EaD pesquisadas no 

Censo de 2010 foi consolidado de forma diferenciado, portanto não pode ser utilizado 

para analisar o amadurecimento do sistema EaD no Brasil. 

O Censo 2011 contou com a participação de 284 instituições e o Censo 2012 com 179 

instituições, com base nessas participações foi possível avaliar o tempo de atuação 



dessas instituições no sistema EaD. A tabela 1: Tempo de atuação das instituições no 

EaD entre 2011 e 2012,  mostra que a grande maioria das instituições possuem entre 5 e 

10 anos de atuação (57% no ano de 2011 e 44% no ano de 2012), em seguida estão as 

instituições que possuem acima de 10 anos de atuação (30% em 2011 e 36% em 2012). 

 

  2011 2012 

até 1 ano 9 4 

entre 2 e 4 anos 28 33 

entre 5 e 8 anos 111 48 

entre 9 e 10 anos 51 30 

acima de 10 anos 85 64 
Tabela 1: Tempo de atuação das instituições no EaD entre 2011 e 2012 

Fonte: Adaptado pela autora (ABED, 2013, 2012 e 2011) 

 

Independentemente do tipo de curso desenvolvido, os maiores obstáculos enfrentados 

pelas instituições nos cursos EaD citados foram, a evasão dos alunos: 15% (2010), 16% 

(2011) e 15% (2012), seguido pelo desafios organizacionais de uma instituição 

presencial que passa a oferecer EaD: 10% (2010), 12% (2011) e 13% (2012), e pela 

resistência dos educadores à modalidade de EaD: 12% (2010, 12% (2011) e 10% 

(2012). Constata-se, portanto, que não houve alteração dos principais obstáculos nesse 

período, conforme a distribuição apresentado na Tabela 2: Obstáculos enfrentados pelas 

instituições nos cursos de EaD. 

 

 

2010 2011 2012 

Resistência dos educadores à modalidade de EaD 65 94 105 

Resistência dos alunos à modalidade de EaD 54 81 103 

Custos de produção dos cursos 49 87 114 

Restrições legais (educacionais, normas de segurança (etc) 39 * * 

Suporte pedagógico para docente 26 * * 

Suporte de TI para docentes 36 52 61 

Suporte pedagógico e de TI para estudantes 36 47 79 

Acordos sindicais que definem cargas horárias de trabalho docente 7 29 23 

Desafios organizacionais de uma instituição presencial que passa a 
oferecer EaD 59 93 132 

Evasão de alunos 83 123 152 

Avaliação dos cursos 20 24 40 

Demanda de alunos interessados nos cursos 28 53 60 

integração das NTICs aos cursos 18 39 51 

Adequação dos cursos para alunos com necessidades educacionais 
especiais (para atender à legislação vigente) 22 4 73 

obtenção de lucros com os cursos 23 43 51 

Total  565 769 1044 
Tabela 2 : Obstáculos enfrentados pelas Instituições nos cursos de EaD 

Fonte: Adaptado pela autora (ABED, 2013, 2012 e 2011) 

* item não analisado no ano em questão. 



 

5  CONCLUSÃO  

 

O EaD está criando uma revolução nos métodos de transmitir o conhecimento aos 

alunos, o foco deixa de ser a transmissão de conhecimento e passa a ser o conhecimento 

adquirido. O EaD Apresenta um custo menor e possibilita acesso de estudantes de locais 

mais distantes e com restrição de locomoção.  

O Ensino à Distância apresentou nos últimos 3 anos crescimento de 155%, sendo que a 

maior parte das instituições possuem entre 5 e 8 anos de atuação, conforme apresentado 

na Tabela 1 -  Tempo de atuação das instituições no EaD entre 2011 e 2012, 

evidenciando que o sistema ainda está em fase de amadurecimento. 

Embora seja visível o aumento na procura pelos cursos EaD, ainda há muito a ser feito, 

é necessário compreender o motivo da ocorrência da evasão dos alunos, da resistência 

por parte dos educadores e das dificuldades das instituições nas mudanças para a 

definição de ações de estímulos à busca de novos caminhos e definir estratégias para 

que o sistema EaD amadureça e adquira a credibilidade perante a sociedade. 
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