
recebe renda que não ultrapassa três
salários mínimos, cursou a maior parte
do ensino médio em escola pública e
espera, com a graduação, melhorar sua
formação profissional.

Este é o perfil dos alunos que cursam
graduação a distância, segundo dados
levantados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), durante a realização
do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) 2005 e 2006. Parti-

ciparam do levantamento alunos de 13
áreas: administração, biologia, ciências
contábeis, ciências sociais, filosofia,
física, formação de professores (normal
superior), geografia, história, letras,
matemática, pedagogia e turismo.

O perfil traçado no segmento a distân-
cia difere bastante dos alunos da gradua-
ção presencial. Na comparação entre os
dois públicos, a primeira surpresa vem do
resultado do desempenho dos dois gru-
pos. Em sete das 13 áreas avaliadas, os
alunos de graduação a distância tiveram
notas superiores às de cursos presen-
ciais. A maior diferença foi registrada
no curso de Ciências Sociais a distância

cujos alunos tiraram nota 52,87 contra
índice 41,16 dos estudantes presenciais.
O desempenho se repete na análise de
comparação entre ingressantes e con-
cluintes, caso avaliado em quatro cursos.
Os alunos do ensino a distância se saíram
melhor em todos os casos - exceto na
avaliação de alunos concluintes do curso
de formação de professores, no qual os
alunos presenciais tiraram nota 45, l con-
tra 42,5 dos alunos a distância. A maior
diferença de avaliação foi registrada no
curso de matemática presencial cujos
formandos saíram com avaliação 34 e
os de ensino a distância com avaliação
53. O curioso é que o desempenho dos

aluno de ensino a distância
no Brasil tem mais de 24
anos, é casado, com dois
filhos ou mais, trabalha,



alunos presenciais ao final do curso se
equiparou ao nível com que os alunos a
distância iniciaram os estudos (34).

Uma das explicações para essa diferen-
ça entre o desempenho dos alunos pode
ser a experiência tanto de vida quanto de
mercado de trabalho dos alunos a distân-
cia, que têm até seis anos a mais que os da
graduação presencial, em média.

A maioria dos alunos a distância
(52%) é casada, contra apenas 19% do
ensino presencial que declaram ter con-
jugue. O percentual de estudantes com
dois filhos ou mais na educação a distân-
cia é de 44% contra 11% na presencial,
que tem maioria branca (68%) contra
uma relação mais balanceada na EAD,
em que 49% se declaram brancos.

Os alunos a distância moram com espo-
sa e filhos (61%) contra 23% do presencial
que dividem espaço com apropria família.
A renda familiar do estudante a distância
se divide em 43% até três salários míni-
mos contra 26% nesta faixa no presencial.
Acima de dez salários mínimos, a situação
se inverte, tendo os alunos presenciais
maior participação (25%) contra 13% dos
alunos a distância.

O grau de responsabilidade dos es-
tudantes pode ser percebido diante da
afirmação "trabalho e sou o principal
responsável pelo sustento da família",
identificada como verdadeira por 23%
dos alunos de EAD contra 7% dos
alunos presenciais. A maioria absoluta
(67%) dos alunos de EAD estudou
em escolas públicas, mas o índice dos
alunos do presencial que freqüentaram
o ensino médio em escolas públicas
também é alto (51%).

O aluno do presencial lê mais jornal
(57,4%) em comparação ao aluno a
distância (56,1%). As áreas de maior
interesse dos alunos a distância são po-
lítica e/ou economia (16,4%), cultura e
arte (7,7%) e esportes (2,5%).

Os alunos a distância e presenciais
concordam que a maior contribuição
do curso é a formação profissional:
65,3% dos alunos a distância e 61,5%
do presencial acreditam na afirmação.
Em segundo lugar vem a necessidade
de obter um diploma (9,2% a distância,
11,8% presencial), uma formação teóri-

ca (3,3% a distância, 6,4% presencial)
e alcançar ganhos materiais (3,6% a
distância e 3,7% no presencial).

Os dados sobre o comportamento
docente também revelam algumas infor-
mações que vão contra o senso comum
sobre o ensino a distância. Segundo o
questionário respondido pelos alunos,
50,1% declararam que os professores
de EAD têm disponibilidade para
atendimento extraclasse, enquanto no
presencial esse percentual é de 16,9%.
Sobre o plano de ensino, 78,9% dos alu-
nos presenciais declaram discutir o tema
com o professor, enquanto 71,5% dos
alunos em EAD respondem o mesmo.

Já para 73,1% dos alunos a distância
todos os planos de ensino contêm os ele-
mentos essenciais, enquanto a afirmação
é verdadeira para 54,5% dos alunos do
presencial. Surpreende o fato de que os
alunos a distância não têm o acesso ao
computador que se julgaria necessário
para assistir às aulas. Apenas 38,5%
declara usar "sempre" o computador,
contra 50,2% dos presenciais. Os alunos

a distância também perdem em acesso à
internet. 82,9% declaram ter acesso à rede,
contra 92,9% dos alunos presenciais.

Enquanto a maioria dos alunos pre-
senciais acessam a web de casa (72,3%),
os alunos a distância têm acesso do
trabalho (65,3). Os alunos de EAD tam-
bém estão mais satisfeitos com o ensino
que recebem. Segundo o levantamento,
66,9% responderam que o currículo do
curso é bem integrado e há clara vincu-
lação entre as disciplinas. Os alunos a
distância também estudam um pouco
mais do que os do presencial. Deles,
53,9% declararam que estudam mais
de três horas por semana, enquanto esse
índice é de 51% entre os estudantes da
graduação presencial.

Segundo avaliação do Ministério
da Educação no material de apresen-
tação dos dados, o perfil dos alunos
de cursos a distância evidencia que a
educação a distância torna-se um forte
instrumento de inclusão social, já que
atinge público bem diverso do atendido
pela graduação clássica.
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