
EAD ANUÁRIO

Estudo revela novo
perfil dos alunos de EAD
Levantamento mostra que estudantes de graduação a distância são
majoritariamente femininos com renda de até três salários mínimos

Além dos números do Ministé-
rio da Educação, o setor tam-
bém conta com os dados do
Anuário Brasileiro Estatístico

de Educação Aberta e a Distância (Abra-
Ead), realizado pelo Instituto Monitor
em parceria com a Abed. O Anuário faz
o levantamento não apenas da educação
superior, mas de todas as instituições
credenciadas para ofertar a modalidade no
país. O último levantamento foi divulgado
em 2008, com dados de 2007.

Pela primeira vez, o Anuário pediu às
instituições dados sobre o perfil socioeco-
nômico dos alunos. O resultado diverge
de pesquisas anteriores, como o estudo
realizado por Dilvo Ristoff. O aluno do
ensino a distância é majoritariamente
feminino para cursos de graduação e pós-
graduação, na rede federal. A idade média
é maior do que na educação presencial: o
número de alunos com mais de 30 anos
corresponde a 35,8% das instituições da
amostra. Do total, 29% afirmaram que
seus alunos têm renda superior a três
salários mínimos, contra 21% com renda
superior a esse valor.

Outra novidade apontada pelo Anuário
é que pela primeira vez os cursos de gra-
duação superaram os de pós-graduação
na oferta de ensino a distância. Até 2006
os cursos de pós-graduação lato sensu
predominavam, sendo o maior grupo
isolado. Em 2007, os cursos de graduação
mais que dobraram, num crescimento de
112%. Em 2007, os cursos de ensino a
distância estavam assim distribuídos: 351
graduações, 87 tecnólogos, 404 especiali-
zações, 150 extensões, 73 técnicos e 115
de Educação de Jovens e Adultos, num
total de 1.181.

Segundo o Anuário, o Brasil teve em
2007, 2,5 milhões de alunos a distância
matriculados em vários tipos de cursos:
no ensino credenciado, fazendo educação
corporativa e em outros projetos nacionais
e regionais. O crescimento de projetos
com cursos destinados à formação técnico-
profissionalizante tem se destacado e encon-
tram um vasto campo para crescer no país.
Outro dado importante do levantamento é
que as empresas que educam seus colabora-
dores pretendiam investir 56,4% a mais em
educação a distância corporativa em 2008
em relação ao ano anterior. Na educação
presencial, a estimativa de investimentos
apontava para um crescimento menor dos
investimentos em 2008, de 19,5%.

O Anuário também fez um levanta-
mento dos motivos da evasão no ensino
a distância. Segundo os dados coletados,
os motivos mais freqüentemente apon-
tados para a desistência são o financeiro
(35%) e a falta de tempo (22,9%). Estudo
exploratório indica que outros fatores
pesam na evasão, tais como: estranha-
mento com o método, avaliação de que
o método é muito exigente e avaliação
de que o material de estudo e os recursos
são escassos. Segundo o levantamento,
60% das instituições de ensino realizam
pesquisas sobre evasão. O tema preocu-
pa, já que cerca de 11% das instituições
apresentam um índice de evasão de 30%,
enquanto 75% têm índice de desistência
igual ou inferior a 20%.

Entre as mídias mais citadas para
ministrar o conteúdo pedagógico, 77,1%
dizem utilizar material impresso, 62,9%
o e-learning, 49,3% CD, 45% vídeo,
37,1% DVD, 24,3% videoconferência e
23,6% televisão. •
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