
 

 

Proposta de redação 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 
Desafios do ensino a distância no Brasil, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista. 
 
Texto 1 
 

A Educação a distância(EaD)  surgiu a partir da possibilidade de ampliação no processo de ensino e 
aprendizagem, constituindo-se em uma modalidade de ensino emergente, dada sua flexibilidade, facilidade de 
acesso e autonomia do educando.A EaD contribui de forma positiva, superando as distâncias geográficas, ao 
oferecer a oportunidade de formação profissional tendo a interação entre alunos e professores mediada por 
novas tecnologias que tornam flexível a dinâmica de estudo. Dessa forma, o aluno tem a flexibilidade de horário 
de estudo, já que é possível acessar seu ambiente de estudo de qualquer computador com conexão à internet. 
A EaD possui relevância social, pois permite o acesso daqueles que têm dificuldades.. A EaD oferece maior 
vantagem à democratização da educação, rompendo barreiras geográficas, sociais e culturais, provendo a 
formação sistêmica do conhecimento.http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/educacao-a-
distancia-desafio-e-perspectivas 
 
Texto 2 

 
Uma pesquisa encomendada com exclusividade à Hoper Educação, mostrou que o segmento de EAD deve 

crescer de,10% a 15% no número de novas matrículas, além de aumentar em 130% o número de polos até 
2017, saltando de três para sete mil em todo o Brasil. “O EAD ganha importância na medida em que ganha 
qualidade. Num curto espaço de tempo, não faremos mais distinção entre ensino presencial e EAD, e 
ofereceremos para os alunos as melhores características das duas modalidades. Esse é o processo de evolução 
pelo qual o ensino superior já vem passando em outros países, e que está em curso no Brasil”, afirma Arlindo 
Cardarett Vianna, presidente da Ilumno no Brasil. Um dos caminhos para esse crescimento é a interiorização. 
Nesse contexto, cidades como Feira de Santana validam a tendência de expansão Temos investido muito em 
ferramentas e tecnologias para virtualização do ensino superior, para que os alunos tenham acesso ao que de 
melhor se aplica no mundo, completa Arlindo Vianna. Além de Feira de Santana, a Unijorge instalou polos EAD 
em mais de 25 cidades em todo o estado da Bahia, contemplando regiões que, anteriormente, não possuíam 
acesso ao ensino superior de qualidade. http://www.tribunadabahia.com.br/2016/05/05/educacao-distancia-
avanca-no-interior 
 
Texto 3 
 

 
https://educasemfronteiras.wordpress.com/ 
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Texto 4 
 

 
https://educasemfronteiras.wordpress.com/ 

 
Texto 5 

 
 
Texto 6 
 

Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso a tecnologia. As novas gerações conseguem se adaptar 
com facilidade à tecnologia, já as pessoas de gerações passadas já tem muita dificuldade. Muitas pessoas 
ainda têm certo preconceito com ensino à distância e acreditam que para aprender só ocorre quando o aluno 
está em um espaço físico, com um professor e com as obrigações da instituição, se não há uma estrutura, é 
impossível aprender alguma coisa fora de uma instituição. Os críticos da EaD sempre disseram que essa 
modalidade tem menos qualidade que um ensino presencial. A habilitação profissional sempre foi um desafio 
para a EAD, pois mudaram a maneira de aprender e ensinar em nosso país. Além dos professores, educadores, 
tutores estarem acostumados com o ensino tradicional, também são consumidores das novas tecnologias e 
sabem lidar com as novas linguagens. https://www.estudiosite.com.br/site/educacao-a-distancia/5-desafios-
para-a-ead-no-brasil 
 
 


