
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

4.1 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 
 

A primeira geração de EAD ocorreu no início do 
século 19, quando cursos profissionalizantes e técnicos foram 
oferecidos na América do Norte, Europa e Brasil, usando 
material didático impresso, entregue pelos correios (meio pelo 
qual os alunos enviavam dúvidas e trabalhos acadêmicos). O 
programa pioneiro de EAD no Ensino Superior coube à 
Universidade de Londres, em 1858, atendendo estudantes em 
todo o império britânico da época (Austrália, África do Sul, 
Índia, Canadá, Reino Unido). Entre seus aprendizes mais 
célebres estavam Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e quatro 
ganhadores do Prêmio Nobel que obtiveram seus primeiros 
diplomas no Sistema Externo. Instituições norte-americanas, 
como a prestigiada Universidade de Chicago, lançaram EAD 
logo depois, favorecendo aqueles que moravam no vasto 
território interior do país. 
Fonte: http://info.abed.org.br/ 

 
TEXTO II 

As novas diretrizes curriculares para o ensino 

médio, aprovadas em novembro de 2018, limitaram o 

uso do EaD em até 30% da carga horária para os cursos 

noturnos; 20% para os diurnos e até 80% para os de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para adotar a 

prática, os estados, responsáveis pela formação dos 

currículos, precisam da aprovação dos conselhos locais, 

o que pode ocorrer já em 2019. 

No ensino superior, a oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação nesta modalidade já é 

regulamentada desde 1996, pela Lei de Diretrizes e 

Bases. Em 2017, no entanto, a assinatura do decreto 

9.054/17 permitiu que instituições já credenciadas 

expandissem o número de polos, sem autorização prévia 

do Ministério da Educação. Um novo cenário se 

desenvolveu desde então. Antes do decreto, até 2016, 

havia cerca de 4.000 polos que oferecem cursos EAD; 

hoje, passam de 15 mil. Os cursos, no entanto, ainda 

apresentam indicadores de qualidade piores em relação 

aos presenciais. 

 
FAJARDO, Vanessa. Ensino a distância: liberados para ensino médio, cursos EAD ainda são 

piores que presenciais. Disponível em: https://www.bbc.com.  

 

 

 

TEXTO III 

 
Fonte: Censo/Inep 

 

TEXTO IV 
A educação a distância (EAD) cresce a passos 

largos no Brasil. Porém, analisar apenas o crescimento 

dos números do EAD não é suficiente. Inúmeros estudos 

mostram que a educação superior a distância, apesar de 

ter grande potencial de oferta, só é benéfica se tiver 

qualidade. 

A maioria dos países do mundo tem 

procedimentos de certificação acoplados a indicadores 

de qualidade, de maneira geral controlados pelos 

ministérios da Educação ou agências ligadas ao poder 

público. 

 
LONGO, Carlos. Ensino a distância: sim ou não?. Disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br. (adaptado) 

 

 
TEXTO V 

A disseminação de nova doença contagiosa está 
causando uma situação incomum e difícil para milhões de 
brasileiros, jovens e adultos, que estudam nos níveis 
obrigatórios (fundamental e médio), superior e continuado: 
para diminuir o avanço do contágio,  autoridades da saúde 
recomendam a imediata descontinuação de encontros 
presenciais em instituições de ensino. Para não prejudicar o 
andamento dos estudos, há entidades que optaram por usar 
a aprendizagem a distância (EAD) como solução para superar 
a barreira do distanciamento social exigido. 

 
Fonte: http://info.abed.org.br/ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema 
“LIMITES E POSSIBILIDADES 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. 


