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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 modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“Iniciativas para melhoria e ampliação da educação 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 I  

A Educação a Distância é a 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. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 6 ago. 2016 (fragmento). 

 

TEXTO II                                                                            
      A Educação a Distância (EAD) vem tendo grande destaque e está no centro das discussões sobre a 
expansão da Educação Superior no Brasil, bem como a atuação do Estado neste processo. Entretanto, nem tudo 
soa a favor quando se trata de EAD e há algumas correntes divergentes, que podem se dividir em dois grupos. 
De um lado, estão os defensores da EAD com discurso social de democratização e acesso à educação superior, 
junto àqueles que defendem o uso dos recursos tecnológicos para expansão da educação. Por outro lado, estão 
os que não acreditam na qualidade da EAD, com aqueles que consideram a expansão da educação superior, 
proporcionada pela EAD, uma questão meramente mercadológica que beneficia interesses econômicos. 

CARVALHO, A. Reflexões Sobre Educação a Distância no Brasil: Questão Social, Qualidade e Expansão. Disponível em: www.uniso.br. Acesso em: 6 ago. 2016. 

 

TEXTO III                                                                            TEXTO IV 
                 

                  A educação a distância em números 
   

Entre 2009 e 2012, o crescimento dos 

cursos a distância foi de 10,9%. 

 

 

A educação a distância já responde por 

quase 15% das matrículas no ensino 

superior. 

Disponível em: http://tutnaedudistancia.blogspot.com.br. Acesso em: 11 ago. 2016.                                                                                                                                                     Fontes: http://portal.mec.gov.br. 

 
 
TEXTO V      

Cursos idealizados e formatados somente com vídeo aulas são ruins? 
      Apesar de exemplos bem-sucedidos de tutoriais e aulas em vídeos, como a Khan Academy para os alunos da 
educação básica, cursos mais complexos perdem qualidade se forem dados apenas com a exposição de vídeos e 
animações que explicam o conteúdo escolar. "O melhor formato é aquele baseado em "comunidades de 
aprendizagem", com interação entre alunos e com professores", diz Athail Pulino (coordenador de EAD da UnB). 

                 IZUMI, C. E. Mito ou verdade: Especialistas esclarecem 11 dúvidas sobre EAD. Disponível em: http://educacao.uol.com.br. Acesso em: 11 ago. 2016 (adaptado). 

 
 
 
INSTRUÇÕES:  

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• 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.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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