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3. Abed emite nota em resposta ao
manifesto das entidades educacionais
contra a proposta de inclusão do EAD no
Ensino Médio

A carta, assinada por 12 instituições educacionais, foi divulgada no boletim do Jornal da Ciência desta
quarta-feira, 21 de março

Leia abaixo a nota da Associação Brasileira de Educação a Distância:

ABED responde à crítica ao EAD no Ensino Médio – 21 março 2018

É lamentável, mas consistente com seu tradicional conservadorismo e falta de criatividade,
experimentação e renovação, que as 12 entidades científicas preocupadas com a educação
uniformemente repudiem qualquer introdução de aprendizagem a distância no ensino médio. Sua atitude
é prova cabal da sua incapacidade até agora de achar soluções práticas para tirar o ensino básico
brasileiro da sua condição academicamente lastimável. EAD é uma abordagem que exige do aluno
motivação de aprender, autodisciplina, e crescente autonomia —características não necessariamente
encontradas em todos os adolescentes. Assim, a introdução de EAD no ensino médio promoverá o
amadurecimento dos alunos, introduzirá as novas formas de pensar e trabalhar que os aguardam no
futuro e aumentará aspectos de inclusão. Mas teria que ser feita com inteligência e prudência, e sem
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preconceitos baseados na ignorância de suas virtudes, já reconhecidas internacionalmente.

Fredric M. Litto

Professor emérito da USP e presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância
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