
Educação à distância ou educação distante? 
 
Sempre motivo de comentários, sugestões e diversas opiniões, a educação no 
nosso País está viva. Porém, será que realmente está viva ou trata-se de uma 
robotização da educação? Digo isso, pois tem havido um grande crescimento 
de faculdades no Brasil, principlamente em relação a faculdades particulares.  
Ora, convenhamos que a população não está procurando instrução, 
capacitação, crescimento intelectual, busca apenas o pedaço de papel que 
chamamos de diploma, busca uma direção profissional, mesmo sem vontade 
ou vocação, e até mesmo sem capacidade, e fica acreditando como se fosse 
como antes, onde só conseguia um diploma aquele que tinha o verdadeiro 
mérito.  
Parece haver uma banalização do ensino hoje em dia, há preocupação em 
obter o papel, porém o aprendizado fica em segundo plano.  
E isso não se refere apenas ao nível universitário, pois se formos analisarmos 
bem, podemos verificar as falhas desde quando a criança entra na escola, 
ouvindo de seus próprios pais, professores e colegas que "fulano não tem jeito, 
não vai conseguir aprender" ou "o importante é passar de ano mesmo que não 
se aprenda conteúdo algum".  
Sim, infelizmente essa é a realidade que podemos ver. Não há rigidez no 
aprendizado como antes. Se um aluno não consegue passar direto terá 
diversas, eu digo diversas, oportunidades, e cada vez mais "fáceis" para que 
possa passar.  
No entanto, uns exemplos maiores de descaso são os cursos, seja de 
graduação, pós-graduações, especializações ou cursos feitos via internet, ou 
conhecidos como educação à distância.  
Aí podemos ver que realmente o aprendizado, o esforço do aluno não é 
importante, podemos dizer que a educação é distante, mas no sentido real da 
palavra, a educação realmente está distante de quem dá mérito a esses 
diplomas "distantes".  
Isso se deve ao fato de não haver contato direto. Trata-se de uma teoria mais 
superficial, pois qualquer pessoa pode fazer um curso á distância e o mérito 
pode ser doado a outra. Além de compromisso com horário não existir.  
Precisamos ter contato direto com professores, especialistas e colegas de 
cursos, para que nossa mente esteja cada vez mais atualizada.  
Alguns irão dizer que não têm tempo para freqüentar uma faculdade devido à 
correria do dia a dia, outros dirão que quem pensa como eu, estão com 
pensamentos retrógrados.  
Mas é preciso que parem, vejam que mecanização na mente não é progresso.  
Há algum tempo tenho tido muita decepção com a educação do nosso país, 
houve crescimento de faculdades particulares, alguns cursos fecharam, outros 
já funcionaram até mesmo sem autorização do MEC.  
Quero deixar bem claro que não estou criticando a oportunidade que essas 
aberturas de cursos dão aos cidadãos, mas desejo mostrar minha indignação 
quanto à maneira como a educação está sendo passada.  
Existem pessoas que se tornam professores não por amor à profissão, mas por 
vagas que estão sempre surgindo nas escolas estaduais e municipais.  
E isso vai tornando a educação com o pensamento sem idealizações que 
muitos professores "distantes' estão mostrando para os alunos, o sistema de 



reprovação zero é tapar o sol com a peneira. Se o aluno não aprendeu, é 
preciso que aprenda para prosseguir.  
Então virão outros e dirão que a reprovação irá desanimar e tirar o aluno da 
escola, mas o importante é pensar no futuro desses alunos, eles devem estar 
na escola para aprender e não para simplesmente para passar de ano. 
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