
1) Como está a discussão sobre o EaD no Conselho Diretor? Houve
algum avanço na tentativa de barrar essa ampliação?

O Conselho Diretor costuma aprovar tudo o que a administração central
solicita. Tal unidade política foi conseguida desrespeitando, em alguns casos, o
voto da própria comunidade nas consultas públicas que elegeram os diretores.
Mas a implantação do ensino híbrido de forma definitiva - que a instituição
insiste em denominar EAD - ficou restrita à discussão no Conselho de
Graduação (Cograd). Este conselho aprovou a transformação total do regime
de trabalho, nos estertores do ano passado, sem qualquer debate amplo e
aberto com a comunidade.

Ao contrário de outras IFEs, o ensino remoto emergencial fora implantado entre
nós sem a devida prudência. O que resultou em um fracasso completo no
processo de ensino/aprendizagem durante a pandemia. Como se não bastasse
o resultado pífio de dois anos de ensino remoto emergencial, a gestão
implantou, no ano de 2022, após a mudança no regulamento da graduação, o
ensino híbrido de forma definitiva. Para tanto, desprezou inclusive a portaria do
MEC n. 2.117, de 6 de dezembro de 2019.

Tal normativa estabeleceu o limite de 40% de EAD na carga horária dos cursos
presenciais. Mas ela é explícita no parágrafo único de seu artigo quinto: "para
os cursos em funcionamento, a introdução de carga horária a distância deve
ocorrer em período letivo posterior à alteração do PPC". A Prograd aprovou a
EAD sem dar a vacância de um semestre para a mudança do PPC, como
estabelece a lei. Desse modo, seguiu a toada da gestão que também não
hesitou em aproveitar o momento pandêmico para aprovar, sem qualquer
debate amplo e aberto com a comunidade, o Estatuto e o Regimento da
instituição no CD e no COUN.

2) Existe um receio, principalmente entre docentes de licenciatura, de que
uma parte dos cursos deixe de ser presencial. Como você avalia isso?

O regime de trabalho do presencial para o regime híbrido foi alterado sem
qualquer reflexão sobre os possíveis riscos e impactos dessa alteração para a
formação acadêmica e para o trabalho docente. Vendida como inclusão digital
e inovação tecnológica, a denominada EAD se vincula ideologicamente aos
postulados do empreendedorismo e da inovação. Em um país onde a renda de
70% da população não ultrapassa dois salários mínimos, vender a ideia de que
o aluno pobre é responsável individualmente por sua condição social é de uma
falsidade ideológica e de uma violência social atrozes.

Propagadora da ideologia neoliberal, a gestão não levou em conta a estrutura
socioeconômica de seus estudantes na implantação da EAD. O resultado
didático-pedagógico da falta de estrutura digital de muitos acadêmicos e de sua
não adaptação a esse processo se evidencia hoje no chão da sala de aula. Os
discentes que cursam atualmente os últimos semestres, após dois anos de



pandemia, estão inseguros em relação à sua formação. Os números de
retenção e de evasão foram altíssimos e basta conversar com os alunos para
saber quão difícil e decepcionante fora esse processo do ensino remoto. Mas
havia a desculpa de que era um modelo emergencial, útil para o momento da
pandemia.

Sendo implantado de forma definitiva no ano de 2022, o modelo híbrido coloca
em risco a qualidade da graduação no âmbito da instituição. Pensemos, por
exemplo, nos cursos de graduação que já oferecem boa parte de suas
disciplinas com 100% da carga horária EAD. Será que este é o melhor modelo
para cursos de primeira formação? Será que este tipo de práxis não coloca em
risco a qualidade da formação acadêmica dos nossos cursos de graduação e
de pós-graduação?

Sabemos que, pelo modo como foi implantada, a EAD foi pensada não como
uma ferramenta didático/pedagógica para melhorar a qualidade dos cursos de
graduação, mas como uma forma de produzir materiais didáticos para suprir a
contratação de novos profissionais. Trata-se do sucateamento da formação
acadêmica e do trabalho docente em amplo espectro.

Este processo se completa agora com a padronização dos cursos homônimos
da instituição e a adaptação dos currículos à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), através da Resolução n. 2, de 2019, do Conselho Nacional de
Educação que, entre outras mudanças, diminui o conteúdo específico dos
cursos que passam de 2.200 horas para 1.600. Mais uma vez a instituição
solicitou que as mudanças fossem feitas sem discussão aberta e à toque de
caixa. A pedido da ADUFMS no Conselho Diretor, o chamado Fórum de
Licenciatura teve que abrir a discussão para pelo menos um membro do NDE,
porque inicialmente a Prograd queria que o debate se restringisse aos
coordenadores de curso.

3. Recentemente, foram abertas 1500 vagas para EaD na UFMS. Você
acredita que isso sinaliza uma tendência de aumento dessa modalidade?

Sim. Há uma tendência de sucateamento da formação para qualificar mão de
obra barata. Serão ofertados três cursos de graduação on-line: Tecnologia da
Informação, Tecnologia em Ciência dos Dados e Tecnologia em Processos
Gerenciais, os dois primeiros com duração de três anos e 2.400 horas, e o
terceiro com carga horária de 1.600 horas, em dois anos. São cursos técnicos,
voltados exclusivamente para a demanda pontual do mercado. Há de fato uma
demanda por esse tipo de curso pelos trabalhadores. Mas, via de regra, tais
cursos são ofertados por instituições de ensino que oferecem cursos EADs e
que são especializadas neste tipo de formação.

Este não é o caso da UFMS, que conta com uma estrutura física muito mais
ampla e que poderia proporcionar ao aluno uma formação integral (de ensino,
pesquisa e extensão) e não parcial e meramente técnica. Nós, da ADUFMS,



receamos que a UFMS esteja no caminho fácil da oferta de certificados, da
instrumentalização redutora do ensino/aprendizagem ao on-line, produzindo
cursos para qualificar mão-de-obra barata para o mercado, deixando de lado
seu real desafio que seria proporcionar formação de qualidade para seus
estudantes.

4. Para se adequar às normas do EaD, os professores têm que fazer um
curso ofertado pela própria universidade. Qual sua avaliação a respeito
disso e quais têm sido as consequências para docentes que não fazem tal
curso ou que não são aprovados nele?

O chamado ensino híbrido sempre existiu. A Universidade nunca foi só a sala
de aula. Há os espaços de convivência, de reflexão e de prática políticas, de
ensino, de pesquisa e de extensão, como os laboratórios, a biblioteca, os
eventos culturais e científicos, os colegiados e os Centro Acadêmicos. Um
aluno pode completar o processo de ensino/aprendizagem em uma biblioteca,
no laboratório ou estar em um dos espaços de convivência que estará
aprendendo. Os meios de aprendizagem sempre estiveram disponíveis para o
professor usá-los conforme suas metas acadêmicas.

Acreditamos que o curso sobre EAD ofertado pela universidade é meramente
técnico e acaba limitando a autonomia didático-pedagógica dos docentes que
não o fizeram. Tal limitação é no mínimo contraditória, porque, durante a
pandemia, os professores fizeram uso dos recursos digitais sem ter formação
específica para tal. Para piorar a situação, a normativa de n. 01 da AGEAD, de
11 de abril de 2022, institui uma comissão interdisciplinar para avaliar a
pertinência ou não do material didático produzido nas disciplinas com carga
horária parcial ou total em EAD, estabelecendo inclusive regras e notas para a
avaliação do conteúdo.

De uma só vez, a instituição passa por cima da autonomia administrativa do
colegiado – que teria a função de avaliar os planos de ensino das disciplinas do
curso – e da autonomia didático-pedagógica do corpo docente que terá que se
adequar às limitadíssimas regras instituídas a priori para realizar seu trabalho.
O controle sobre os materiais didáticos é apenas a ponta do iceberg de um
processo de controle que vem sendo implementado a tempos nessa instituição
e que se soma a outros processos de metrificação do trabalho docente.

Esses mecanismos de gestão e controle do trabalho intelectual produzem
efeitos negativos sobre o processo de produção de conhecimento em geral,
restringindo a autonomia do trabalho e as formas de deliberação coletiva e de
reflexão, que são características das atividades desempenhadas por
profissionais da educação. Pesquisas apontam que o surgimento de uma
camada de gestores acadêmicos profissionais, cuja missão é delinear metas de
“excelência” e desenvolver métricas para o acompanhamento das mesmas,



resulta da combinação entre neoliberalismo acadêmico e aceleração do regime
de trabalho através de um taylorismo do ambiente educacional.

O que diminui de forma significativa o grau de autonomia dos docentes nos
seus espaços laborais e nas suas práticas diárias. Portanto, precisamos
discutir mais atentamente esses procedimentos que parecem ser apenas
ordinários, mas em verdade descaracterizam nosso trabalho como produtores
de conhecimentos. 

5. Por fim, gostaria que explicasse de que forma o EaD pode significar um
retrocesso para a educação superior pública.

Na última reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 02/06, nós,
representantes sindicais da ADUFMS, aproveitamos o ponto de pauta sobre a
implantação da gestão de risco na instituição para elencar uma série de
problemas que a implantação atabalhoada do remoto ensino já provoca na
instituição.

É notório o fracasso do processo de ensino/aprendizagem, como disse, dos
alunos que estão prestes a se formar. Há o processo de exclusão dos
estudantes mais carentes que não tiveram e ainda não têm a estrutura digital
necessária para acompanhar as aulas. Isso privilegia os discentes com
melhores condições financeiras e prejudica os mais carentes. Também já é
evidente o esvaziamento do espaço público com a diminuição da presença de
alunos e professores nos corredores da instituição.

Este sucateamento do espaço público compromete a qualidade da formação
integral, a que me referia, e a longo prazo coloca em xeque a própria
manutenção de determinados espaços e práticas no âmbito da instituição. Para
concluir, a implantação da EAD faz parte de um processo disparado por novas
tecnologias de informação e formas de organização do capitalismo
contemporâneo, que produzem flexibilidade laboral, intensificação do ritmo de
trabalho e automonitoramento incessante.

Trata-se da consolidação do neoliberalismo como mecanismo gerencial de
organizações focadas na produção de conhecimento. Em relação ao trabalho
docente, este processo intensifica o controle institucional sobre os
trabalhadores, amplia as demandas colocadas a eles, além de atentar contra a
autonomia administrativa dos colegiados, contra a autonomia
didático-pedagógica dos próprios professores e de seus direitos autorais.
Trata-se do sucateamento do espaço público, da formação acadêmica e do
trabalho docente em amplo espectro, como dissemos.


