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

O Conselho Universitário tem funcionado remotamente, o que dificulta o
encontro e a discussão entre os conselheiros em assuntos mais delicados e
espinhosos como esse. Por outro lado, as decisões têm sido tomadas
basicamente ad referendum.

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

Toda e qualquer alteração nos serviços públicos em geral são bem-vindas por
governos neoliberais quando é tratada puramente como custo. A educação não
é um bem ou um direito para os governantes, mas um peso financeiro porque a
despesa de pessoal é grande e o impacto de nossas ações não se percebe no
curto prazo, como é o caso dos serviços de saúde ou segurança. A lógica deles
é a seguinte: “A despesa tá alta com a educação, então vamos reduzir custos”
e por esse viés o professor é um problema porque é a maior fonte de despesa.
Produzir diplomas (não educação) em massa, pelo EaD. é mais barato que
produzir pelo ensino presencial, embora este último seja comprovadamente
mais eficaz pelos indicadores oficiais do MEC (Enade, por exemplo) e pela
empregabilidade dos egressos. O chamado “mercado” implora por pessoas
qualificadas, mas não são os nossos alunos, pois os nossos estão empregados
em sua maioria quando comparados aos que se formaram em instituições
privadas. O problema não está em nós e não precisamos necessariamente
ofertar EaD. Devemos tê-la como opção de ferramenta pedagógica e não como
um fim em si mesma.

Existe a mania, vício ou má índole de culpar os professores pelos males da
educação nacional, mas o problema não está em nós. Desde sempre as
universidade públicas formam as cabeças pensantes deste país, tanto que
muitos são cooptados por universidades estrangeiras que oferecem não
somente salário digno, mas oportunidades de trabalho e condições estruturais
adequadas. O discurso de que a educação que se oferece na universidade
pública é insuficiente para atender o mercado é que abre espaço para que
pessoas mal-intencionadas inventem alternativas mirabolantes para resolver o
problema da educação.

Com isso, o movimento pelo EaD toma força e já é realidade em mais de uma
centena de universidades públicas brasileiras. São colegas que por boa ou má
fé entram nessa cilada de que é preciso melhorar os indicadores educacionais
das universidade públicas e que o EaD é a resposta. Ora, porque não ser mais
rigorosos com as universidades privadas por não ofertarem cursos com a
mesma qualidade dos nossos. Por que o problema está sempre em nós?



Seguindo o raciocínio raso centrado no corte de custos, os cursos de
licenciatura e todos aqueles que podem ser ministrados presencialmente de
forma puramente teórica (não que isso seja correto do ponto de vista da
formação do sujeito, mas é correto do ponto de vista legal e operacionalmente
possível) são uma grande oportunidade para ofertá-los neste tipo de
modalidade. São cursos de não necessitam obrigatoriamente de atividades
laboratoriais como os cursos da saúde em geral e não oferecem resistência
institucional e nem dos órgãos de representação profissional que seja
suficiente para impedir o avanço do EaD.

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

Essa é uma tendência de todas as universidades públicas do país e virou uma
alternativa também pelos cortes sucessivos no nosso orçamento. Contudo,
para começar, é preciso conceituar bem o EaD. A sigla significa “ensino à
distância” e não “educação à distância” e só com uma troca de palavras é
possível enxergar o abismo entre o ensino presencial e o EaD. Ensino é
basicamente instruir, treinar e transmitir informações.

O EaD é uma boa alternativa para certificar profissionais que já atuam no
mercado há algum tempo, já conhecem a profissão, mas precisam de uma
titulação para ter maiores proventos e acessos a novas oportunidades. Então
fazem um curso online, demonstram conhecimento do que fazem e estão
formalmente incluídos no status de graduado. O desempenho profissional não
é tão comprometido porque eles já estão inseridos no mercado e conhecem a
profissão e as universidades privadas cumprem bem esse papel e recebem
verba pública para isso.

Agora, você pegar o perfil de um jovem que estuda nas federais, que entra
muito jovem, com inabilidades sociais e técnicas e sem conhecimento da
profissão e basicamente treiná-lo via EaD em um curso de licenciatura é um
descalabro. A educação é um processo que implica em crescimento pessoal e
profissional e a construção do conhecimento no espaço coletivo. Nesse caso,
eu me pergunto como um profissional que não passou pela educação vai
educar nossas crianças?

Da mesma forma, as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, onde
atuo, estabeleceram na RESOLUÇÃO CNE Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019
que o egresso deve ser desenvolvido em uma série de habilidades pessoais e
de trabalho em equipe que são impossíveis de serem alcançadas no EaD,
porque neste espaço os alunos estão distanciados no tempo e espaço uns dos
outros e do o docente o tempo todo do curso e a construção de habilidades
sociais é construída em conjunto. Igualmente o documento é taxativo ao
determinar que “deve ser estimulado o uso de metodologias para
aprendizagem ativa” o que é minimamente estimulado no EaD a não ser a
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autonomia do aluno de conduzir curso por seu interesse próprio e suas
condições de infraestrutura para realizá-lo.

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?

Em primeiro lugar é importante ressaltar que a equipe a Agead é séria e
comprometida e cumpre seu papel com qualidade e que os colegas que
fizeram o curso, inclusive eu, igualmente são comprometidos com a educação.
Por isso, quero afirmar que fazer ou não o curso tem que ser uma opção do
docente e não uma imposição ou insistência da direção da unidade ou da
administração central. Ninguém é obrigado a fazer! Eu fiz porque EaD é uma
ferramenta, e como ferramenta eu a posso utilizar para auxiliar no processo de
ensino aprendizagem de meus alunos. Proponho não demonizar o EaD, mas
compreendê-lo como ferramenta e não como a panaceia para resolver os
problemas que enfrentamos na universidade.

Os nossos colegas docentes têm que internalizar que, ainda que seja uma
ferramenta, o EaD tem procedimentos muito específicos, que a criação de
material didático para esta modalidade não é algo trivial e requer uma formação
mais completa que o curso ofertado pela Agead e requererá uma equipe
multidisciplinar em cada unidade para apoiar na construção do material e para
colocá-lo em funcionamento no AVA. O ERE (ensino remoto emergencial) que
compulsoriamente utilizamos durante a pandemia é totalmente diferente do
EaD e ainda há confusão com os colegas entre um e outro como se fossem
sinônimos.

No EaD não há aula síncrona, que você grava e depois manda o link. A aula
tem que ser preparada antes, em um ambiente com som, luz e tecnologias
apropriadas, com um padrão de comunicação visual, com exercícios de fixação
previamente elaborados e com revisão ortográfica. Tudo tem que ser feito
muito antes e com muita qualidade para não comprometer a imagem do
professor e da instituição. Além disso, há algo nebuloso ou não explícito nos
documentos que amparam a criação das atividades em EaD quanto aos
direitos autorais de quem o produz. No material em EaD será embutido o nosso
conhecimento profissional, mas quem vai pagar os direitos autorais do
docente? Entra no rol de “Creative Commons”? Se sim, os professores devem
estar cientes para poderem optar claramente pela modalidade.

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

O principal retrocesso ao se adotar o EaD como prática prioritária em
determinados cursos é que as pessoas mais pobres, sem acesso à tecnologia



e sem uma formação básica com qualidade, serão alijadas do acesso ao
ensino superior. A universidade pública deixa de cumprir seu papel de distribuir
educação com qualidade a todos os setores da sociedade, atendendo somente
a uma casta branca e privilegiada.

A universidade pública não existe para gerar lucro, ser “empreendedora” (sic)
com alguns insistem em dizer e muito menos para fabricar diplomas. Ela deve
cumprir um papel de Estado, pensando a educação de forma estratégica e de
longo prazo, e não como massa de manobras de interesses de governos
transitórios, muito menos os não democráticos. Não sei dizer se já fomos
algum dia, mas deveríamos ser o motor do desenvolvimento de toda a
sociedade, elevando o capital social, cultural e simbólico dos nossos alunos e
não somente um fornecedor de trabalhadores para o mercado. Temos a
obrigação de ser o berço do pensamento crítico, plural e inclusivo, mas
infelizmente não estamos fazendo a nossa parte.


