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 Ao longo de uma breve trajetória de 17 anos na pesquisa acadêmica e na prática,
especialmente no âmbito da gestão pública, do treinamento corporativo virtual e da
educação a distância (EaD) em nível de extensão universitária, graduação e pós-graduação,
coordenando Grupo de Pesquisa no qual a EaD é um dos temas de interesse
(http://www.ufrgs.br/gpnavi), observei, a partir do recorte de tais experiências, a
permanência de um padrão de limitações institucionais e pessoais que não necessariamente
são sanadas no decorrer dos anos. Nem mesmo o advento das redes sociais e o acesso
“facilitado” ao mundo mobile conseguiram, a meu ver, evitar a presença de pontos críticos
que, por vezes, tornam a modalidade EaD excludente, não inclusiva.

Como entusiasta da modalidade, sinto-me no dever social de trazer a tona pontos para
análise, e não apenas o de defender a modalidade “com unhas e dentes” em suas
potencialidades, que, a meu ver, são muitas. Assim, neste breve texto, foco nas limitações,Gostei
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sobretudo no que concerne à transposição, no ensino superior brasileiro (independente se
público ou privado), da modalidade presencial para a EaD - por vezes feita em caráter
emergencial ou paliativo. Sendo menos sutil: atropelado. Neste sentido, organizo a reflexão
em três pontos, ainda que não exaustivos: as limitações discentes, as limitações docentes e,
mesmo, as limitações institucionais, advogando pela construção de processos institucionais
estratégicos (de médio e longo prazos) para a adoção da modalidade EaD no ensino superior
na possível substituição de aulas presenciais.

As limitações discentes

Mesmo o docente pertencente à classe média alta, com banda larga potente em sua
residência, pode ter problemas trabalhando remotamente, inclusive tendo que utilizar de
pacotes de dados 4G para “se socorrer” durante uma webconferência. Imagine o aluno ou
aluna na outra ponta, o qual, na diversidade de que faz parte, pode não ter computador em
casa, pode não ter conexão wireless, pode não ter celular com pacote de dados razoável para
o download de vários conteúdos, para a visualização de vídeos e o acompanhamento de
atividades síncronas, por exemplo. Ou mesmo pode ter tudo isto e por alguns motivos o
acesso falhar: a internet instável; familiares compartilhando equipamentos; familiares
disputando atenção com demandas; alunos(as) disputando o tempo de estudo com a
dedicação a atividades domésticas, familiares e/ou de home office.

Adicionalmente, não se pode presumir que todo(a) aluno(a) da modalidade presencial
apresenta a predisposição para realizar seus estudos a distância. Alguns dos motivos seriam,
dentre outros:

a) a crença infundada de que “a EaD é mais fácil, é mais ‘fraca’”, conferindo, culturalmente,
sempre mais valor apenas à aula presencial;

b) o desconhecimento do fato de que a interação assíncrona (principalmente) requer do(a)
aluno(a) uma melhor gestão do tempo e o auto-conhecimento sobre seu próprio desempenho
nos estudos ao longo do tempo;

c) o receio da própria exposição pessoal (em uma participação virtual, por exemplo – e
inclusive por parte de estudantes que não são participativos mesmo no ensino presencial), da
quebra do status quo e dos riscos da mudança, ainda que praticamente inevitável.

Pode-se pensar que a quebra de tais resistências/limitações se trata de um processo gradual,
que dependeria, primeiramente, de uma sensibilização preliminar da comunidade acadêmica
acerca da educação a distância e, inclusive, de suas vantagens potenciais – o que não parece
adequado se desenvolver em curtíssimo prazo. Por que não preparar estudantes desde oMensagens
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início de sua graduação para a possibilidade efetiva de realização (qualificada) de aulas
EaD, de forma que estes e estas encontrem sentido nesta prática mesmo dentro das
limitações do percentual máximo já alocado nas cargas horárias dos cursos, antes de se ter,
por exemplo, uma situação de calamidade que force a transposição?

As limitações docentes

Da mesma forma, muito do que se acabou de relatar acima com relação ao discente se aplica
ao discente. Para além do já explicitado, é requerida uma compreensão, por parte do
docente, de que preparar aulas a distância é, via de regra, mais trabalhoso para o professor
ou professora do que preparar aulas presenciais. O dimensionamento de conteúdos e
atividades segue lógicas diferentes entre ambas as modalidades, bem como planejar,
comunicar e executar metodologias de avaliação e feedback de forma segura, confiável,
clara e objetiva a distância também é mais trabalhoso.

Ainda, o docente acaba tendo de arcar com o custo (financeiro, de tempo, de conhecimento,
de execução, etc.) de disponibilização de recursos que, geralmente, as instituições não
conseguem prover (ou eventualmente não preveem ou, até mesmo, não desejam), como, por
exemplo:

a)   o de se auto-desenvolver no que tange a habilidades de utilização de recursos
informáticos e móveis, e de garantir ou providenciar habilmente o próprio suporte técnico se
necessário;

b)   o de prover não apenas a conexão, mas a disponibilidade de tempo on-line para a efetiva
interação com estudantes – por vezes muito maior do que o comumente disponibilizado
extraclasse nas aulas presenciais;

c)   o de aprender a elaborar conteúdos em texto e audiovisuais adequadamente
dimensionados, claros e atrativos para a educação a distância, incluindo, aí, habilidades de
gravação e edição de vídeos, por exemplo;

d)   por fim, o de avaliar ponderadamente condições de potencialidades e restrições da
diversidade de estudantes sob sua responsabilidade, especialmente em contextos mais
críticos e/ou de calamidade social.

As limitações institucionais
Mensagens
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A questão é bastante séria, e envolveria maior profundidade para os elementos que estou
elencando aqui. Para além de qualquer possibilidade de ideologização do debate, trata-se de
um processo de gestão educacional como qualquer outro, que envolve objetivos, metas,
indicadores, retornos tangíveis e intangíveis, mas que, concomitantemente, não deve
credenciar gestores a tratarem a EaD como modalidade “de segunda linha” ou de
“transformação digital às pressas”, “uberizável” ou de redução de custo a qualquer preço –
como alocar turmas virtuais gigantescas sob a batuta de um único docente, inibindo a
interação de qualidade que reduz a distância transacional. Os custos organizacionais da
mudança abrupta, apressada e não analisada se apresentarão sob diferentes formas, seja em
termos de prejuízo de aprendizado, seja de exclusão de atores, seja de imagem institucional
perante a comunidade interna e externa e, finalmente, de maior precarização do trabalho
docente, só para citar alguns.

Em síntese, persistem ações institucionais isoladas, sobretudo em grandes instituições, e que
não posicionam o docente dentro de uma preocupação institucional estratégica. Por
exemplo: quem participa das capacitações docentes para a EaD são, via de regra, os
docentes mais motivados, e muitos novatos na instituição – e não necessariamente todos ou
o maior número possível e em toda a sua diversidade de perfis. Ou, por outro lado, se a
instituição “obriga” a participação de todos, ela também desconsidera o caráter cultural e
inclusivo desejável ao processo. Outro ponto se refere às próprias limitações dos recursos e
plataformas (AVAs) institucionais: e se o docente quiser utilizar algum recurso que aquela
plataforma não possui? Como tornará o processo mais criativo sem perder a formalidade e a
vinculação à plataforma institucional? Como resolver a equação liberdade-criatividade x
recursos homologados pela instituição?

É para perdermos a esperança? Não. Minha contribuição é no sentido de mobilizar a
realização de planejamentos estratégicos institucionais da EaD, com levantamento e análise
de dados de fontes diversas, contando, quem sabe, com a expertise de docentes e gestores,
seja das próprias instituições ou de suas parceiras. Enfim, são alguns breves pontos que
deixo para a reflexão de cada um e cada uma – desejando que em suas instituições de ensino
encontrem o devido planejamento e suporte institucionais para uma transição adequada e
justa do ensino presencial para a educação a distância séria, de qualidade e efetivamente
inclusiva.
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