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RESUMO O presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão teórica a partir da relação entre educação e neoliberalismo com o

objetivo de problematizar a implantação da Educação a Distância (EAD) no Ensino Superior brasileiro. A partir de uma leitura sob o

viés marxista das mudanças que essa modalidade de ensino vem colocando para o sistema educacional brasileiro, levantamos uma

questão acerca do discurso oficial que pauta a EAD sob a perspectiva da democratização do ensino. Ao contextualizar como vem

sendo estruturada a EAD no Brasil, identificamos um processo crítico no campo educacional, uma vez que o Estado vem inserindo

políticas de forma top-down sem fazer de fato a devida qualificação dos profissionais envolvidos. Nesse sentido, este artigo vem

chamar a atenção para esse processo no sentido de contribuir com um debate crítico já existente acerca de como vem se dando a

formação inicial docente na modalidade EAD. Palavras- chave: Democratização do Ensino. Educação a Distância. Ensino Superior.

ABSTRACT This article aims to make a theoretical reflection from the relationship between education and neoliberalism in order to

discuss the implementation of Distance Education (EAD) in the Brazilian Higher Education. From a reading under the Marxist bias of

the changes that this type of education is putting the Brazilian educational system, we raised a question about the official discourse

that guides the EAD from the perspective of democratization of education. By contextualizing as it has been structured distance

education in Brazil, we identified a critical process in the educational field, since the state is entering top-down form of policies

without actually proper qualification of the professionals involved. In this sense, this article is to draw attention to this process to

contribute to a critical debate about how existing has been giving initial teacher training in distance education mode. Key-words:

Democratization of Education. Distance Education. Higher education.

Introdução Para refletir sobre a Educação Superior no Brasil é preciso voltar-se para a relação entre Educação e Política

Neoliberal, no sentido de problematizar como as políticas educacionais vem sendo pensadas e conduzidas no contexto da

implantação da modalidade EAD, nas Universidades Públicas brasileiras, direcionadas quase que estritamente para os Cursos de
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Licenciaturas. Sob o desafio de promover a chamada democratização do saber, as Instituições de Ensino Superior (IES) foram

absorvidas por políticas educacionais que as obrigaram a refletir sobre seu papel, organização, metodologias e qualidade que estão

sendo conduzidas (MARTINS, 1991; RISTOFF & SEVEGNANI, 2006). Tais mudanças afetaram todos os níveis de ensino e,

estruturalmente, o Ensino Superior – modalidade sobre a qual me debruçarei neste estudo, a fim de avaliar o alcance que essas

transformações vem promovendo nas últimas décadas no que tange aos objetivos da Universidade Pública na formação de

professores, por meio da Educação a Distância, via internet (EAD). Assim, a necessidade de ampliação do acesso ao Ensino

Superior mediante a obrigação de promover a formação de professores para a Educação Básica – determinada pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) – aliada ao avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)

proporcionou um terreno fértil para a implantação da Educação a Distância via internet (EAD), no Ensino Público Superior, em

2006, através do Programa Universidade Aberta do Brasil, que surge com o objetivo principal de promover a formação inicial

docente em larga escala. É importante ressaltar que a Educação a Distância não é algo novo no sistema educacional brasileiro[1]. A

novidade, contudo, está em dois aspectos: primeiro, no uso da internet como tecnologia mediadora e, em segundo lugar, no

âmbito do nível de ensino. Até então, a Educação a Distância tinha muito mais um caráter complementar na esfera da formação

profissional continuada, sendo até considerada um ensino de “segunda categoria” (BERGER e NUNES, 2007, p.65). Não obstante

sua recente implantação, dificuldades e preconceitos, a Graduação na modalidade EAD é hoje uma realidade. A cada década, a

Educação a Distância via internet (EAD) vem crescendo de forma acelerada, ampliando sua oferta para além da formação

continuada e tomando força no âmbito da formação inicial docente. A cada ano, a oferta de cursos nessa modalidade vem

crescendo em todos os níveis, somando milhões de estudantes nas diversas Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas e, em

maior número, nas Instituições Privadas, apesar de ainda carregar muitos questionamentos e problemas (GIOLO, 2006). Educação

a Distância no Ensino superior: democratização do ensino ou uma inclusão excludente?

Quanto à democratização do Ensino Superior, Bernard Charlot e Veleida Silva se preocupam em analisar a situação da Universidade

na contemporaneidade. Em 2010, no artigo De Abelardo até a classificação de Xangai: as universidades e a formação dos docentes,

os autores alertam sobre seus desafios:

O primeiro é o da massificação da universidade, que gerou contradições e problemas ainda não resolvidos.

[...] O segundo desafio está aparecendo com formas outras de educação superior que não a forma

universitária tradicional: educação a distância, associada ao esboço de um mercado internacional de

formação superior, onde atuam, além de universidades, redes de oferta de serviços. Sendo assim, já não se

tem certeza de que “a universidade de Abelardo”, nascida nos séculos (CHARLOT; SILVA, 2010, p.40, grifo

meu) Massificação da Universidade é uma das críticas feitas à Educação a Distância. Dentro do contexto da

massificação, Charlot e Silva (2010, p. 40) levantam uma questão interessante: “Quando a educação

‘superior’ se torna a norma, o que significa o adjetivo ‘superior´”?

Se a massificação significa sucateamento físico e humano, sim, essa Educação deixou de ser superior. É claro

que os autores se referem à dissolução do caráter elitista do ensino superior na medida em que salas de

aulas lotadas, carga horária proletarizada dos professores, baixo investimento em pesquisa significam que o

que era para ser Universidade se tornou uma grande escola de “3º grau”. Nesse contexto, a Educação
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Presencial também vem sofrendo com essas políticas que tem por projeto a manutenção uma formação

inicial “superior” de baixa qualidade. Se a política educacional falhasse somente com a modalidade EAD,

estaríamos no lucro. Contudo, o projeto maior – de âmbito internacional – o qual, liderado pelo Banco

Mundial (BIRD), “defende explicitamente a vinculação entre educação e produtividade, a partir de uma visão

economicista” (ALTMANN, 2002, p.83), ou seja, a Educação no Brasil tem a função de formar mão de obra

adequada ao mercado de trabalho. Voltando à Educação na modalidade a distância, ainda Charlot e Silva

(2010) lembram o fato de que a EAD está “associada ao esboço de um mercado internacional de formação

superior, onde atuam, além de universidades, redes de oferta de serviços” (p.40). Essa perspectiva explica o

porquê o mercado de IES particulares cresceu assustadoramente nos últimos 20 anos. Justifica também a

primeira Década da Educação (1996-2006), instituída pela Lei de Diretrizes e Bases, ter sido o período de

protagonismo das IES privadas – quando verificamos as IES púbicas a passos dinossáuricos formando

Consórcios. Tal perspectiva de Educação como negócio se fortaleceu de tal modo a ponto de o Grupo Kroton

Educacional ser hoje uma das maiores empresas da Bolsa de Valores, liderando a corrida das empresas de

educação[2]. Nessa perspectiva, ao tratarmos da Educação a Distância, não é possível que nos limitemos a

abordar a oferta desse tipo de ensino somente pelo viés romântico da “democratização do acesso”. O que há

mesmo é a preocupação de captação massiva de alunos, com Polos despreparados em termos de

profissionais com competências pedagógicas, sendo os alunos reconhecidos nestas empresas como

adimplentes e inadimplentes. Sobre esse fenômeno da democratização, concordamos com a análise feita por

Bourdieu e Champagne (1998), ao analisarem as transformações que afetaram o sistema de ensino francês

nos anos 1950 no texto “Os excluídos do interior”. Os autores alertam para “os efeitos mais paradoxais” e

preconceituosos que acompanharam o processo de ampliação do sistema escolar, constatando, por exemplo,

que não basta ter acesso ao ensino para ter êxito ou ter êxito no ensino para alcançar as posições sociais

conferidas pelos certificados (BOURDIEU & CHAMPAGNE, 1998, p.220). Alertam também para o fato daquela

democratização do ensino ter produzido o fenômeno da desvalorização dos diplomas na medida em que se

instalou o que eles chamam de “funcionalismo do pior” no sistema escolar instaurado com a chegada de

novas clientelas que passaram a ser considerados como excluídos potenciais por introduzirem as

contradições e os conflitos associados a uma escolaridade cujo único objetivo é ela mesma (BOURDIEU &

CHAMPAGNE, 1998, p.221).

Em suma, a crise crônica – a que dá lugar a instituição escolar e que conhece, de tempos em tempos, muitas

vezes, inconscientes das estruturas e disposições, através das quais as contradições causadas pelo acesso de

novas camadas da população ao ensino secundário, e até mesmo ao ensino superior, encontram uma forma

de solução. Ou, em termos mais claros, embora menos exatos e, portanto mais perigosos, essas “disfunções”

são o “preço a pagar” para que sejam obtidos os benefícios (especialmente políticos) da

“democratização”(BOURDIEU & CHAMPAGNE, 1998, p.221). A análise que faço em relação a como vem se
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dando o processo de ampliação de vagas sob a bandeira da democratização do Ensino Superior considera

que corremos o mesmo risco das Universidades brasileiras perderem a qualidade e produzirem “diplomas

desvalorizados” ou, como já foi dito, a “certificação vazia”. Nesse sentido:

A disseminação das oportunidades escolares transforma os diplomas em bens comuns, que perdem sua

capacidade de credenciar os indivíduos para o mundo do trabalho, e induz a uma busca cada vez mais forte

de novas oportunidades, configurando uma demanda endógena de escolaridade. (BULE, 2000 apud

SPOSITO, 2007, p.32, grifo meu)

Uma das discussões colocadas está pautada numa nova forma de dualidade estrutural enquanto objetivação

das novas relações entre educação e trabalho: a de “exclusão includente” e “inclusão excludente”

apresentada por Acacia Kuenzer (2002). Segundo a autora, as práticas, inscritas no atual modo de produção

capitalista, acentuam cada vez mais a separação entre trabalhadores e dirigentes, entre trabalho intelectual

e trabalho instrumental. Ela procura mostrar como as políticas de Educação Média, Profissional e de formação

de professores aprofundam essas diferenças, no caso brasileiro (KUENZER, 2000). Coloca-nos a autora:

A esta lógica, que estamos chamando de exclusão includente, corresponde outra lógica, equivalente e em

direção contrária, do ponto de vista da educação, ou seja, a ela dialeticamente relacionada: a inclusão

excludente, ou seja, as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação escolar aos

quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que permitam a formação de identidades

autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as demandas do capitalismo. Para

Kuenzer (2000), a modalidade EAD faz parte de uma estratégia do Estado que ela chama de

“empurroterapia”, decorrente da exigência econômica, com a única preocupação de melhorar as estatísticas

educacionais, apesar de destacar que se essas estratégias fossem adequadamente implementadas, haveria

de fato uma democratização não só das oportunidades educacionais, mas da qualidade do ensino. Quanto a

esse contexto de aumento das estatísticas educacionais do Ensino Superior podemos apontar o surgimento

de outra realidade social: o aumento do nível de escolaridade no Brasil possibilitando o maior número de

diplomados, sendo essa situação acompanhada, contudo, pela formação de um grupo de profissionais mal

preparados que não alcançam a promessa da empregabilidade, o que Kuenzer chama de “inclusão

excludente”. Uma das críticas feitas é de que essa modalidade constitui uma política pública nacional, que

objetiva formar pessoas para atuarem na área de educação, principalmente nos Cursos de Licenciatura,

destinando-se para a formação de professores para o exercício da docência na Educação Básica. Para muitos,

essa modalidade de ensino no Brasil é vista como uma maneira encontrada pelo governo para reparar o

quadro insuficiente em critérios quantitativos de acesso ao Ensino Superior sem se preocupar de fato com a

qualidade do processo. Conforme coloca Rodrigues (2011), tal modalidade

mascara a ausência de políticas efetivas dos governos federal e estaduais para suprir em quantidade
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satisfatória a falta de vagas presenciais em instituições públicas do país. Escamoteia o problema central e

desencadeia outro seríssimo ao facilitar o rebaixamento na qualidade do ensino dos cursos oferecidos a

distância. Na verdade, o ensino a distância foi o formato encontrado pelos governantes para diplomar pobres

em massa e responder as metas educacionais impostas por organismos internacionais como o Banco Mundial

e a Organização Mundial do Comércio, a OMC (RODRIGUES, 2011, p. 28). É necessário, pois, repensar como

vem se dando a chamada democratização do ensino, analisando e questionando os relatórios de gestão, uma

vez que democratizar a universidade não significa apenas ampliar vagas ou facilitar o acesso, mas reduzir a

evasão e buscar a permanência com ensino de qualidade evitando, assim, o fenômeno da “certificação vazia”

que não qualifica de fato o profissional que sai do ensino superior (KUENZER, 2002). Marilia Pontes Sposito,

ao analisar a expansão do sistema escolar secundário brasileiro dos anos 1950 e 1960, vale-se da expressão

“excluídos de dentro”, cunhada por Pierre Bourdieu, em 1992[3], para ilustrar como no Brasil esse

“movimento de expansão conviveu com orientações seletivas”, caracterizando, dessa forma, o processo de

massificação do ensino. No meu entender, estamos presenciando outro processo de crise no sistema escolar

agora no Ensino Superior causada novamente pela ampliação desenfreada de vagas, levando-nos a ter que

refletir não somente sobre os problemas da massificação das Universidades, mas também sobre a qualidade

do profissional egresso dessas universidades que passam a sofrer um processo de diferenciação social, isto é,

uma “nova desigualdade social acompanhada por processos de inclusão precária e subalterna” (MARTINS

apud SPOSITO, 2007, p. 32). Por isso, ao me basear em Martins (1997, 2000), quero atentar para o fato de

que atualmente vem ocorrendo o mesmo com aqueles que entram na Educação Superior – por meio de

ações afirmativas ou pela modalidade a distância. Para compreender todas essas questões até agora

colocadas e refletir sobre a Educação Superior no Brasil, é necessário perceber como a política neoliberal e a

globalização econômica afetam as políticas educacionais, principalmente no que tange à inserção da

Educação a Distância. Sobre a relação entre globalização, Estado e Educação, Nicholas Burbules e Carlos

Torres (2004) colocam que essa “reflete-se em uma agenda educacional que privilegia se não impõe de

modo direto, certas políticas de avaliação, financiamento, padrões, formação de professores, currículo,

instrução e testes” (p.19). A Educação no Brasil na sua relação como o capitalismo e o trabalho diante dos

efeitos do neoliberalismo leva-nos a pensar sobre as políticas determinadas no chamado Consenso de

Washington[4] – de cunho eminentemente neoliberal sintonizado com os movimentos da globalização da

economia uma vez que a educação na ideologia capitalista atual, gira em torno do conceito de

empregabilidade e funcionalidade do indivíduo na sociedade da qualidade total. Sobre essa questão, Pablo

Gentilli em A falsificação do Consenso analisa como se dá o simulacro e imposição na reforma educacional do

neoliberalismo na América Latina a partir do Consenso de Washington. Ele demonstra como o Consenso de

Washington foi preponderante no processo de crise da Educação na América Latina. Gentilli percebe como os

programas de estabilização e reforma econômica aplicados nos países latino-americanos apresentam uma

“notável homogeneidade” aplicando-se tal constatação também nos programas de reforma educacional. Esse

autor demonstra como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) define um “novo senso
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comum democrático” que passa a orientar as decisões voltadas para o sistema escolar destes países.

(GENTILLI, 1998, p.15-6, grifo do autor). Segundo Gentilli, o Consenso de Washington “poderia ser definido

como a forma neoliberal de pensar e delinear a reforma educacional na América Latina” (1998, p.16, grifo

meu). Gentilli destaca o problema da crise de qualidade que a educação brasileira vem sofrendo devido à

expansão acelerada da oferta educacional das últimas décadas, expressando – na ótica neoliberal – a

ineficiência do Estado. Para caracterizar o Consenso de Washington em Educação, Gentilli responde a quatro

interrogações por ele formuladas, a saber:

Como os neoliberais entendem a crise educacional?

Quem são, segundo essa perspectiva, os culpados?

Que estratégias devem ser definidas para sair de tal crise?

Quem deve ser consultado, nessa perspectiva, se se pretende encontrar uma solução para os problemas que

a escola enfrenta atualmente?

(GENTILLI, 1998, p.16). Resumindo as respostas, o autor explica que a culpa da atual crise educacional está

atrelada à falta de qualidade do ensino e que o causador dessa situação é do Estado interventor e que a

estratégia de solução para tal crise de qualidade seria passar o sistema educacional para as mãos do campo

privado, a fim de que o mesmo seja gerido pela lógica do mercado. Esse é o caminho que as políticas

educacionais brasileiras vem seguindo. Para Gentilli (1998), “o Consenso de Washington na educação não fez

mais do que aprofundar o caráter estruturalmente antidemocrático dos sistemas educacionais da região”

(p.35). Segundo esse autor, “o neoliberalismo privatiza tudo, inclusive o êxito e o fracasso social” (1998,

p.22). Analisando a relação entre neoliberalismo, trabalho e Educação, Gentilli lança outro questionamento:

“o que há de novo nas ‘novas’ formas de exclusão educacional”?

Para o autor, a resposta está centrada na lógica neo-economicista voltada para a Educação que pensa o

sistema escolar mediante um desafio: “formar para a competência num mercado de trabalho cada vez mais

restrito e onde somente os ‘melhores’ conseguirão ter sucesso” (GENTILLI, 1998, p.109, grifo do autor).

Conforme Gentilli, essa lógica tem “uma função de legitimar novos e velhos processos de exclusão em

sistemas já relativamente expandidos [...] e submetidos a uma intensa dinâmica de diferenciação e

segmentação interna” (1998, p.110). Trata-se da “pedagogia toyotista” que vem sendo introduzida na

educação baseando-se na perspectiva da pedagogia das competências que valorizam a produção de

trabalhadores flexíveis uma vez que a educação na ideologia capitalista atual, assim como defende Lombardi

(2002), gira em torno do conceito de funcionalidade e empregabilidade do indivíduo na sociedade. É nesse

contexto que se insere a EAD. Nas últimas décadas, temos acompanhado a implementação da Educação a

Distância para a formação inicial docente, tendo o Governo se baseado na necessidade de aumentar o

quantitativo de professores licenciados em sala de aula. Contudo, o que poderia ser uma possibilidade de

realmente se investir em educação vem se tornando um grande problema no que se refere à qualidade dos

cursos ofertados, devido a vários fatores dentre eles: falta de infraestrutura tecnológica adequada para
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implantação da EAD e, por outro lado, a falta de profissionais qualificados para a nova prática docente que a

EAD exige. Sem desconsiderar a seriedade dos profissionais envolvidos deparamo-nos como um sistema

educacional que prioriza a quantidade de matriculados e não a qualidade da formação. Nesse sentido, uma

vez mais, ressaltamos a premente necessidade de romper com a atual política educacional baseada na

política neoliberal que segue o parâmetro do mercado e da competitividade dominada e reconfigurada

mediante as radicais transformações sócio-econômicas e técnicas. Considerações Finais O que estamos

acompanhando é um processo crítico no campo educacional, uma vez que o Estado vem inserindo políticas

de forma top-down sem fazer de fato um estudo de campo e a devida qualificação dos profissionais

envolvidos no processo. Quando ocorre, a qualificação se dá, geralmente de forma aligeirada,

pretendendo-se mais técnica do que pedagógica. Percebo que alguns problemas se destacam ante a política

de EAD proposta como ineficiência da Gestão Pública por falta de continuidade e/ou ajuste nas políticas de

EAD; a infra-estrutura insuficiente para a operacionalização dos Cursos como, por exemplo, a falta de

laboratório, velocidade da rede ineficiente ou a inexistência da internet, dificuldade de deslocamento de

professores e tutores, etc; a falta de estudos e indicadores do retorno dos investimentos nessa área de

estudo e a multiplicação de vários cursos em EAD, sem a devida aprovação da CAPES. Por fim, precisamos

superar as fragilidades da política governamental atual como apontado no decorrer desse texto. Torna-se

urgente o investimento em pesquisa para ampliar os investimentos físicos, humanos e técnicos para a

Educação a Distância. Além disso, é preciso investir nas Instituições de Ensino Superior para que as

Universidades possam incorporar qualidade ao processo educacional.

[1] Tendo sido implantada desde o final do século XIX por meio do ensino por correspondências e, ao longo do século XX, passa a

ocorrer primeiramente via rádio, em seguida por meio do uso da televisão e nos últimos anos via internet (ROCHA, 2007).

[2] Cf. http://

exame.abril.com

.br

/topicos/kroton ; Cf. também http://

economia.estadao.com

.br

/noticias/geral,a-corrida-das-empresas-pela-sala-de-aula-do-futuro-,1825044 a-corrida-das-empresas-pela-sala-de-aula-do-futuro

[3]Bourdieu, Pierre e Champagne, Patrick. “Les exclus de l’intérieur”, publicado originalmente in Actes de la recherche em sciences

sociales, Paris, n.91/92, março de 1992, p.71-75. Cf. BOURDIEU, Pierre e CHAMPAGNE, Patrick. Os excluídos do interior. In.:

BOURDIEU, Pierre. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998. Tradução de Magali de Castro.

[4]Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos funcionários do governo norte-americano e dos organismos

financeiros internacionais ali sediados - FMI, Banco Mundial e BID - especializados em assuntos latino-americanos. O objetivo do

encontro, convocado pelo Institute for International Economics, sob o título "Latin American Adjustment: How Much Has Happened?

", era proceder a uma avaliação das reformas econômicas empreendidas nos países da região. Para relatar a experiência de seus
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países também estiveram presentes diversos economistas latino-americanos. Às conclusões dessa reunião é que se daria,

subsequentemente, a denominação informal de "Consenso de Washington".
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