
A Tragédia Anunciada do EaD 

Lutar contra o EaD é lutar contra a privatização da Universidade Pública 

No dia 11 de Junho de 2020 foi publicada uma entrevista, intitulada “Receita da Unicamp               
para manter as boas aulas”, da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) com o coordenador              
de graduação do Instituto de Química (IQ) da Unicamp. A entrevista, que pode ser lida na                
íntegra no link https://bit.ly/EntrevistaSBQ, continha informações otimistas acerca do ensino          
emergencial mediado por tecnologias que tem ocorrido atualmente no IQ, o que causou             
estranhamento ao corpo discente do mesmo.  

Na entrevista, o professor afirmou que o “ensino remoto” no IQ “foi uma situação              
amplamente discutida por Docentes e Discentes, e o consenso foi de que deveríamos             
seguir em frente com as aulas”. “Após ampla discussão e considerando: as condições de              
excepcionalidade que vivenciamos, os impactos futuros sobre o gerenciamento e qualidade           
das atividades de graduação, dentro de uma visão ampla e não restrita às questões              
pontuais de cada disciplina, o pleno reconhecimento da disponibilidade de múltiplas ações e             
da capacidade do Corpo Docente do IQ em implementá-las em favor do resgate das perdas               
impostas e em benefício dos alunos”. O professor também afirma o quanto as aulas online               
tem tido uma participação “muito acima do observado nas aulas presenciais”. E que o grau               
de satisfação da coordenação de graduação com as atividades remotas “é total”. “Temos             
plena convicção que o IQ está oferecendo, neste momento, um curso de alto nível e               
qualidade aos seus alunos, e, inclusive, auxiliando-os a compreender ações que se tornarão             
frequentes no “novo normal””. 

Quando questionado sobre problemas sociais, psicológicos e materiais do corpo social do            
curso, a resposta foi que “essas informações estão sendo levantadas” e, com exceção do              
falecimento do Professor Ronei Jesus Poppi, “não recebemos nenhuma outra informação           
de vítimas entre familiares de alunos, funcionários ou docentes”.  

Os alunos do IQ ficariam muito felizes com a entrevista, se o conteúdo fosse verdadeiro. Ler                
que o ensino remoto foi amplamente discutido por discentes e docentes, seria cômico, se              
não fosse trágico. Afinal, o Grupo de Trabalho que discutiu isso no instituto é composto por                
1 aluno e 10 professores, e ao final do debate, não chegaram a um consenso. Além disso,                 
em relação ao primeiro semestre, nem ocorreu debate em relação a implementação deste             
modelo de ensino. Também fica estranho ler que as decisões em relação ao ensino              
mediado por tecnologias se dão “em benefício dos alunos” quando estes decidiram em             
assembleia no dia 8 de Junho de 2020 a favor do cancelamento do segundo semestre. 

Ao contrário de todo o otimismo apresentado na entrevista, a realidade são salas             
esvaziadas e professores incomodados em dar aulas virtualmente. Uma série de           
problemáticas apresentadas para os docentes pelos estudantes foi ignorada na entrevista.           
Dificuldades em relação às disciplinas, contendo problemas que vão desde questões           
financeiras aos problemas psicológicos, falta de ambiente para estudo, dificuldade de           
aprendizado no método, falta de tecnologia para acompanhar as aulas, necessidade de            
auxiliar a família, além dos problemas de saúde causados por uma doença que já matou               
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cerca de 70 mil brasileiros oficialmente. Exemplos deste tipo constam nas mais de 120              
mensagens dos estudantes incluídas na carta do CAEQ (Centro Acadêmico de Estudos da             
Química) e CAMECC (Centro Acadêmico dos Estudantes do Instituto de Matemática,           
Estatística e Computação Científica) aos docentes da matemática em relação à disciplina            
de Cálculo III que foi ministrada remotamente na maior parte do primeiro semestre (acesso              
a carta pelo link https://bit.ly/CartaMA311).  

Assim, o que o Coordenador de Curso do IQ aponta com “plena convicção”, os estudantes               
sabem, por sua experiência prática, que não estão recebendo um curso de qualidade. Para              
além das débeis aulas teóricas, os alunos de química não estão tendo aulas de laboratório.               
No lugar das aulas práticas, os alunos recebem vídeos de experimentos, cobranças de             
tratamento de dados que não foram adquiridos pelos alunos ou então são orientados a              
realizar testes na cozinha de suas casas. Há uma razão para a Unicamp investir há 50 anos                 
em laboratórios bem equipados, especialmente para as aulas de laboratório. Se é perigosa             
a formação de um químico sem aulas de laboratório, que terror não será a formação dos                
profissionais de saúde à distância, o que já vem acontecendo, apesar da crítica             
apresentada pelo Conselho Nacional de Saúde, como será mostrado adiante no texto.  

Quando o professor diz que os docentes têm “ajudado” os estudantes a compreenderem o              
“novo normal”, na verdade é o “velho normal”: decisões feitas sem a participação dos              
discentes e funcionários nos rumos da universidade.  

Mas, para além das contradições encontradas pelos estudantes do IQ Unicamp em relação             
a esta entrevista, a fantasia da “Receita da Unicamp para manter as boas aulas” está sendo                
usada de exemplo por outros cursos de química em universidades públicas para a             
implementação do ensino remoto. Esta entrevista não só não representa de forma alguma a              
realidade do ensino atual no IQ/Unicamp, como incentiva que outras universidades sigam            
pelo mesmo caminho obscuro.  

Este quadro já seria grave, se o problema se tratasse apenas do ensino precarizado que               
estaria sendo fornecido nas universidades no período da pandemia. Porém, torna-se           
catastrófico quando se entende a tragédia anunciada contra a qual é necessária lutar. Na              
verdade, o ensino tido como emergencial, mediado por tecnologias à distância, está a um              
passo da implementação do modelo permanente de Ensino à Distância (EaD), e o pior, com               
conivência da comunidade universitária.  

A exemplo dos bons cientistas que têm sido formados pela Unicamp há mais 50 anos, de                
forma presencial, no ensino complementar teórico e prático que é indissociável para o real              
conhecimento científico, sabe-se que é preciso ir à realidade objetiva para se fazer análises              
e chegar a conclusões verdadeiras. Portanto, faz-se necessário investigar a fundo os fatos e              
circunstâncias que cercam a discussão da inserção do EaD na educação brasileira. 

Afinal, por que os reitores querem implementar o EaD, apesar de todas as pesquisas              
apontarem a precarização do ensino neste formato?1,2 Quem ganha com o EaD no             
Brasil?  
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A precarização e privatização das universidades brasileiras, e, consequentemente, a defesa           
pela implementação do EaD não se iniciou com o, até então, Ministro da Educação,              
Abraham Weintraub, no período da pandemia. A sua história no Brasil inicia-se 30 anos              
atrás.  

Em 1989 ocorreu um encontro que ficou conhecido como “Consenso de Washington”,            
realizado nos Estados Unidos, que reuniu instituições como o Fundo Monetário           
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e o Departamento de Tesouro dos Estados            
Unidos. Na economia mundial, essas instituições, de caráter financeiro, desempenham o           
papel de realizar empréstimos, principalmente para países pobres para projetos específicos           
nesses países. E por que fazem isso? Porque como os bancos, ganham dinheiro com o               
pagamento dos empréstimos que realizam. 

Só que nesse caso, além de cobrarem juros, essas instituições exigem dos países             
tomadores de empréstimo, não de forma desinteressada, que sigam certas diretrizes, como            
requisito para obter esses recursos. 

Deste encontro, saíram 10 medidas a serem aplicadas para “acelerar o desenvolvimento”            
de vários países da América Latina e Caribe. Exemplo dessas imposições, no Brasil, foram              
as privatizações das estatais como mineradoras, aeroportos, empresas telefônicas, rodovias          
e portos que marcaram a década de 90, corroborando com a medida número 8 do               
Consenso, de “privatização das empresas estatais”. Logo se vê que essas instituições            
financeiras não lucraram somente com os empréstimos, uma vez que muitas das empresas             
estatais privatizadas foram compradas a preços muito abaixo do mercado, “por           
coincidência”, por grupos financeiros com muito poder no FMI, no BM, e no governo dos               
Estados Unidos. 

Neste contexto é que, em 1995, o BM e a Organização das Nações Unidas para a                
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançaram documentos para incentivar ainda            
mais a privatização e a utilização do EaD3,4. Não por acaso, dois anos depois, no Brasil foi                 
aprovada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB 9394/96), quando o EaD passa                
a integrar oficialmente as políticas educacionais do país5. E a partir de então, ocorre a               
expansão desenfreada do EaD e do ensino privado no país, mediante uma série de              
medidas governamentais.  

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2001-2010 incluía 22               
metas para a modalidade de EaD6. No mesmo ano, também foi criado o programa federal               
de Financiamento Estudantil (Fies), no qual o governo cederia empréstimos para financiar a             
graduação no ensino superior privado, incentivando a população ingressar na universidade           
privada, e pagar o curso posteriormente7. Este programa endividou inúmeros estudantes,           
como mostra os dados entre 2010 e 2020, em que 3 milhões de estudantes participaram do                
Fies, e destes, 2,8 milhões ainda estão em débito com a União8. 

Em 2004 foi criado o Programa Universidade para Todos (ProUni), em que foram             
concedidas bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes em instituições privadas de             
educação superior. Neste programa, o governo federal, ao invés de utilizar o recurso público              
para investir nas instituições de ensino públicas, proporcionando o acesso da população a             
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esses espaços em larga escala, passou a pagar às instituições privadas de ensino pelas              
bolsas, através do incentivo fiscal9. 

Como apontado pelo documento do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional             
de Educação (CNE) de 2014, dos 12 principais programas implementados pelo Estado para             
a implementação do EaD nacionalmente, “4 deles foram lançados no ano de 2005,             
enquanto os demais foram ao longo de 2000 a 2010. É importante frisar que 2005 foi o ano                  
em que se criou o Decreto 5.622, de 19 de dezembro, o qual regulamenta o EaD no país,                  
proporcionando o aumento, entre 2005 e 2006, de 184% no número de cursos autorizados              
para EaD e de 171% no número de IES [Institutos de Ensino Superior] credenciados para a                
modalidade na educação superior entre 2004 e 2006 (INEP/MEC)”. No entanto, lamentaram            
que havia resistência nas universidades públicas do EaD: “Apesar do esforço de            
implementar esses programas e ações com ampliação de oferta de vagas públicas, foi no              
setor privado que as matrículas de EaD se concentraram”10.  

Em 2011, o BM e a Sociedade Financeira Internacional reforçaram o incentivo ao ensino              
privado, colocando que “trabalharão em conjunto para aumentar o conhecimento sobre o            
papel do setor privado na educação e ajudar os países a criar ambiente de política e                
estruturas normativas que alinhem os esforços do setor privado por meio de parcerias,             
estratégicas nos níveis tanto internacional como dos países, a fim de melhorar os sistemas              
educacionais”.  

Em 2014, foi publicado o documento já citado do CNE e UNESCO para avaliar a               
implementação do EaD no Brasil entre 2002 e 2012, particularmente no que se referia a               
cursos de formação de professores, “com vistas a subsidiar a Câmara de Educação             
Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) na elaboração de diretrizes do            
processo de regulamentação e avaliação do EaD”10, o documento tinha preocupação           
especial no que se referia a cursos de formação de professores.  

Em 2016 passou a ser permitido que 20% da carga horária de qualquer curso superior seja                
por EaD. No mesmo ano, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) lançou a Resolução nº 515                
se posicionando contrário a graduação em EaD de qualquer curso da área de saúde11. 

Os dados entre o período de 1990, quando o processo de privatização se inicia, até 2016                
refletem o “sucesso” de todas as medidas citadas. Entre 1980 a 1998, o aumento das               
matrículas do ensino superior público foi de 63,49% e no privado foi de 49,28%. Mas, após                
a aprovação da LDB 9394/96, essa realidade se inverte. Entre os anos de 1998 a 2016, o                 
crescimento das matrículas do ensino superior público foi de 147,5% enquanto que da rede              
privada foi de 348%. Em relação ao EaD, os dados se destacam principalmente nos cursos               
de licenciatura. Entre 2006 a 2016 ocorreu uma redução de 45,9% nas matrículas do ensino               
presencial na rede privada e de 5,53% na rede pública. Em contrapartida, as matrículas no               
EaD aumentaram 398% na rede privada e 116,83% na rede pública12.  

Fica claro que a principal forma da expansão da rede privada foi o EaD, enquanto na rede                 
pública, havia maior dificuldade na implementação desse tipo de “ensino”. 
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Em 2017, o documento do Grupo Banco Mundial denominado “Um Ajuste Justo – Análise              
da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil” propunha para as universidades             
públicas “buscar recursos em outras fontes”. Além disso, colocava que “Os gastos públicos             
com o ensino superior também são altamente ineficientes, e quase 50% dos recursos             
poderiam ser economizados. Isso indica a necessidade de introduzir o pagamento de            
mensalidades em universidades públicas (…) e de direcionar melhor o acesso ao            
financiamento estudantil para o ensino superior (programa FIES).” “Os retornos do ensino            
superior são altos no Brasil, o que justificaria deixar que os estudantes paguem pela própria               
educação.” No mesmo ano, o programa FIES foi remodelado, com o intuito de possibilitar o               
financiamento de cursos mais caros, que cobram, por exemplo, até R$ 7 mil/mês13.  

Assim, não se tratava somente de estimular a expansão da rede privada pelo financiamento              
público. Na concepção das instituições financeiras, que se beneficiam do endividamento           
dos países, melhor seria que os Estados deliberadamente não empenhassem seus           
recursos em áreas como a educação pública, “enxugando” os gastos em áreas sociais. 

Também em 2017, o MEC lançou o decreto nº 9057, no qual flexibilizou as regras para                
abertura de cursos ofertados por instituições privadas, eliminando exigências e favorecendo           
a sua implementação. 

Em 2018, o MEC ampliou a possibilidade da carga horária presencial para EaD de 20 para                
40%14. No mesmo ano, o CNS apontou o descumprimento do órgão do poder executivo              
diante da Constituição de 1998 acerca da formação na área de saúde, em função do               
aumento de cursos EaD na rede privada de profissionais de saúde. Também aponta que,              
desde 2016, o CNS passou a ser excluído dos debates com o então Ministro da Educação                
Rossieli Soares. Neste período, o MEC ampliou o número de cursos de EaD na graduação               
de saúde sem dialogar com o CNS, e com isto, só em 2017 surgiu 8811 novos cursos na                  
área15. 

Em 2019, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, cortou 5,839 bilhões do Orçamento             
Federal para Educação, o que significou 30% da diminuição do orçamento para as             
Universidades Federais. Em seguida, o MEC propôs às universidades o projeto denominado            
Future-se, o qual a esmagadora maioria das universidades federais rejeitaram. O programa            
propunha às instituições buscarem na iniciativa privada o seu financiamento16.  

Aqueles que atacam universidade pública são os mesmos que se beneficiam da expansão             
da rede privada, com dinheiro público. Paulo Guedes, por exemplo, é irmão de Elizabeth              
Guedes, membro do Conselho de Participação do Fundo Garantidor FIES e presidenta da             
Associação Nacional de Universidades Privadas (Anup) que inclui entidades que representa           
monopólios educacionais como Anhanguera, Estácio, Kroton, Uninove e Pitágoras.         
Elizabeth é, “por coincidência”, uma forte defensora do EaD. Em entrevista sobre o tema              
afirmou que “essa migração acontece em todas as áreas e vai acontecer na educação. Já               
está acontecendo em centro de ponta, como no [Hospital Israelita Albert] Einstein. Já             
existem escolas de enfermagem fora do Brasil que são 100% online. Não adianta lutar              
contra o futuro, ele vai chegar”17. 

5 



No Censo da Educação Superior divulgado em 2019, o MEC apontou que em apenas um               
ano, o número de cursos de educação à distância no país cresceu 50%, sendo a maioria                
das vagas oferecidas pelas instituições privadas. Em 2018, 91,6% das matrículas em EaD             
eram da iniciativa privada18, o grupo Kroton (Cogna Educação após as fusões), por             
exemplo, possui mais de 90% dessas matrículas. O Inep de 2018 também mostrou que              
30% dos cursos nas iniciativas privadas eram em EaD; e no caso das instituições públicas,               
8,3%. 

Neste mesmo ano, observou-se acentuada precarização do incentivo às pesquisas          
nacionais. Foram extintas 11811 bolsas de pesquisa financiadas pela Capes, o equivalente            
a 12% das bolsas de mestrado e doutorado financiadas pela instituição no início do ano. Em                
2020, o orçamento da Capes sofreu uma redução de 48% em relação ao ano anterior19,20.  

Enfim, chega-se ao ano de 2020, e em função da pandemia da COVID-19 é necessário que                
as aulas presenciais sejam suspensas, e o debate em relação ao EaD ganha mais força do                
que nunca. 

Anteriormente a privatização do ensino, a precarização através do EaD do ensino público e              
privado, a diminuição do incentivo a pesquisa nacional, já eram realidade. Contudo,            
encontravam entraves e resistência: a luta dos estudantes, professores, cientistas e           
funcionários, a mobilização social que levou milhões às ruas, como na paralisação nacional             
da educação de 2019. 

Agora, com a pandemia surge o pretexto perfeito para o BM e o FMI, junto com todas os                  
grandes monopólios educacionais, concretizarem seu plano para a educação superior          
brasileira servir da melhor forma ao capital internacional. 

Para eles, o EaD não é uma questão conjuntural, mas veio para ficar. Como assumem, sem                
constrangimentos, os economistas do BM Rafael Muñoz, André Loureiro e Ildo José            
Lautharte Júnior, em artigo “A experiência internacional com os impactos da COVID-19 na             
educação”, publicado pela ONU. No artigo afirmam que “Em termos pedagógicos, é crucial             
avaliar quais práticas do ensino a distância podem ser mantidas após a reabertura das              
escolas, se beneficiando da estrutura posta em funcionamento durante a pandemia”21. 

Dias depois, a ONG “Todos Pela Educação” promoveu “webinários” para discutir a            
educação durante a pandemia, inclusive com a presença de Ildo José. A organização foi              
criada em 2006 com a benção do Ministro da Educação do período, Fernando Haddad, e               
conta exclusivamente com financiamento da iniciativa privada, incluindo diversos grupos          
que vendem material didático como o grupo Lemann, além de uma série de bancos e               
multinacionais22. No evento, organizado juntamento com o BM e o CNE, o presidente do              
CNE, Luiz Roberto Liza Curi, salientou que “é necessário, mais do que nunca,             
aprofundarmos os laços de solidariedade seja entre sistemas, seja entre governos, seja            
entre organismos de estados, seja, digamos assim, o setor público e o setor privado”.              
Também afirmou que “é fundamental que o setor privado possa ser convocado, possa             
ampliar sua participação como certo já vinha há pouco tempo atrás tratando disso, o próprio               
MEC, no sentido de apoiar a infraestrutura necessária para a diversidade do modelo             
presencial, ou seja, é essencial que haja infraestrutura para que o acesso seja garantido em               
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modelos, por exemplo, mediados por tecnologia”. Também colocou que o CNE vem            
buscando ampliar, pela legislação, a utilização do EaD tanto no ensino superior como no              
ensino básico23.  

Ainda no final do mesmo mês, o governo anunciou o congelamento de R$ 1,71 bilhões dos                
gastos das universidades. O então ministro da Educação, Abraham Weintraub, atualmente           
indicado a um cargo no BM, declarou “Universidades que, em vez de procurar melhorar o               
desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão as verbas reduzidas”. 

Em junho, Rossieli Soares, agora Secretário de Educação do Estado de São Paulo,             
declarou a criação de uma licitação para compra de equipamentos digitais para professores,             
subsidiada por empréstimos do BM. 

No mesmo mês, Bolsonaro lança uma medida provisória que permitia, o então Ministro da              
Educação, a escolher reitores temporários das universidades federais durante o período da            
pandemia24. 

Se a privatização da universidade pública, a expansão do EaD e o corte de verba de                
pesquisas beneficia o sistema financeiro, quem perde com a sua implementação? 

As consequências para a pesquisa científica 

Os cortes nas bolsas de pesquisa e projetos como Future-se tentam obrigar a universidade              
pública a “buscar recursos próprios”, o que na prática significa a dependência de empresas              
privadas, quando e se estas quiserem financiar as pesquisas. Depender do financiamento            
privado significa direcionar a pesquisa brasileira para dar resposta para os problemas de             
empresas, que atualmente são em sua maioria esmagadora multinacionais, em que o            
desenvolvimento da ciência produzida na nossa nação servirá a uma empresa de um país              
estrangeiro, via de regra, os Estados Unidos. 

As empresas, quando investem nas pesquisas na universidade pública, têm um fim            
específico, geralmente voltado para a produção de tecnologias e não para as pesquisas             
básicas, fundamentais para o desenvolvimento da ciência, mas que muitas vezes não            
mostram seus resultados a curto prazo. Sendo assim, depender de financiamento privado,            
além de acabar com a autonomia dos pesquisadores brasileiros na escolha de seus temas,              
significa acabar com a possibilidade de determinadas áreas de pesquisa serem realizadas            
nas universidades públicas. Vale lembrar que são nessas instituições que se produz 95% da              
pesquisa brasileira25, ao mesmo tempo em que boa parte do financiamento dessas            
pesquisas vêm do Estado, devido ao desinteresse do setor privado em fomentar pesquisa             
de base, principalmente26,27. O financiamento público de ciência universitária é um           
fenômeno observado em boa parte dos países, como o próprio Estados Unidos (60% do              
orçamento vem do Estado) e União Europeia (77%)27. 

As consequências para a educação e para a sociedade 

Pensando na política de redução de investimentos levada a cabo pelos governos Federal e              
Estadual, o EaD é uma modalidade com custo muito inferior ao presencial, por necessitar              
de menos profissionais qualificados e menor infraestrutura física, ao mesmo tempo que            
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pode alcançar um número muito maior de estudantes, possibilitando enormes lucros para as             
redes privadas de ensino. No entanto, de modo geral, a qualidade do EaD é muito inferior                
ao presencial. Este modelo transforma a formação em tecnicista, desvinculando, de forma            
intensiva, o conhecimento teórico e prático, tornando o ensino incompleto. O EaD reduz o              
acesso a atividades importantes para a formação dos alunos como seminários, cursos de             
extensão, atividades culturais, aulas práticas, iniciação científica, interação com professores          
e colegas pelos diversos ambientes da universidade. Assim, transforma as universidades           
em simples distribuidoras de diploma.  

O modelo de ensino EaD reduz o papel do docente em sala de aula a mero tutor, abre                  
portas para a precarização da docência, e representa o fim do debate de ideias que ocorre                
no espaço de sala de aula e outros ambientes da universidade. Não por acaso, as ideias e                 
governos obscurantistas e atrasados sempre enxergaram a universidade científica e          
democrática como inimigos. Nos cursos de licenciatura isso é ainda mais grave, e não é à                
toa que foi a área que mais ocorreu a aplicação do EaD, sendo muito conhecidos os cursos                 
rápidos de licenciatura nas sub-sedes da Kroton no Brasil. Querem fazer a mesma coisa              
nos cursos de licenciatura nas universidades públicas, porque sabem que professores           
despolitizados, inofensivos politicamente, incapazes de compreender os fenômenos sociais         
além da sua superficialidade, não podem prover um conteúdo crítico nas escolas.  

A Universidade Pública representa uma ameaça para a implementação das medidas           
contrárias aos interesses do povo por parte dos governos e do BM, pois são também               
potenciais ambientes de organização popular, nos diversos centros acadêmicos, diretórios e           
sindicatos de professores e funcionários. Além de ser um ambiente que por estar vinculado              
a ciência, o debate de ideias é muito incentivado. Além disso, são instituições autônomas,              
ainda que forma débil. Não é por acaso, que também o pilar da autonomia universitária tem                
sido tão atacado pelo governo de Bolsonaro desde 2019 na sua intervenção na escolha dos               
reitores. Inclusive, em junho de 2020, dada a resistência de muitas universidades federais             
na implementação do EaD, Bolsonaro editou uma MP com o objetivo de extinguir a consulta               
à comunidade acadêmica e nomear interventores28.  

Se, anteriormente, a implementação do EaD poderia aparecer de forma ingênua como uma             
maneira de “driblar” a pandemia, a partir do histórico da educação brasileira dos últimos 30               
anos e da forma que tem se imposto o EaD atualmente, fica evidente que a “panaceia” do                 
EaD nas instituições públicas trata-se diretamente de um plano idealizado pelo BM e o FMI,               
assim como o corte de verbas para a ciência e o ataque à autonomia universitária, para                
precarizar o ensino público superior ao nível das particulares, tornando cada vez mais fácil              
sua privatização. Querem dar fim a todos os aspectos da universidade que servem aos              
interesses do povo: seu caráter científico, de organização para a luta, fornecendo um ensino              
de qualidade, e transformá-la no seu contrário, para servir aos interesses das multinacionais             
e de países imperialistas.  

Como vimos, desde o início de sua implantação, o EaD e a privatização do ensino público                
atravessaram e foram favorecidos por governos de diversos partidos políticos. E se essas             
medidas não foram aplicadas integralmente, foi porque encontraram resistência. Assim, se           
não lutarmos e resistirmos, a tragédia anunciada da implementação do EaD será a             
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efetivação deste sistema para além dos tempos de pandemia nas instituições de ensino             
públicas, a cada vez maior intervenção nas universidades e sua gradual privatização. 

A defesa da universidade pública, científica e democrática 

Não será baixando a cabeça que iremos defender a universidade pública, pelo contrário,             
será com união e luta contra tudo o que a ataca. É preciso defender sua autonomia,                
devemos exigir mais que o respeito a lista tríplice, a universidade tem que ter autonomia               
para escolher seu reitores. Para que seja possível assegurar os direitos já conquistados, o              
financiamento à pesquisa e o ensino presencial, mais do que nunca, precisamos defender a              
autonomia universitária através da luta de todos os setores da universidade! Por isso, só              
fortalecendo a democracia universitária que será construída uma forte unidade entre           
docentes, discentes e funcionários na defesa da universidade e sua autonomia.  

Os estudantes não podem aceitar a chantagem de “concluir o semestre a qualquer custo”              
como única alternativa, é necessário lutar por uma formação de qualidade e científica. Os              
estudantes têm que ter direito a reposição de suas aulas presenciais. A comunidade             
universitária não pode permitir que a universidade se torne um centro de distribuição de              
certificados e diplomas, devem lutar para que se mantenha sendo o local de contato com o                
acúmulo histórico da ciência da humanidade e do seu contínuo desenvolvimento. Devemos            
nos somar a luta, e por isso, exigimos que a decisão do IQ e dos demais institutos de                  
implementar o EaD seja revogada e a suspensão do calendário acadêmico ocorra até que              
se tenha condições de retornar às atividades presenciais.  

Neste momento de pandemia, se não é possível realizar as atividades de ensino presencial,              
as universidades devem fortalecer seus outros objetivos: a pesquisa e a extensão.            
Iniciativas como as realizadas pelo próprio IQ Unicamp no auxílio ao controle, prevenção e              
tratamento da COVID-1929,30,31 e aos afetados pela pandemia, devem ser expandidas, para            
que seja posta a universidade cada vez mais a serviço da população.  

O “horário das aulas” deve ser substituído pelos necessários debates sobre os vários             
problemas que cercam as universidades. Debates acerca de autonomia, democracia e           
gratuidade, sobre o financiamento de pesquisas, da própria estrutura da universidade e seu             
propósito, entre diversos assuntos que são de interesse de toda a comunidade universitária,             
com o intuito de defender a universidade pública e de qualidade. Além disso, a universidade               
precisa se debruçar nos reais problemas da população, especialmente agora no cenário de             
pandemia. Chegou o momento de realizarmos extensão universitária de fato,          
conscientizando a população a respeito dos métodos de contágio do novo coronavírus,            
colocando nossos estudantes e docentes a realizar pesquisa sobre o vírus, a fabricar álcool              
e álcool em gel, entre outras tantas possibilidades dentro das nossas capacidades            
científicas, que podem ser levantadas em comunidade.  

A luta contra o EaD é de interesse de todo o povo, e cresce no Brasil, haja visto a                   
mobilização de professores da UFSC32 e o abaixo assinado de professores de diversas             
universidades públicas (http://chng.it/hRjDpBQkvg) contra a implementação do EaD.        
Exemplos também surgem em outros países da América Latina, como as manifestações            
contra as aulas onlines das federações estudantis chilenas33.  
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O Instituto de Química, seus alunos, funcionários e docentes devem se somar a esses que               
lutam contra o EaD. A “Receita da Unicamp para manter as boas aulas”, será a luta                
incansável de seus alunos, funcionários e docentes contra o EaD e a privatização, em              
defesa da Universidade Pública Brasileira e da Ciência Nacional. É esse, e nenhum outro, o               
verdadeiro exemplo que o IQ pode oferecer aos demais institutos e universidades do país.  

Abaixo a implementação do EaD nas Universidades Públicas Brasileiras! 

Defender a Autonomia, Gratuidade e Democracia Universitária! 

Defender a Universidade Pública e a Ciência Nacional! 
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