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O Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC/UFBA

discutiu,  motivado pela demanda do UFBA em Movimento,  alguns pontos que

consideramos importantes para a sequência das atividades da Universidade, e

que podem contribuir para a formulação do protocolo de retomada.

Para encaminhar o debate, tomamos quatro princípios como referência:

1) A diversidade de soluções: importante considerar a necessidade de termos

uma diversidade de modelos, adotados de acordo com cada circunstância,

sem significar uma não posição institucional. A posição institucional, com

calendário,  programas  de  formação  e  tudo  mais  tem  que  incluir  e  ser

pautado na diversidade de soluções.

2) A especificidade dos componentes curriculares que compõem o currículo

de cada curso: analisar a natureza de cada componente curricular, e criar

estratégias que se adequem à sua natureza

3) As condições concretas dos docentes: precisamos identificar - não apenas

com questionário -  as condições concretas dos docentes, nos seguintes

aspectos:  1.  emocional;  2.  infraestrutura  doméstica  em  termos  de

equipamentos; 3. redes e acesso a TI ;4. necessidade de formação, em

diferentes níveis.

4) As condições concretas dos discentes: precisamos identificar - não apenas

com questionário - as condições concretas dos estudantes, nos seguintes

aspectos:  1.  emocional;  2.  infraestrutura  doméstica  em  termos  de



equipamentos; 3. redes e acesso a TI; 4. necessidade de formação, em

diferentes níveis.

Com base nesses princípios, apontamos alguns possíveis encaminhamentos:

1. Considerando a impossibilidade de agruparmos numa mesma sala de aula

uma  turma  com  grande  número  de  alunos,  faz-se  necessário  uma

adequação curricular. Sugerimos, como uma possível solução, a adoção da

organização  curricular  proposta  pela  Pedagogia  da  Alternância,  já

largamente  utilizada  no  país  nas  escolas  que  fazem  parte  do  Projeto

Educação  do  Campo,  e  que  é  conhecida  por  vários  professores  da

Universidade. A proposta organiza os tempos dos alunos em Tempo Escola

e Tempo Comunidade, oportunizando estudos em sala de aula e fora dela.

Vimos aí um possível caminho para organizar os alunos.

2. O grupo sugere a adoção de metodologias diversas, que possam articular

atividades remotas, online, EAD, com atividades presenciais,  em grupos

menores e, assim, diminuir o fluxo de estudantes nas salas de aula.

3. Sobre  a  disponibilidade  de  infraestrutura  tecnológica,  o  grupo  sugere  a

implantação de espaços coletivos de acesso, em áreas abertas, inspiradas

no  projeto  desenvolvido  por  nosso  grupo  -  Tabuleiro  Digital  -

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Tabuleiro/  - e que recebeu vários prêmios

por  sua  potencialidade  inclusiva,  de  forma  que  os  alunos  possam  ter

acesso,  no  espaço  universitário,  para  o  desenvolvimento  de  atividades,

sem  a  necessidade  de  ficarem  fechados  em  uma  sala  de  aula.  É

importante também a implantação de polos nos bairros, com amplo espaço

e infraestrutura para estudos. Isso poderia ser feito em parceria com as

universidades  públicas  da  Bahia  (federais  e  estaduais),  os  Institutos

Federais e os Polos UAB.

4. Consideramos  também  fundamental  o  incremento  na  cobertura  e  na

velocidade  das  conexões  internet.  Tomando  como  referência  nossa

Unidade (Faced), a cobertura wifi é fraca e não cobre todos os espaços.

Inclusive,  nos  laboratórios  de  informática,  temos  várias  máquinas  com

conexão  wifi  e  era  praticamente  impossível  desenvolver  uma  aula,  em

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Tabuleiro/


virtude da lentidão da rede. Também a conexão cabeada é deficiente, pois

em várias salas não conseguimos sequer realizar uma banca de defesa,

com participantes externos, em virtude da banda reduzida. As deficiências

de conexão inviabilizarão qualquer atividade online síncrona.

5. Consideramos ainda a necessidade de a Universidade atuar junto à RNP

para o aperfeiçoamento da plataforma Webconferência pública, bem como

o fortalecimento de seus servidores para que possam atender a demanda

das  universidades  públicas,  de  forma  a  não  ficarmos  reféns  das

plataformas  proprietárias,  que  nos  submetem,  uma  vez  que  passam  a

controlar os dados das instituições e dos indivíduos, bem como seu fluxo.

Não  podemos,  enquanto  instituição  pública,  nos  submeter  à  ordem  do

mercado.  Necessitamos  investir  em sistemas abertos,  livres  e  públicos!

Inclusive, nosso projeto de pesquisa Conexão Escola-Mundo, está com um

sistema em prototipagem baseado no NextClud+OnlyOffice que poderia ser

implantando como alternativa e complemento  ao sistema da RNP.  Uma

solução  similar  foi  apresentada  pelo  movimento  Xnet  em  Barcelona  -

https://xnet-x.net/ Ver  documentação  aqui:  https://xnet-x.net/privacidad-

datos-digitalizacion-democratica-educacion-sin-google/

6. Discutimos a necessidade de inserção da Universidade junto à rede pública

de  comunicação  para  veiculação  de  debates,  conteúdos,  orientações,

oportunidades de produções coletivas (TVUFBA, TVE e Rádio Educadora),

de  forma  a  estabelecer  um diálogo  e  um contato  mais  estreito  com a

sociedade.

7. Também consideramos importante a aquisição de licença de canal de TV

digital aberta para uso em educação e compartilhamento de atividades de

ensino, pesquisa e extensão da UFBA. A UNB (http://unbtv.unb.br) possui

canal de TV digital aberta e poderia ajudar na implantação da TV na UFBA.

8. Também  consideramos  importante  a  garantia  de  acesso  individual  de

estudantes e professores às tecnologias, e, para tanto, faz-se necessária a

articulação  com  os  Ministérios  da  Educação,  das  Comunicações,  da

Ciência e Tecnologia.

9. No que diz  respeito  às questões subjetivas,  consideramos importante o

apoio psicossocial para estudantes, professores e servidores.

http://unbtv.unb.br/
https://xnet-x.net/privacidad-datos-digitalizacion-democratica-educacion-sin-google/
https://xnet-x.net/privacidad-datos-digitalizacion-democratica-educacion-sin-google/
https://xnet-x.net/


10. Nosso  grupo  já  produziu  um documento  (livro),  com reflexões  sobre  a

Educação  nos  tempos  de  pandemia.  Deixamos  aqui  disponível,  pois

consideramos  que  vários  pontos  podem  ajudar  nessa  reflexão  -

https://blog.ufba.br/gec/files/2020/05/GEC_livro_final_imprensa.pdf 

Esperamos que o aqui assinalado contribua para que possamos enfrentar

os novos tempos com segurança e sem descuidar da qualidade da Universidade

Pública!

Salvador, junho de 2020

https://blog.ufba.br/gec/files/2020/05/GEC_livro_final_imprensa.pdf

