
nstituição que ocupa o 21° lugar no 
ranking do Times Higher Educa- 
tion, a Universidade de Toronto, 

no Canadá, encontra-se atualmente frente a 
uma série de desafios. A começar pelo con
vênio firmado recentemente com o Course- 
ra, plataforma on-line de aprendizagem que 
oferece os chamados Massive Open Online 
Courses (MOOCs, cursos on-line que visam 
o acesso em larga escala e participação aber
ta via web). Uma das instituições que serão 
apresentadas aos gestores que participam da 
5a Missão Técnica Internacional do Semesp, 
que acontece entre os dias 17 e 26 de maio, 
a Universidade de Toronto foi a primeira a 
adotar o modelo dos MOOCs no país. Des
de o ano passado, oferta cinco aulas em três 
áreas distintas: ciência da computação, ser
viço social e educação. O curso desenvolvido 
sobre a temática educacional (“Visões abo
rígenes e educação”) é oferecido pelo Insti
tuto para Estudos em Educação (OISE). “Os 
primeiros cursos nesse tipo de plataforma 
foram instituídos há 18 meses, mas já esta
mos nos perguntando como podemos incor
porar essas novas plataformas ao programa 
universitário tradicional”, comenta Barbara 
Bodkin, diretora do departamento de Educa
ção Continuada do OISE.

Na entrevista a seguir, Barbara problema- 
tiza a inserção dos MOOCs no ensino supe
rior e comenta as inovações implementadas

pelo OISE para inserir os alunos em um con
texto global, como a aposta em parcerias com 
instituições educacionais da China e o esforço 
para internacionalizar as práticas de pesqui
sa. “Ninguém sabe ainda qual será o resultado, 
mas eles [os cursos on-line] mudarão o estado 
das coisas no ensino superior”, assevera. Além 
disso, ela relata que os altos custos das mensa
lidades têm levado a população canadense a 
refletir a respeito do ensino superior e cobrar 
a qualidade do trabalho docente. “Cada vez 
mais, a população cobra a instituição de cen
tros de suporte a esses profissionais, para que 
eles melhorem suas práticas”, afirma

Ensino Superior: A estrutura 
organizacional da Universidade de 
Toronto é descentralizada. Quais são os 
benefícios desse tipo de gestão para o 
seu trabalho?
BailiaiaBodbin: A universidade tem três 
campi, uma rede com dez hospitais univer
sitários, diversas faculdades etc. Fica muito 
difícil, então, pensar em uma solução única 
de gestão no que diz respeito à universidade. 
Cada “divisão”, estabelecida por área profis
sional, como medicina ou educação, tem mui
ta liberdade no que diz respeito à gestão do 
trabalho. Justamente por isso, temos uma es
trutura extremamente complexa de governar. 
Apesar de o conselho de governança estabe
lecer políticas para a instituição, cada área ►
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tem a liberdade de se organizar e identificar 
procedimentos apropriados para seu próprio 
contexto. Esse sistema é importante porque 
permite que decisões sejam tomadas no ní
vel local, de acordo com as necessidades de 
cada área. A descentralização é ainda maior 
quando pensamos que cada “divisão” tem 
um departamento de educação continuada. 
Essa concepção de educação continuada foi 
instituída com a fundação da universidade 
em 1837. A ideia era usar esses “braços” das 
divisões para oferecer cursos de interesse 
público. Mas também há universidades no 
Canadá que só contam com um departa
mento de educação conti
nuada para a instituição.

Qual o impacto do 
convênio com o Coursera 
para a universidade?
Ainda é difícil dizer. Espe
culo que com o crescimen
to constante do número de

Há quem questione a eficiência 
dos MOOCs, já que as taxas de evasão 
são grandes.
Isso é uma realidade. Apesar de 100 mil pes
soas se inscreverem para os cursos, um núme
ro muito diferente desse vai até o final. Mas 
mesmo que 20 mil concluam o programa, 
ainda é um número expressivo. Os MOOCs 
são uma oportunidade para que alunos de di
versas partes e com diversos históricos apren
dam de alguma maneira. Você não precisa 
ser aluno para fazer um curso desses. Há um 
benefício para quem é aposentado, por exem
plo, e deseja continuar estudando. Mais uma

matrículas dos cursos de 
graduação nas universidades mundo afo
ra, em algum momento teremos de pensar 
sobre possíveis métodos mistos de apren
dizagem. Acredito que em pouco tempo as 
universidades não terão mais espaço nem 
a verba para acomodar esse montante de 
alunos que buscam o ensino superior. O ob
jetivo dos MOOCs é democratizar a apren
dizagem. É um movimento contra a mone- 
tização da educação, já que os cursos são 
abertos. Os primeiros cursos nesse tipo de 
plataforma foram instituídos há 18 meses, 
mas já estamos nos perguntando como po
demos incorporar essas novas plataformas 
ao programa universitário tradicional. Uma 
possibilidade é exigir, por exemplo, exames 
ao final do MOOC para que o aluno obtenha 
crédito em um curso de graduação tradicio
nal. Como isso ainda não está acontecendo, 
então ninguém sabe qual será o resultado. 
Mas há pistas. Um artigo do The Chronicle of 
Higher Education relata que o dono de uma 
grande empresa buscou uma parceria com 
os MOOCs para saber quais eram os 20 me
lhores alunos em cursos específicos com o 
intuito de entrevistá-los para possíveis va
gas de emprego. É um caminho.

vez, não há como saber o resultado final desse 
movimento, mas é possível dizer que ele mu
dará o estado das coisas no ensino superior.

Você acredita que a tecnologia pode, 
então, trabalhar a favor do aluno?
Em nosso instituto, já fizemos projetos com es
colas locais sobre o uso de novas tecnologias e 
softwares em sala de aula Essas ações tinham 
como objetivo primordial a aprendizagem do 
aluno, e não apenas o uso dos aparatos tecnoló
gicos. As perguntas que precisam ser respondi
das no meio educacional são: qual o objetivo do 
uso da tecnologia? Ela aumenta a colaboração 
entre estudantes? Qual ferramenta um profes
sor deve usar para um determinado propósito 
pedagógico? Qual o valor do aprendizado on
line? A tecnologia se transforma a cada dia, e 
por isso precisamos pensar em como usá-la 
com nossos próprios alunos.

Há ações concretas no OISE 
em prol da internacionalização? Por que 
ela é importante?
Quando pensamos sobre o nosso trabalho, 
vemos que ele é muito maior do que Onta- 
rio [província mais populosa do país] ou Ca

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



nadá. O escopo é muito mais internacional 
do que já foi um dia. Temos, por exemplo, 
uma parceria com o Ministério da Educa
ção da China. Mandamos nossos estudantes 
para ensinar inglês para professores chine
ses durante o verão. Isso gera um impacto 
imediato em termos de visão de mundo. 
Além disso, a cada vez que você ensina, ne
cessariamente acaba refletindo sobre sua 
própria prática. Por que ensinei desse jei
to? Outra ação diz respeito ao esforço de 
internacionalizar as práticas de pesquisa 
acadêmica. Muitos dos nossos professores 
têm uma longa história com pesquisa inter
nacional, mas agora estamos pensando em 
como estruturar parcerias que extrapolem 
ações individuais dos docentes.

Quais os benefícios dessa 
internacionalização?
O maior objetivo de todo tipo de pesquisa 
feito em uma universidade é a mobilização 
de conhecimento. Os benefícios são, por
tanto, imensos. Quando há uma parceria 
entre universidades de países diferentes, 
há mais produção acadêmica. Além disso, 
ela abre portas para outros tipos de cola
boração, como a possibilidade de que estu
dantes de uma instituição façam parte do 
curso em outra. Ou então que esses alunos 
façam o mestrado em uma universidade 
e o doutorado em outra. A Universidade 
de Toronto investe nisso. Temos um de
partamento de pesquisa que dá suporte à 
pesquisa acadêmica para todos os departa
mentos. Além disso, cada docente tem sua 
própria trajetória de pesquisa. Há também 
uma reitoria focada somente nessa área, 
que se dedica à busca de verba para que 
as coisas se concretizem. Outra coisa inte
ressante, menos relacionada com a inter
nacionalização de pesquisas acadêmicas, é 
a mobilidade dos estudantes. Uma vez que 
a instituição se internacionaliza, os cami
nhos para o futuro são variados.

Qual o método usado pela 
Universidade de Toronto para avaliar 
seus professores?
A universidade implementou um sistema 
novo de avaliação dos cursos que coloca a 
avaliação nas mãos dos alunos. Ele foi de
senvolvido pelo Centro de Ensino e Inova
ção com o intuito de criar mais oportuni
dades para que os estudantes contribuam. 
Esse material é recebido pelos comitês res
ponsáveis ao final de cada ano acadêmico 
para determinar a avaliação de cada do
cente. Há uma angústia no país em relação 
à avaliação desses profissionais. A Univer
sidade de Toronto é uma instituição públi
ca de ensino considerada “de elite”, e, por 
isso, o custo das mensalidades tem subido 
muito. Então, a população se questiona 
sobre o nível da qualidade dos docentes 
que lecionam aqui. Os professores, por sua 
vez, reclamam que o seu salário é calcula
do para pagar o trabalho desenvolvido em 
pesquisa, e não em ensino. Cada vez mais, 
a população cobra a existência de centros 
de suporte aos docentes, para que eles 
melhorem suas práticas. Porque os pro
fessores são contratados por entender pro
fundamente uma determinada área, mas 
não são contratados por suas habilidades 
docentes. Os docentes ingressam em uni
versidades após investirem muito de sua 
carreira em pesquisa, não em docência.

Há uma maneira justa de avaliar o 
trabalho desses profissionais?
O ideal seria um modelo triangular. Seria 
preciso associar dados do próprio profes
sor, como os gerados por uma autoavalia- 
ção, informações coletadas com os alunos 
desse docente, e o parecer do chefe de cada 
departamento. É difícil ter uma medida jus
ta. Pode-se começar pela definição do que 
se espera como resultado final de um curso, 
para então avaliar se os alunos alcançaram 
as expectativas ou não. 
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Caixa de texto
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 174, p. 14-17, mar. 2013.




