IRDEB - Discurso proferido por Sérgio Mattos na
instalação do curso de Pós-Graduação, junho de 1984.

(Discurso pronunciado por Sérgio Mattos
na instalação oficial do curso de
“Especialização de Recursos Humanos para
o Ensino à Distância”, em nível de pósgraduação, no dia 18/06/1984. As aulas
foram iniciadas no dia 3 de julho de 1984
para 29 técnicos de nível superior do
IRDEB. O curso com um total de 450
horas de aula capacitou técnicos na
preparação de material para os programa
educativos de radio, material impresso e
TV).
“A educação deve ser vista como um fator essencial de mobilidade social e
como chave para o progresso. Consciente da responsabilidade social do
IRDEB tem perante a comunidade, assumimos sua direção como um
desafio, sobretudo porque estamos dispostos a trabalhar no sentido de
utilizar todo o potencial que este Órgão nos oferece, contribuindo desta
forma para uma maior valorização do projeto educacional que o Governo
João Durval Carneiro, através do Secretário da Educação, Dr. Edivaldo
Boaventura, vem implementando na Bahia”.
Em maio de 1983, ao assumirmos a direção do IRDEB este foi o início de
nossa fala-compromisso. Fala-compromisso porque nossa intenção no
momento não era fazer “um discurso de posse” e sim aproveitar a
oportunidade para deixar claros nosso posicionamento e nossos propósitos.
Hoje [18/06/1984], desejamos nos valer da oportunidade para ratificar
nossos propósitos, especificando-os, porém.
Cabe à Fundação IRDEB a responsabilidade de participar do processo de
integração da população no seu desenvolvimento econômico e sóciocultural como Fundação vinculada à Secretaria de estado da Educação e
Cultura. Esta participação se viabiliza através da utilização das tecnologias
educacionais cujo potencial nos indica as possibilidades de:

Primeiro: contribuir para o aumento das oportunidades educacionais,
considerando-se não apenas a diversidade e especificidades de clientelas,
mas também a quantidade de cada uma delas;
Em segundo lugar – participar dos esforços referentes à melhoria da
qualidade do ensino. Tal possibilidade se concretiza inicialmente
permitindo a capacitação e reciclagem de docentes independente da
localização geográfica, vez que os meios de comunicação de massa,
quando utilizados como tecnologia educacional, diminuem, anulam
mesmo, as distâncias.
Ainda em relação à qualidade do ensino, não podemos deixar de salientar
todas as alternativas que as tecnologias educacionais oferecem no sentido
da produção de materiais diversificados para diferentes meios, o que
assegura o atendimento aos alunos em que pesem suas características
individuais de ritmo e estilo de aprendizagem, além dos interesses típicos
de sua etapa evolutiva.
Em terceiro lugar, utilizar a informação numa perspectiva não apenas de
transmissão de notícias, mas como elemento de promoção e educação de
um povo. Em quarto lugar, participar do processo de preservação da cultura
e a difusão dos valores regionais de maneira a participar do processo de
conscientização das populações como elemento integrante e promotor da
história.
Estamos conscientes de nossa responsabilidade como participantes da
equipe do Excelentíssimo Senhor Secretário da Educação e Cultura, Dr.
Edivaldo Boaventura. Responsabilidade esta que se torna maior na medida
em que as expectativas em relação a sua administração são imensas dada
sua reconhecida experiência em educação e seu notório saber como homem
de letras.
Estamos também conscientes, de outra parte, da nossa responsabilidade
ante a comunidade baiana.
Para corresponder às expectativas e responsabilidades necessitamos com
urgência, diminuir a distância entre a situação existente no IRDEB e seus
compromissos.
O desenvolvimento dos recursos humanos da Fundação IRDEB torna-se
prioritário, portanto.

O governo do Canadá, através da CIDA – Agência Canadense para o
Desenvolvimento Internacional – apoiou nossa solicitação. Acreditamos ser
necessário voltar um pouco no tempo.
O Canadá desenvolveu com o Brasil um Projeto de Radiovisão, tendo
como beneficiário direto o IRDEB.
Quando da avaliação final das atividades do Projeto, foi identificada a
existência de um saldo de recursos financeiros, destinado originalmente à
produção, pelos canadenses, de materiais instrucionais com o objetivo de
reciclar recursos humanos. Entretanto, a nova estrutura do IRDEB e seus
novos compromissos necessitavam de outro tipo de apoio.
A Embaixada do Canadá através do seu primeiro Secretário e representante
da CIDA no Brasil, Sr. Gilles Bernier, juntamente com a Dra. Paz
Buttedahl, integrante do Grupo de Avaliação, acolheram nossos
argumentos de que a necessidade do IRDEB já não era reciclar seus
recursos humanos em um técnica, no caso, Radiovisão, mas sim, permitir a
seus técnicos uma retomada de seu referencial teórico agora direcionado às
tecnologias educacionais de forma mais profunda e abrangente.
A Universidade da Columbia Britânica (British Columbia University)
conheceu o potencial do IRDEB e sua proposta de trabalho através da Dra.
Paz Buttedahl. Sensibilizada, a UBC acolheu a proposta de fazer realizar na
Bahia um de seus cursos de pós-graduação, o qual viria corresponder as
necessidade e expectativas desta Fundação.
Nosso agradecimento ao Governo Canadense, na pessoa do Sr. Gilles
Bernier e, em especial, a UBC, na pessoa do Diretor da faculdade de
Educação, Dr. Daniel Birch, cuja presença nos honra neste evento e cuja
participação no Seminário de Planejamento, ocorrido nos dias 15, 16 e 17
passados muito enriqueceu os trabalhos e estimulou a produtividade dos
participantes.
Gostaríamos, ainda, de nos dirigirmos aos técnicos do IRDEB selecionados
ara este Curso e agora já matriculados na UBC:
O potencial do IRDEB é o potencial de vocês; a responsabilidade do
IRDEB ante a comunidade é co-dividida com vocês.

Assim sendo, podemos concluir afirmando que nós acreditamos no
potencial de cada um de vocês bem como no futuro que se descortina para
o IRDEB e para o trabalho de apoio que todos nós, que integramos esta
Fundação, poderemos prestar à comunidade atuando como órgão meio da
Secretaria da Educação e Cultura. Antes de qualquer coisa, precisamos nos
preparar ara atuarmos como suporte da educação e este “Curso de
Especialização de Recursos Humanos para o Ensino à Distância”
representa, exatamente, um dos passos que estamos dando no sentido de
estarmos aptos a oferecer um produto, cada vez mais, de melhor qualidade
à Bahia e assim cumprirmos com as diretrizes do governo João Durval
Carneiro.
Sérgio Mattos
Diretor Executivo da Fundação IRDEB

