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A
recente Portaria Normativa
número 2, publicada em ja-
neiro pelo Ministério da
Educação, tem como objeti-

vo a regulação e a avaliação da educa-
ção superior na modalidade a distância.
Embora boa parte de seu texto verse so-
bre as regras para funcionamento de pó-
los de apoio presencial, há uma nítida
percepção de que o governo está em uma
situação de fragilidade perante o cresci-
mento do sistema. Pior ainda, pela difi-
culdade de criar políticas de acompanha-
mento mais inteligentes, acaba compro-
metendo e prejudicando novas expe-
riências e iniciativas que poderiam sur-
gir para a consolidação da educação su-

va que um dos caminhos para que o país
pudesse ter munição mínima para enfren-
tar seus competidores no mercado global
e se armar nas discussões com a OMC
era apoiar, incentivar e estimular a educa-
ção. Havia e há o entendimento de que o
desequilíbrio entre as camadas sociais
possui vinculação direta ao que chama-
mos de "assimetria da informação".

Aproximadamente um ano após o lan-
çamento do programa, foi editado o Pla-
no Nacional de Educação estabelecen-
do uma política do Estado brasileiro re-
lativa à educação e definindo alguns ob-
jetivos gerais, como a elevação global
do nível de escolaridade pela expansão
do sistema, visando à redução das desi-

VALE UMA PERGUNTA SIMPLES: COMO FICARÃO OS
MORADORES DE POVOADOS DISTANTES DOS GRANDES CENTROS
URBANOS COM DEMANDA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O
CREDENCIAMENTO PRÉVIO DE UM PÓLO DE APOIO PRESENCIAL?

perior a distância no país, sem contar o
aumento do abismo social que os mora-
dores das localidades distantes dos gran-
des centros continuarão vivendo. Afinal,
a quem interessa isso?

Antes de prosseguir sobre a análise da
referida Portaria, cabe voltar nosso olhar
para o ano de 1999.0 Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia lançou o "Programa So-
ciedade da Informação", pretendendo es-
tabelecer as bases para uma inserção com-
petitiva do Brasil na sociedade glo-
bal da informação. O programa sinaliza-

gualdades de oferta existentes entre as
diferentes regiões do país e, conseqüen-
temente, à diminuição do abismo das de-
sigualdades sociais.

Na época de sua edição, ou seja, há seis
anos, o PNE divulgou um diagnóstico que
alertava sobre o baixo índice de acesso dos
jovens brasileiros ao ensino superior,
quando comparado aos nossos vizinhos
da América do Sul, como Argentina, Chi-
le, Venezuela e Bolívia. Como diretriz para
a reversão desse quadro, houve uma sina-
lização quanto à necessidade de convivên-

cia de um conjunto diversificado de insti-
tuições que atendam a diferentes deman-
das e funções. A meta estabelecida para o
final da década da educação é prover a
oferta de ensino superior para, pelo me-
nos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos.

Uma preocupação já se fazia presente
no corpo do documento, ou seja, um aler-
ta de que a renovação do ensino superior
deveria ser seguida de uma mudança no
rígido sistema de controles burocráticos,
como premissa para que a educação su-
perior pudesse enfrentar as rápidas trans-
formações por que passava, passa e pas-
sará a sociedade brasileira. Para enfrentar
essa tentação por parte dos governos sub-
seqüentes (o PNE é política de Estado e
não de Governo), definiu-se, como uma
das diretrizes, a necessidade de promo-
ver a efetiva desburocratização e descen-
tralização da gestão nas dimensões pe-
dagógica e administrativa.

É nesse ponto que têm residido al-
gumas preocupações. Temos observa-
do um excesso de controle e dependên-
cia de manuais na educação superior,
que não vêm sendo traduzidos em
melhoria da qualidade do sistema, mas
em preocupação com a velocidade de
resposta do setor privado e em dificul-
dade de acompanhamento dos proces-
sos por parte do governo federal.

Temos assistido à utilização do Inep
como o grande instrumento de controle
e de poder por parte do atual governo.
Há uma convergência acentuada das
ações de regulação do ensino superior
que deveria ser acompanhada de infra-
estrutura de pessoal correspondente para



que o funcionamento do sistema não
fosse comprometido.

E não é bem ao que estamos assis-
tindo. Basta verificar, por exemplo,
que, nos processos de autorização e re-
conhecimento de cursos superiores de
tecnologia, temos observado a atuação
de especialistas que sequer conhecem
a nomenclatura da educação profissio-
nal. Acrescentam-se a tudo isso os re-
centes formulários, negando o olhar
específico indicado pela LDB e não
respeitando as especificidades da Edu-
cação Profissional. Estamos assistin-
do ao fenômeno da assimetria das in-
formações entre alguns setores do pró-
prio Ministério da Educação. Os últi-
mos documentos publicados colocam
em dúvida se os técnicos das Secreta-
rias (SESu, SETEC e SEED) têm sido
consultados e ouvidos sobre os riscos
de algumas medidas adotadas.

Voltando à Portaria Normativa núme-

ro 2 e ressaltando a dúvida sobre a ampla
discussão do texto entre os profissionais
em educação a distância, bem como en-
tre os especialistas da SEED, vale uma
pergunta simples: Como ficarão os mo-
radores de povoados distantes dos gran-
des centros urbanos com demanda insu-
ficiente para justificar o credenciamento
prévio de um pólo de apoio presencial?

Mas a pior de todas coisas contidas no
texto da Portaria está no seu primeiro ar-
tigo, sobretudo pelo grande teor discrimi-
natório com relação à educação a distân-
cia. Fato semelhante aconteceu com os
cursos superiores de tecnologia, que, no
início, não podiam ser utilizados para
credenciamento de IES.

Será que o Ministério da Educação,
de forma preconceituosa e contrarian-
do as falas do atual ministro e do atual
secretário da educação a distância - que
em inúmeras reuniões e congressos na-
cionais e internacionais dissertam sobre

abertura e ampliação da educação a dis-
tância -, está com receio do crescimen-
to da educação virtual pela sua intangi-
bilidade? Ou será dificuldade de enten-
dimento dessa nova modalidade de en-
sino? Ou ainda falta de vivência?

No momento em que o país necessita
de uma força de trabalho mais instrumen-
talizada para poder competir em igualda-
de de condições com outras nações, no
momento em que a diferença social pre-
cisa ser diminuída pelo aumento da esco-
laridade dos jovens, no momento em que
novas experiências em educação a distân-
cia precisam ser experimentadas e vivi-
das pelas instituições, surge, de repente,
essa Portaria, provocando grande dúvida
aos gestores do ensino superior. Afinal, a
quem interessa isso?
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