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RESUMO 

 

 

 

O trabalho parte de um resgate histórico, buscando definir em qual linha temporal a 

instituição universitária foi criada e se desenvolveu. Posteriormente quando a universidade foi 

reconhecida como uma instituição essencial para o desenvolvimento da nação, questiona-se o 

seu papel até o começo do século XX no Brasil meramente elitista. Nesse contexto é relevante 

ressaltar a constante procrastinação que o tema traz ao longo da história, oriundo de governos 

centralizadores e autoritários, porém omissos quanto à educação da população. Do objetivo 

principal, destaca-se a contextualização e descrição das expansões ocorridas no ensino 

superior brasileiro durante os governos dos Presidentes da República Federativa do Brasil 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Baseado 

em documentos e resoluções oficiais, tal como em dados fornecidos por órgãos do governo, o 

trabalho também se fundamenta na análise de estudiosos do assunto no Brasil e no exterior, 

tal como de modelos de ensino superior em outros países. O estudo aborda, também, o caso da 

criação do Campus Avançado da Universidade Federal do Ceará como exemplar da expansão 

do ensino superior que ocorreu no governo da presidente Dilma Rousseff. Partindo de uma 

visão contextualizada histórica e politicamente da ideia de universidade e de sua função na 

sociedade, depreende-se como fundamental uma metodologia “problematizadora” para 

compreender o ensino superior brasileiro e suas várias fases. Considera-se a expansão do 

ensino superior federal ocorrida no Governo Lula uma continuidade da política iniciada no 

governo FHC. Conclui-se que o fato ocorreu graças à noção da necessidade de expandir o 

ensino superior brasileiro, ideal perseguido pelos dois governos. Tal como pela legislação 

praticamente idêntica que fundamenta os dois. Também por uma semelhança perceptível nas 

conjunturas econômicas comuns e que também foram partilhadas pela gestão FHC e Lula.  

 

 

Palavras-chaves: expansão do ensino superior; universidade brasileira; campus da UFC em 

Russas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The paper presents a historical review, aiming to define the timeline in which the university is 

created and develops. Later when the university is recognized as an essential institution for 

the development of the nation, the question is the role until the early twentieth century in 

Brazil merely elitist. In this context it is important to emphasize the constant procrastination 

that brings the theme throughout history, come from centralizing and authoritarian 

governments, but silent as to the education of the population. The main objective, there is the 

context and description of the expansion occurred in the Brazilian higher education during the 

administrations of Presidents of the Federative Republic of Brazil Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) and Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Based on official 

documents and resolutions, such as data supplied by government agencies, the work is also 

based on an analysis of experts on the subject in Brazil and abroad, as models of higher 

education in other countries. The study covers also the case for creation of Advanced Campus 

of UFC as an example of the expansion of higher education that occurred in the government 

of President Rousseff. From a historically and politically contextualized view of the idea of 

the university and its role in society, it appears as a fundamental methodology "problematical" 

to understand the Brazilian higher education and its various phases. We consider the 

expansion of higher education in the federal government held a Lula continued the policy 

initiated during the Cardoso government. That is thanks to the notion of the need to expand 

higher education in Brazil, ideal pursued by both governments. As the law virtually identical 

to the two bases. Also a noticeable similarity in the economic situations that are also common 

and shared by the FHC and Lula administration. 

 

 

Keywords: expansion of higher education; Brazilian university, campus of the UFC in 

Russas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Para Boaventura de Sousa Santos (1989), a universidade encontra-se duplamente 

desafiada: primeiro pela sociedade que lhe demanda a solução de problemas mais e mais 

complexos, depois pelo Estado que torna as políticas de financiamento mais restritivas. 

 

Dado esse ser um tema abordado com certa recorrência por grandes especialistas no 

assunto, além de muitas vezes testemunhas dos fatos, esse trabalho traz em seu conteúdo uma 

sistemática de citações que embasam ou complementam reflexões e dados referentes ao 

ensino superior no Brasil. 

 

Propõe-se uma discussão crítica sobre a expansão do ensino superior ocorrida, na 

iniciativa privada por meio da flexibilização da legislação no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) e as políticas públicas para a área na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva 

(Lula).  

 

Entender a expansão do ensino superior é refletir o que é universidade e para 

entender o que é universidade é importante saber sua origem. Da origem das universidades, 

quando ainda eram Studium generale, até criação das grandes de instituições de ensino e 

pesquisa do século XX, tanto a ideia de universidade como o mundo passaram por mudança e 

se influenciaram mutuamente. 

 

É relevante, portanto, também esclarecer definições essenciais que aparecem por 

toda a discussão. No centro dessa questão está a expressão ensino superior e o que vem sendo 

usualmente colocado em seu lugar o termo universidade como se fossem sinônimos. 

 

Decidiu-se pela utilização do termo ensino superior que, distintamente de ensino 

universitário, tem conotação mais abrangente dando assim conta da atual diversidade de 

opções no Brasil.  

 

É preciso erigir, de forma clara e acessível o conceito de universidade, mas também 

abordar assuntos correlatos como autonomia universitária, acesso ao ensino superior, 
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financiamento público, acesso ao ensino superior, evasão, autonomia, qualidade dos serviços, 

relação ensino e pesquisa, dentre outros. 

 

Faz-se indispensável, contudo, analisar os contextos sociopolíticos presentes ao 

longo da história das instituições de ensino superior marcando um fio condutor das questões 

históricas concernentes ao desenvolvimento do tema. 

 

Expor-se-á, de forma inteligível, um apanhado de fatos e acontecimentos que 

sintetizam a concepção de ensino superior desde a criação das primeiras universidades. As 

informações históricas que compõem a instituição universitária através dos séculos terão seu 

curso até os momentos decisivos do tema no Brasil. 

 

Dedica-se ainda um capítulo para discutir as definições dos termos e as 

transformações que a rede tem passado no país. Toma-se como exemplo o caso da extinção 

das cátedras e a criação dos departamentos durante o período da ditadura militar (1964-1985) 

no país. 

 

Depois são abordados alguns dos principais fatos ocorridos nos governos FHC e 

Lula, período em que o ensino superior ganhou espaços nos meios de comunicação, não como 

debate político, mas por questões mercadológicas. 

 

São transcorridos poucos anos desde o último período estudado: o governo lula. Não 

obstante tomou-se como estudo de caso a criação do Campus Avançado da Universida 

Federal no município cearense de Russas, situada na região do Vale do Jaguaribe. Esse fato 

ainda recente é abordado de forma historiográfica nesse trabalho monográfico. Isso permitirá 

o registro de um momento importante da mobilização e do debate social em torno do tema.  

 

É do conhecimento do pesquisador que deve se deixar decorrer certo intervalo de 

tempo até tomar como objeto de estudo e reflexão um determinado fenômeno ou 

acontecimento histórico. Quem sabe a investigação de um tema ocorrido em tão breve 

intervalo recorra em desacertos ou imprecisões. Concluindo-se, contudo, que os recentes 

acontecimentos no campo do ensino superior brasileiro vão requerer uma reflexão técnica e 

investigação imediata, assim como profunda e eficaz, a fim de preservar o interesse público e 

atender às mais caras demandas da sociedade.  
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2. O DESENVOLVIMENTO DA IDEIA DE UNIVERSIDADE 

 

 

2.1 Origem da Universidade na Idade Média: os Studium generale 

 

 

Nada acontece na universidade que não tenha a ver com a conjuntura política, 

econômica e social do seu entorno. Essa assertiva é observável como verídica desde os 

momentos de formação do que hoje denominamos universidade nos decênios iniciais do 

primeiro milênio cristão.  

 

Nasce a universidade num momento em que as elites políticas e a Igreja Católica, 

apesar das afinidades e familiaridades de berço, se debatem com questões em torno do poder. 

A terceira elite, a econômica, formada pela burguesia ascendente, irá constituir-se na maior 

beneficiária desse processo: tanto da gradual queda política da nobreza, como da aquisição, 

dos ganhos, da expansão dos serviços com a urbanização desencadeados pelo florescimento 

das artes, do comércio, dentre os serviços vinculados à formação educacional e religiosa 

assim como da vida nos pequenos burgos.  

 

Desmantelava-se assim, aos poucos, a mola mestra do sistema feudal, o braço que o 

movia, o trabalho do camponês servil.  

 

Ainda no século IX, o imperador carolíngio Carlos Magno, com a intenção de 

unificar e fortalecer seu império, pois conseguira reunir grande parte da Europa sob seus 

domínios, decidiu elaborar uma reforma na educação. Para isso convidou o monge inglês 

Alcuíno de Iorque, considerado um dos patronos das universidades cristãs.  

 

Já no ano 787, foram promulgados os decretos que recomendavam, em todo o 

império, a restauração de antigas escolas e a fundação de novas. Institucionalmente, essas 

novas escolas podiam ser monacais, funcionando nos mosteiros; catedrais, junto à sede dos 

bispados; e palatinas, junto às cortes.  

 

O sacerdote elaborou um projeto educacional que buscou reviver o saber clássico 

estabelecendo os programas de estudo a partir das sete artes liberais: o trivium, ou ensino 
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literário (gramática, retórica e dialética) e o quadrivium, ou ensino científico (aritmética, 

geometria, astronomia e música). Essas medidas teriam seus efeitos mais significativos 

posteriormente formando as bases do Renascentimo, do pensamento Escolástico e das 

primeiras universidades europeias, a partir das escolas catedrais. 

 

Dando prosseguimento histórico, Manacorda (1995, p.142) afirma que, após o ano 

1000, “com a interrupção dos ataques bárbaros, com a abertura do tráfego no Mediterrâneo, 

com a reconciliação papal e imperial, com o surgimento de novos centros urbanos, verifica-se 

também o despertar de toda atividade cultural e educativa”. 

 

Em 1179, o Papa Alexandre III inova impondo não somente às igrejas, mas também 

“aos mosteiros além de ensinar aos clérigos seculares a obrigação de estender o ensino aos 

leigos pobres” (MANACORDA, 1995, p.144). Além disso, ele denunciava severamente a 

venda da licentia docendi (que era licença para ensinar) e ordenava que não se impedisse 

nenhum clérigo capacitado de ensinar aos outros. Essas são decisões bastante significativas, 

pois emancipam os mestres de qualquer submissão feudal e do suborno simoníaco.  

 

Nesse contexto inicial, a Igreja Católica medieval, dentre outras coisas, fragiliza o 

poder secular, investindo conscienciosamente na formação humanística do seu clero e de parte 

da população. Assim invertia o processo de servidão e obscurantismo a que estavam 

condenados os camponeses medievos. É verdade que, nesse gesto, se contradiz das 

convicções de outrora. Agora atrela o processo de aprendizagem e conhecimento ao caminho 

de apreciar a verdade e adquirir a própria salvação.  

 

Inocêncio III, por sua vez, confirma e precisa o compromisso defendido por seu 

antecessor quando diz “não é somente a doutrina religiosa que a Igreja pretende ministrar: 

toda instrução agora lhe diz respeito, superadas agora as dúvidas de consciência sobre a 

origem pagã da instrução instrumental e rejeitada as tentações da santa ignorância” 

(MANACORDA, 1995, p. 144). Em 1219, o pontífice Honório III estabelece a criação de 

proventos por até 5 anos para os clérigos que quisessem estudar fora das dioceses de origem.  

 

Como o mesmo autor questiona: o que aconteceu para que o papado interviesse, 

contra seus próprios costumes e disposições, encorajando clérigos e monges com ordenados e 
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com outras subvenções, que chamaríamos de bolsas de estudo, a serem usufruídos longe da 

própria diocese?  

 

Após a luta contra o feudalismo, com suas investiduras e sua simonia, estes parecem 

ser os sinais de uma outra luta para o desenvolvimento burguês e mercantil de um sistema 

educativo que a Igreja, aliada das comunas contra o império, conduz na verdade sem ter 

controle sobre a sequencia de fatos históricos que se sucederá.  

 

 Paralelamente ao surgimento da economia mercantil das cidades e a organização das 

comunas, um novo processo de instrução se introduz com o aparecimento dos mestres livres 

clérigos e leigos. Ensinavam as artes liberais, mas aqui e ali aparecem também escolas livres 

de outras disciplinas. E completa “é provável que justamente destes mestres livres, que 

atuavam junto às escolas episcopais e sob a tutela da Igreja e do império, tenham nascido em 

seguida às primeiras universidades.  

 

Conforme cita Manacorda (1995), um exemplo dessa prática se dá na cidade de 

Salerno (Itália), antes do ano 1000, existia uma tradição de prática médica (Escola Médica de 

Salerno) que paulatinamente assumiu o caráter de uma verdadeira escola teórica e que, dois 

séculos mais tarde, foi reconhecida como Studium generale (isto é, cujos títulos eram 

reconhecidos em qualquer lugar: em suma, uma universidade). Na segunda metade do século 

XI teve início o ensino de direito romano por obra de Pepone, seguido no começo do século 

seguinte por Irnério, pelo qual se começava cronologicamente a história das universidades 

medievais. 

 

Os três campos preponderantes eram as artes liberais, a medicina e a jurisprudência 

acrescentada depois à teologia por solicitação particular do papa Inocêncio III no início do 

século XIII. Estas foram as quatro faculdades típicas, embora não exclusivas, das 

universidades (ou studia generalia) medievais, uma das criações mais originais e uma das 

heranças culturais mais significativas da Idade Média. 

 

Logo as universidades se multiplicariam pela Europa: Bolonha (1088), Paris (1090), 

Oxford (1096), Salamanca (1218), Coimbra (1290). Ressalte-se que havia instituições de 

ensino com propostas similares no Cairo e no Marrocos (ligados aos ensinamentos 
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mulçumanos). Também na Índia alguns estabelecimentos aglomeravam pessoas na 

preservação de tradições locais milenares.  

 

Vale pontuar que essas instituições de estudos não visavam à formação científica, 

nem possuíam doutrinação racionalista, pelo contrário, tinham fundo religioso e estavam mais 

para uma formação acadêmica, ou humanista clássica com referências romanas e gregas. Os 

que não optavam por seguir vida consagrada ou reclusa, pelo diferencial que atingiam em 

relação aos demais concidadãos e contemporâneos terminavam, muitas vezes, por exercer 

cargos públicos, funções técnicas na sociedade (médicos e advogado) ou seguiam a docência. 

 

O pensamento puramente escolástico e teocentrista, baseado que era no classicismo 

antigo, vai começar a ser superado com a publicação do Discurso Sobre o Método (1637), de 

René Descartes (1596-1650) e seus seguidores Bento de Espinoza (1632-1677) e Gottfried 

Leibniz (1646-1716). O método de Descartes, o cartesianismo, vai guiar a criação de uma 

filosofia moderna na Europa e marcar o fim da explicação da origem divina e sobrenatural das 

coisas. Sua repercussão na universidade, contudo, só virá muito depois, mas de forma 

incomensurável, de maneira que o pensamento racional e científico serão a marca principal da 

universidade até o começo do século XXI. 

 

 

2.2 Primórdios do ensino superior na America Latina e no Brasil 

 

 

No final do século XV já se prenuncia pelo Tratado de Tordesilhas (1494) o 

expansionismo marítimo português. Chega às Américas um povo europeu com mentalidade, 

àquela altura da história, impregnada do pensamento religioso e supersticioso. Massimi 

(1990), Romanelli (1991), afirmam que o Brasil foi primeiramente formado pela educação 

clássica a partir da educação dos Jesuítas, formação cultural que perdurou por séculos entre a 

pequena elite intelectual. 

 

O império português impediu a sistematização do ensino brasileiro o que se agravou 

com a expulsão dos jesuítas no século XVIII.  
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  Diferente dos demais países latino americanos de colonização espanhola, contudo, o 

Brasil não teve universidades renascentistas, criadas nos primeiros séculos da colonização 

(BUARQUE, 1991) tal como ocorreu no Peru e no México (ambas com instituições fundadas 

em 1551). Segundo Krotsch (1997, p. 171), “durante o período colonial espanhol se haviam 

criado trinta e três universidades na Argentina. Da Independência até 1955 se criam outros 50 

estabelecimentos”. 

 

Quem sabe essa particularidade da história permita explicar porque no começo do 

século XX havia uma diferença gritante entre as condições da educação na Argentina onde 

“geralmente o melhor prédio da cidade era o da escola”, enquanto no Brasil os divulgadores 

da Escola Nova, por exemplo, encontravam nas pequenas cidades aulas para crianças 

funcionando em verdadeiros chiqueiros fazendo contraste com o prédio da Câmara e 

Prefeitura, vistoso, central, muitas vezes de dois pavimentos.  

 

As primeiras instituições a propagarem o ensino superior no Brasil são a Real 

Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho hoje dividida em Instituto Militar de 

Engenharia (IME) e Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

fundada em 1792; e a Faculdade de Medicina da Bahia, criada por ordem de Dom João VI em 

1808, quando da vinda da família real para o Brasil.  

 

Diga-se que em terras brasileiras a Igreja Católica não logrou tão cedo uma 

disseminação do ensino superior o que ocorreu, inadvertidamente, nos cursos de Filosofia e 

Teologia ministrados nos Seminários Episcopais para formação de sacerdotes como é o caso 

do Seminário da Prainha, em Fortaleza, fundado em 1864.  

 

A antropóloga Lilia Schwarcz (1993), inclusive examinou na obra O espetáculo das 

raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930 as teorias em voga e 

pertencentes a certo consenso geral da degeneração do povo brasileiro ocasionado pelas 

misturas raciais, pelo clima tropical, pela decomposição também moral, além de uma série de 

outros elementos que juntos, impediriam o povo de adquirir formação superior e determinar 

os próprios rumos da nação.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Artilharia,_Fortifica%C3%A7%C3%A3o_e_Desenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Artilharia,_Fortifica%C3%A7%C3%A3o_e_Desenho
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A autora apresenta, oportunamente dentro desse prisma sociológico, a influência 

dessas teorias européias no pensamento das escolas superiores de Medicina de Salvador e Rio 

de Janeiro; de Direito da Recife e São Paulo. Inclusive na criação dessas últimas, como 

adiante se vê.  

 

A seguinte citação traz uma ideia do quadro que se desenhava nos primeiros séculos 

de colonização: 

 

“A profissão de médico, por exemplo, permanecia limitada aos brasileiros. Só a 

partir de 1800 com o edito real de 1º de Maio passou a determinar que quatro 

estudantes designados pelo município do Rio de Janeiro dariam continuidade aos 

estudos em Coimbra; dois em matemática, um em medicina e um em cirurgia. O 

estado no Brasil era esse quando em 1808 a família real desembarcou. Na ocasião a 

metrópole se achava impedida de enviar especialistas pelas tropas napoleônicas de 

Junot e a solução foi criar escolas na colônia americana” (SCHWARCZ, 1993, p. 

143). 

 

Era necessário provar, no contexto do período Imperial, que o Brasil era de fato 

independente, faltando para isso “não apenas novas leis, mas também uma nova consciência” 

(REVISTA DE ANTROPOLOGIA DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - RAFDR 

1922-1826, p. 91 apud SCHWARCZ, 1993).  

 

Assim, antes de técnicos especializados o que se pretendia formar era uma elite 

independente e desvinculada dos laços culturais que nos prendiam à metrópole européia. A 

ideia era substituir a hegemonia estrangeira, fosse ela francesa ou portuguesa – pela criação de 

estabelecimentos de ensino de porte, como as escolas de direito, que se responsabilizariam 

pelo desenvolvimento de um pensamento próprio e dariam à nação uma nova constituição. 

 

É no interior dessa lógica que se pode entender a aprovação do projeto de 31 de 

agosto de 1826 (convertido em lei em 11 de agosto de 1827), que versava sobre a formação de 

dois centros dedicados ao estudo de direito do país. Depois de vários embates sobre a 

localização das escolas, definiu-se que as duas sedes visariam atender às diferentes partes do 

país: a população do norte contaria com uma escola sediada em Olinda (que em 1854 se 

transferiria para Recife), enquanto a região sul teria na cidade de São Paulo o seu novo centro 

de estudos jurídicos.  
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A partir de 1828 iniciavam-se os primeiros cursos e de forma ascendente a profissão 

e a figura do bacharel tornavam-se estimadas no Brasil. 

 

“O prestígio advinha, no entanto, menos do curso em si, ou da profissão stricto 

sensu, e mais da carga simbólica e das possibilidades políticas que se apresentavam 

ao profissional de direito” sinônimo de prestígio social, marca de poder político, o 

bacharel se transformava em uma figura especial em meio a um país interessado em 

criar elites próprias de pensamento e direção política. Como dizia um aluno em 

1831: ‘no Brasil existiam duas aspirações: obter para si a patente de Guarda 

Nacional e conseguir o grau de bacharel pelo menos para um de seus descendentes’” 

(RAFDR,1904; p. 17 apud SCHWARCZ, 1993, p. 141). 

 

Convertia-se o bacharel no grande intelectual da sociedade local, chamando atenção 

o ecletismo das ideias e o pragmatismo em sua definição. Sem um grupo forte de educadores 

para sustentá-lo e sem uma equipe com legitimidade intelectual para dirigi-los nos primeiros 

momentos ficaram, ressalta a autora, os relatos sobre o desrespeito dos alunos, a falta de 

autoridade dos mestres ante uma clientela pouco acostumada ao estudo e a reflexão.  

 

Não obstante a progressiva expansão do ensino com a criação de institutos país afora 

(notadamente nas áreas urbanas e centros políticos) o que se percebe é uma situação alheia ao 

ensino que era desconsiderado como política pública. Saviani (2009, p. 17), ao considerar que 

o país nunca entendeu como prioritária a demanda educacional faz um passeio histórico 

trazendo dados estatísticos preciosos a despeito de serem reveladores:  

 

“Durante os 49 anos correspondentes ao Segundo Império, entre 1840 e 1888, a 

média anual dos recursos financeiros investidos em educação foi de 1,80% do 

orçamento do governo imperial, destinando-se, para a instrução primária e 

secundária, a média de 0,47% (CHAIA, 1965, p. 129-131). Era, pois, um 

investimento irrisório como constatou Rui Barbosa em 1882: ‘O Estado, no Brasil, 

consagra a esse serviço apenas 1,99% do orçamento geral, enquanto as despesas 

militares nos devoram 20,86%’ (idem, p. 103). Dessa forma, o sistema nacional de 

ensino não se implantou e o país foi acumulando um grande déficit histórico em 

matéria de educação.”  

 

E prossegue no que não se pode chamar necessariamente de grande evolução 

histórica ou modificação da mentalidade pouco afeita ao financiamento público da educação:  

 

“Assim, os investimentos federais em ensino passam de 2,1%, em 1932, para 2,5% 

em 1936; os estaduais se reduzem de 15,0% para 13,4% e os municipais se ampliam 

de 8,1% para 8,3% no mesmo período (RIBEIRO, 2003, p. 117). Isso não obstante a 

Constituição de 1934 ter determinado que a União e os municípios deveriam aplicar 

nunca menos de 10% e os estados 20% da arrecadação de impostos “na manutenção 

e desenvolvimento dos sistemas educacionais” (art. 156). Essa vinculação 

orçamentária foi retirada na Constituição de 1937, do Estado Novo, e foi retomada 
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na Carta de 1946, que fixou em 20% a obrigação mínima dos estados e municípios e 

10% da União. No entanto, em 1955 tínhamos os seguintes índices: União, 5,7%; 

estados, 13,7%; municípios, 11,4%” (SAVIANI, 2009, p. 17).  

 

A Constituição do regime militar, de 1967 e a Emenda de 1969, voltaram a excluir a 

vinculação orçamentária. Constata, então, Saviani (2009) que o orçamento da União para 

educação e cultura caiu de 9, 6% em 1965, para 4,31% em 1975. 

 

A conseqüência disso é que, por longos anos o ensino superior no Brasil favoreceu 

majoritária, para não dizer exclusivamente, uma elite de origem européia que, pelo poderio 

econômico ou pela ascensão social, perpetuava-se como distinta fosse econômica, social ou 

culturalmente diversa da maioria da população negra, parda ou indígena.  

 

O diploma, o “canudo”, constitui-se como a chave que abria as portas para os 

melhores empregos e cargos públicos, além do status social.  Dessa forma o canudo, 

juntamente com a toga e o anel eram os símbolos que consagravam seu portador muitas vezes 

para o nada produzir em termos de trabalhos pesados e braçais. Foi a maneira dos brancos e 

mulatos (república dos mulatos) de permanecerem longe do trabalho com a matéria, da 

produção de bens, das massas incultas.  

 

 

2.3 Da necessidade de criar uma nação moderna: A criação de universidades no país 

 

 

Ainda no Império, a última tentativas de criação de universidades foi apresentada 

pelo próprio imperador, que, em sua última Fala do Trono (1889), propõe a criação de duas 

universidades, uma no Norte e outra no Sul do País, “que constituíssem centros de alta 

organização científica e literária, de onde partisse o impulso vigoroso e harmônico de que 

tanto carece o ensino” (Fávero, 2000, p. 23-24). 

 

Constituído o processo federativo com a Proclamação da República (1889), a maior 

autonomia dos estados agregada ao desenvolvimento regional permitiu a criação das primeiras 

universidades brasileiras: a Universidade de Manaus em 1909 (Ciclo da Borracha) e a 
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Universidade do Paraná em 1912 (Ciclo do Café). Dessa forma se realizavam os anseios do 

imperador.  

 

A República Federativa Brasileira nasce com 14 Escolas Superiores (Vahl, 1987). É 

criado o Conselho de Instrução Superior em 1891 mesmo ano que ocorre a primeira de uma 

sucessão de reformas educacionais no período republicano. Geralmente, levam o nome de seu 

mentor: Reforma Benjamim Constant, Reforma Epitácio Pessoa (Decreto nº 3.390, de 

1º/1/1901), Reforma Rivadávia Correa (Decreto nº 8.659, de 5/4/1911), Reforma Carlos 

Maximiliano (Decreto nº 11.530, de 18/3/1915), Reforma João Luiz Alves (Decreto nº 

16.782-A, de 13/1/1925), todos ministros ligados à pasta da educação. Com o fim da 

República Velha surge a Reforma Francisco Campos estabelecida pelo Decreto nº 19.851, de 

11/4/1931. 

 

Vale notar que vem dessa última reforma a determinação de “que o ensino superior 

seria desenvolvido de preferência em universidades, podendo ser ministrado em 

estabelecimentos isolados”. Essa questão irá ser retomada no Capítulo II deste trabalho.  

 

Na década de 1920, quando a Associação Brasileira de Educação lançou o 

movimento em prol da universidade que a todos empolgaria, contestava-se que a instituição 

fosse necessária para formar profissionais que já se realizava a mais de um século sem a sua 

presença (nas escolas técnicas). Dizia-se em tom de mofa: “universidade para quê?” os que 

aceitaram o desafio como autêntica pergunta responderam: para fazer ciência, para enriquecer 

o saber. Esse objetivo não foi alcançado das décadas de 30 a 60, quando o ensino superior não 

passava de uma federação de escolas sem vínculos entre si.  

 

No período do Estado Novo foram criadas mais de 95 instituições de ensino superior 

que passam a totalizar 181 em 1945. Já do ano 1945 ao começo dos anos 1960 foram criadas 

mais 223 Instituições de Ensino Superior (IES), iniciando a década de 1960 com um total de 

404 instituições (VAHL, 1987). 

 

Paim, participante do Seminário realizado em 1983 na Universidade Federal do 

Ceará “Para onde vai a universidade brasileira?” afirma que as reformas ao fim daquele 

período visavam criar uma instituição unitária. Esse propósito seria logo abandonado em prol 
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da especialização e massificação da universidade. “Não creio que possa responsabilizar o 

autoritarismo por esse descaminho” (PEREIRA et all, 1983, p. 95). 

 

Segundo Buarque (1991, p. 85) no período de 1945 a 1964 “a universidade se 

compromete com a defesa da democracia e construção da sociedade tecnologicamente 

moderna. Surge, ao lado da luta pelo petróleo e por reformas de base, a consolidação das 

escolas tecnológicas e os primeiros institutos de ciências”.  

 

 

2.4 “Revolução” e reformas: A ditadura entra na universidade  

 

 

Entre o final dos anos 1960 e o começo dos anos 1980 foi o período em que a 

universidade consolida seus departamentos, desenvolve suas investigações, cria tecnologias, 

constrói um país dinâmico, ao mesmo tempo em que analisa, denuncia e luta contra a ditadura 

militar iniciada em 31 de março de 1964 (BUARQUE, 1991, p. 85). 

 

De fato a partir dessa década, tal como outros setores da sociedade, a educação irá 

sofrer a intervenção federal de várias formas.  

 

Por motivos inequívocos o ensino superior será alvo constante da ação virulenta dos 

governos militares. A partir de 1964 o governo lançaria mão de outros meios para inviabilizar 

qualquer reação das universidades, no sentido de planejar e desenvolver suas atividades 

próprias com verdadeira autonomia e independência. Para Rosas (1992, p. 131), o golpe teria 

a todo custo de ser protegido, e o poder conquistado não poderia sofrer riscos de ser posto em 

questão.  

 

Ilustra essa atitude do governo militar as “comissões de sindicância para apurar 

denúncias” que se multiplicariam. Ambas eram estimuladas pelo poder. Constituídas 

inicialmente por reitores ou diretores, as comissões eram compostas de professores de 

“confiança”, em geral com acessória de oficiais da região militar correspondente. 
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Destaca-se nesse período da educação superior brasileira um período de expansão do 

ensino nunca antes vista, principalmente na área privada. A universidade pública, por sua vez, 

ansiava por profundas reformas, reformas essas que o governo militar não tardou em iniciar.   

 

Tornando-se o capitalismo ideologia oficial do estado (Rosas, 1992) incrementa-se a 

privatização do ensino, a opção pelo modelo empresarial de gestão com enfoque na redução 

de custos, o aumento do poder de controle sobre as universidades.  

 

Fazia parte desse processo a aceleração e o estímulo ao consumismo com a inserção 

de milhares de famílias nessa nova onda econômica que também se confundia com a entrada 

na universidade. Isso posto que até os anos 1960 os setores médios se reproduziam “a partir 

de suas poupanças e pequenos negócios. A alteração do modelo econômico brasileiro 

interrompeu a principal via de ascensão social dos setores médios, ao mesmo tempo em que 

produzia um mercado de trabalho para mão-de-obra “diplomada” (SGUISSARDI e SILVA 

Jr., 1998, p. 103). 

 

O período em questão, inclusive, foi caracterizado como de inserção do Brasil no 

capitalismo internacional, alinhado que estava política e economicamente aos Estados Unidos 

(EUA) em oposição ao modelo “comunista” representado pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) no embate global que se denominou Guerra Fria. 

 

A universidade iria também tomar parte nessa conjuntura sendo que, além do 

patrulhamento ideológico que condenou ao exílio e à clandestinidade estudantes e professores 

de “ideologias exóticas”, foi-se interferindo para uma “modernização” do ensino superior 

brasileiro, através de uma filosofia marcada pelo tecnicismo educacional da teoria do capital 

humano, gerenciamento da universidade com modelo empresarial e a influência do United 

States Agency for International Development (USAID) através do acordo MEC-USAID. 

 

A reforma universitária de 1968 “apesar de todos os argumentos utilizados pelos 

governos militares”, significou em última instância uma mudança na forma de ascensão 

social. Dessa maneira, o ensino superior tornou-se, se não a única, ao menos uma relevante 

estratégia para reprodução e ampliação da classe média, importante como mercado 

consumidor no modelo de desenvolvimento econômico associado ao capital internacional e 
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como produtora da legitimidade para um regime autoritário e repressor. (SGUISSARDI, e 

SILVA JR., 1998). 

 

Visavam um ensino universitário mais racionalizado e eficiente afinado com o 

modelo de crescimento econômico vigente e com o desenvolvimento da nova hegemonia ou 

da meta do Brasil-Potência.  

 

A ação do governo sobre a educação superior, principalmente sobre as universidades, 

orquestrada na “Reforma Universitária de 1964” (lei nº 5.540, de 28/11/1968) objetivou 

alcançar precisos fins para Rosas (1992, p. 61): proteção e fortalecimento do golpe; formação 

de um quadro de profissionais competentes e aliados ou “neutros”; desarticulação e criação de 

obstáculos à rearticulação ou renovação do antigo quadro e profissionais competentes, mas 

que se opunha às práticas discriminatórias da ditadura; transferência gradativa, para a 

iniciativa privada, da responsabilidade com a formação acadêmica da juventude. 

 

Alguns pontos isolados ou em conjunto, parecem ter ocorrido de forma similar em 

países que também passavam por ditaduras como Chile, Argentina e Uruguai. Na ditadura 

portuguesa, onde “o regime autoritário procurou combater a crise universitária e a agitação 

política e social dos anos 1960, procurando defender a universidade e defendendo-se enquanto 

regime” (LIMA In: SGUISSARDI e SILVA JR., 1997). 

 

Outro tópico que os governos ditatoriais do período tinham em comum era o combate 

sistemático e efetivo do comunismo. Os focos da resistência política, clandestinos e armados 

eram violenta e eficazmente reprimidos.  

  

Para evitar a “possível sedução socialista no continente” as Repúblicas Americanas 

reunidas em Punta Del Este, elaboram uma carta e assinam perante órgão da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), a proposta do presidente J. F. Kennedy, que estabelecia a criação 

da Aliança para o Progresso em 17 de agosto de 1961.  

 

Pretendia a Aliança superar os nacionalismos “implantando uma política comum de 

desenvolvimento”, com o aval dos Estados Unidos. A partir desse instrumento mais uma vez 

programas de assistência ou assessoria cultural desempenhavam de forma discreta, mas 

eficiente intervenção dos Estados Unidos política educacional brasileira. 
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Quanto ao ensino superior, o primeiro acordo firmado entre o MEC e a USAID data 

do dia 23 de junho de 1965. De início sintetiza os problemas considerados mais relevantes 

que obstaculizam o desenvolvimento do ensino superior brasileiro, como estruturas obsoletas, 

bibliotecas insatisfatórias, existência de cursos sem avaliação do mercado de trabalho, 

currículos pouco flexíveis, baixo rendimento dos alunos, reduzido número de vagas, tempo 

parcial de alunos e docentes, ausência de um planejamento global de longo alcance “que 

norteie a futura expansão e o aperfeiçoamento interno do sistema de ensino superior no 

Brasil” (ROSAS, 1992, p. 36). Esse professor universitário registra ainda na página 65: 

 

“A adaptação das universidades às imposições do Decreto-Lei de No 53 ocorreu 

com sérias dificuldades de operacionalização, mesmo porque enfrentava a 

resistência de muitos dirigentes e professores, inclusive, entre os partidários do 

golpe. De maneira que em 28.02.1967 um novo Decreto-Lei, o de No 252, foi 

publicado, complementando o anterior. Sua principal determinação envolveu a 

criação dos departamentos. Embora o Decreto-Lei No 53 apontasse nesse sentido, 

somente agora a instituição dos departamentos se impunha à universidade federal 

brasileira (art. 2º): “as unidades universitárias dir-se-ão em subunidades 

denominadas Departamentos, cujos chefes constituirão na forma dos Estatutos e 

regimentos, o Conselho Departamental ...” dentre outras determinações”. 

 

Reestruturação do ensino superior contido na Lei No 5.540 absorveu diretamente do 

relatório Meira Mattos, as propostas do MEC-USAID e dos estudos de Rudolph Atcon os 

valores, princípios e sugestões. Desde o famigerado Relatório Meira Matos de 1967 (Cunha, 

1983, p. 79), no entanto, o problema maior da universidade brasileira foi considerado uma 

questão de disciplina.  

 

Entre os pontos críticos destacados por Rosas do sistema educacional apontados no 

Relatório Meira Mattos estão:  

 

1. Inadequabilidade estrutural do MEC (modelo ‘empresarial’ de organicidade lógica 

e órgãos centrais que se queria implantar adverso dos “órgãos inoperantes”);  

2. Crise de autoridade (dificuldade de gerir devido ao poder conferido à LDB que 

permitia ao ministro apenas o papel de executor, além da autonomia administrativa das 

universidades);  

3. Insuficiência da remuneração (atribuída aos professores);  

4. Conceito equivocado de liberdade de cátedra (previa fortalecer a autoridade 

educacional sobre o catedrático, além da fiscalização das aulas);  



27 

 

5. Ausência de uma política de ampliação de vagas;  

6. Implantação lenta e desordenada da reforma universitária (onde se questiona a 

gratuidade do ensino em todos os graus, num país “de economia fraca como o Brasil”);  

7. Inexistência de uma liderança estudantil democrática, autêntica e combativa (aqui 

desqualifica em quantidade e coerência a esquerda estudantil, analisa a briga de poder interna 

e propõe atividades que formem “lideranças democráticas”);  

8. Insatisfação dos estudantes (divididas entre as legítimas, o estudante que quer 

estudar, das espúrias do estudante agitador);  

9. Fiscalização da aplicação das verbas e novas formas de financiamento (reflexão 

sobre novas unidades acadêmicas e a supressão da gratuidade na universidade pública). 

(ROSAS, 1992, p. 55-58).  

 

Aferi-se da leitura dos tópicos destacados do relatório uma visão, ora limitada, ora 

tendenciosa, ora pragmática da realidade brasileira. Se por um lado era destacada a 

necessidade de melhor valorizar os recursos humanos e potencializar os recursos (e essas duas 

questões parecem que nunca vão sair da pauta das reivindicações!), por outro se promovia 

abertamente o patrulhamento ideológico, a restrição da liberdade de expressão e do livre 

pensar, o descompromisso com o ensino público gratuito e a subestimação da organização 

estudantil, lembrando que um dos primeiros atos da ditadura seria exatamente a de fechar a 

União Nacional dos Estudantes (UNE) lançando-a na clandestinidade, e condenando-a ao 

esquecimento. 

 

Mais um relatório é posteriormente elaborado: o Relatório Geral do Grupo de 

Trabalho para Reforma Universitária (1968) que na sua definição de princípios expressa a 

“conciliação difícil, mas necessária” entre duas missões: o ensino de massas, com objetivos 

práticos e imediatos e a geração de conhecimento, como “centro criador de ciência e a 

expressão mais alta da cultura do povo”.  

 

Aqui se reconhece mais uma vez a necessidade de expandir o ensino superior 

brasileiro. Porém, dado o desinteresse do governo federal em promover esse empreendimento, 

delega-se às instituições particulares de nível superior a maior parte do crescimento de 

matrículas que se constatará na década de 1970.  
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Coincidindo com a crise do petróleo, o processo de libertação das últimas colônias na 

África, esse período começa com os questionamentos sobre a situação política nos países com 

governos ditatoriais e, no caso do Brasil, os sinais da volta da democracia começam a se fazer 

presentes por todos os lados, desembocando no processo das Diretas Já.  

 

 

2.5 O ensino superior na década de 1980: conquista da democracia, perca da 

identidade 

 

 

Pressupõe-se que houve uma perda da identidade na década perdida. A universidade 

perde o heroísmo da luta pela democracia política que o país conquistou com sua ajuda. O 

modelo socioeconômico que financiava suas investigações e a formação que oferecia entra em 

crise. Os recursos ficam escassos, diminui o dinheiro para bolsas, livros e equipes. Os salários 

caem juntamente com os recursos (BUARQUE, 1991, p. 85-86). 

 

No período de transição entre o final do Regime Militar e o começo da Nova 

República, a sociedade vive um clima de euforia, simbolizada na figura de Tancredo Neves. 

Desse experimentado político registrou-se a seguinte ponderação: 

 

 “A prioridade do presidente eleito Tancredo Neves para educação: é a reforma 

completa de todo o sistema educacional brasileiro e, de maneira fundamental, da 

universidade. A universidade brasileira está esfacelada; a universidade brasileira está 

reclamando - e este é um clamor nacional – algumas políticas que venha colocá-la 

em compatibilidade com os anseios da sociedade. A universidade brasileira sofre em 

todos os seus aspectos, ela precisa de um mudança de mentalidade, de estruturas, de 

técnicas e de métodos, para que possa realmente ser recuperada em todos os seus 

objetivos.”  Na entrevista coletiva concedida a jornalistas brasileiros e estrangeiros, 

em 17.01.1985, dois dias após sua eleição para presidência  (ROSAS, 1992, p. 07). 

 

E finalmente o momento de crises:  

 

“Em lugar da luta pela liberdade, a luta por salários. Em lugar do compromisso com 

a democracia global, a luta por democracia interna, às vezes, para defender 

privilégios corporativos”. (...) Em vez da segurança existe a dúvida; ao invés da 

automática promoção social o desemprego. (...) E ainda o mais grave: a consciência 

de que o passado terminou, porém ainda não temos futuro. Os ricos e a classe média 

já não demandam projetos. Porém faltam soluções para as massas (BUARQUE, 

1991, p. 86). 
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Nesse período acentua-se um processo de globalização e na economia a consolidação 

do que se convencionou nominar neoliberalismo.  

 

A dinâmica empresarial, o mercado livre, tal como determinadas concepções 

econômicas atuam e vem intervindo crescentemente na estrutura universitária sejam elas 

públicas ou particulares, pois que trazem uma compreensão utilitarista do espaço universitário 

seja ele qual for. 

 

Reconheça-se que em muitas ocasiões, a universidade se manteve fechada e 

produtivamente desinteressante para a sociedade. Fosse com a justificativa de “preservar a 

identidade”, apenas utilizar a realidade circundante como “objeto de estudo” ou para “se 

distanciar do mundo barulhento” (muitas vezes argumentos de tendência exclusivista), ela 

realmente se manteve distante do povo tanto no acesso como no usufruto dos serviços.  

 

Havia, portanto, não uma dívida, mas uma expectativa de que a universidade e mais 

amplamente entendida, o ensino superior, pudessem colaborar com o crescimento social, 

cultural e econômico da nação de maneira que esse compromisso se desse com a sociedade: o 

órgão que inclui todas as instituições e indivíduos. E não apenas servisse ao sistema 

produtivo, mercadológico comprometido com o lucro imediatista. 

 

  Os altos custos de uma educação de qualidade, os investimentos com pessoal e o 

desenvolvimento de algumas áreas da tecnologia são alvos muitas vezes ponderados pelos que 

deliberam por reduzir, enxugar, cortar ou até mesmo extinguir a educação pública 

universitária. Se esse enunciado parece absurdo para a realidade brasileira atual, não o é em 

outros países, onde a educação superior foi privatizada ou as instituições públicas cobram 

taxas dos estudantes.  

 

No campo da pesquisa acadêmica, por exemplo, o poder público é quem financia 

quase a totalidade dos trabalhos científicos, ficando uma reduzida parcela de bolsas 

concedidas por universidades particulares, fundações e empresas.  
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3. ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

 

Ainda é possível se deparar em textos especializados com as expressões “abertura da 

universidade”, “os desafios da universidade no futuro”, ou “o ingresso na universidade”. 

Entende-se que esse seja um expediente que faz referência não a um passado, pois 

historicamente, não se tem no Brasil uma estrutura de universidade secularmente constituída. 

A utilização de universidade ao invés de ensino superior está ligada a uma ideia ideal desse 

último, algo que ficou arraigado tanto na linguagem de especialistas como da população em 

geral.  

 

Tão importante quando analisar o uso lingüístico dos termos é conhecer suas 

definições e, mais ainda historicizar a construção e problematizar a realidade do ensino 

superior hoje. 

 

Seguindo historicamente a tradição de uma “Pedagogia colonial”, termo utilizado por 

Paulo Freire no prefácio da obra de Rosas (1992), as políticas públicas brasileiras e sua 

estrutura administrativa no decorrer dos regimes foram constituídas a partir da promulgação 

de Cartas Régias, Decretos e Ordenanças de autoridades. Esta prática se estendeu passando 

pela Regência e Império.  

 

A República, por sua vez, perpetrou-se a partir de sucessivos golpes e restrições 

democráticas, passando e tendo como ápice o período de triste memória dos Atos 

Institucionais até chegar ao contexto de ampla utilização das Medidas Provisórias no período 

da Nova República, principalmente, nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) e Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010).  

 

Da impossibilidade de “mudanças por decreto” Licínio afirma que as instituições 

“não mudam apenas, nem por força das mudanças jurídico-normativas por mais relevantes 

que estas sejam. A reforma-decreto e a reforma-mudança empiricamente traduzidas na ação e 

no universo das práticas sociais, teem como se sabe distintas regras e distintos ritmos”. Logo, 

“no plano da ação um modelo institucional de universidade não é imediatamente e 

automaticamente substituído por outro, com fronteiras e balizas rígidas de contornos bem 

definidos” (LIMA In SGUISSARDI e SILVA JR, 1997, p. 29). 
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Para introduzir esse capítulo, que trata dos principais conceitos integrantes do ensino 

superior brasileiro, é apresentado o relato de um momento de intensas transformações nessa 

área. Vale, portanto, com o fim de exemplo. 

 

 

3.1 (Des) Estruturação da universidade: o caso da departamentalização  

 

 

A conjuntura sociopolítica no ano de 1968, afirma Rosas (1992), provocava revolta 

interna em quase todas as camadas da sociedade, mas recomendava prudência quanto a sua 

manifestação pública. A situação em outros países não era diferente, tanto que em várias 

partes do mundo, jovens, dentre eles milhares de universitários, reivindicavam aos governos 

instituídos, mais espaço no debate político, nas decisões das instituições, lutavam por um 

mundo mais igualitário. 

 

A edição do Ato Institucional Número 5 (AI-5) pelo Presidente da República 

integrava um conjunto de medidas autoritárias que, no plano acadêmico, infundia o medo e 

alimentava a não criatividade almejando manter a disciplina. Resguardado no AI-5 o 

Presidente Costa e Silva edita (após o documento da Reforma de 1968) o Decreto-lei nº 464, 

de 11/2/1969 instaurando normas para organização e funcionamento do ensino superior.  

 

Sentimentos de desconfiança e insegurança perduram por toda a década seguinte, 

principalmente no meio acadêmico. Para Rosas (1992, p. 88) “Caberia entusiasmo no 

cumprimento da nova lei, mesmo que nela enxergássemos algumas de nossas aspirações, era 

uma lei outorgada, imposta, vertical, com exíguo prazo para compreendê-la e cumpri-la?”  

 

O autor se refere às legítimas aspirações da sociedade, principalmente, universitária, 

por melhorias e modernização da sociedade, cuja ênfase, aqui recai no ensino superior. Na 

exatidão desse momento histórico de expectativas sobre a educação também corroboram 

Fávera (2000) e Buarque (1991).  

 

O estado em que se encontrava a universidade, sua estrutura arcaica, seu despreparo 

para acompanhar o progresso da ciência, sua expansão sem obediência a um planejamento 

adequado, é utilizada, pelos militares, para justificar a reforma e apontar os rumos a seguir.  



32 

 

 

Nesse momento é elaborado o terceiro documento que ordenaria as ideias e marcaria 

como uma linha de força o pensamento oficial sofre a educação superior brasileira, a partir de 

1964, apesar da constante e invasiva assessoria estrangeira, “não foi escrito por técnicos ou 

assessores norte-americanos, mas, foi obra de brasileiros especialistas em repressão” 

(ROSAS, 1992, p.51).  

 

Com isso se afirma que grande parte das mudanças oriundas das reformas na 

educação superior brasileira no período do Regime Militar ver-se-iam implementadas por 

técnicos e políticos brasileiros, não excluso militares, contudo, plenamente empenhados em 

copiar modelos estrangeiros “exitosos” e compatíveis com o momento político submisso do 

país. 

 

A proposta oficial, “de caráter econômico e empresarial”, também visava alcançar 

maior rentabilidade dos investimentos. A comunidade acadêmica, contudo, desconfiava que o 

regime de créditos, uma das inovações da reforma, ocultava a intenção de inviabilizar a 

formação de grupos estáveis de alunos. “O fato é que a medida quase eliminou do meio 

acadêmico a constituição de grupos informais, porém, estáveis de estudantes, (...) outrora 

numerosos” (ROSAS, 1992, p. 80). Essa ainda é a percepção de muitos professores e alunos 

egressos daquele período.   

 

O caso da departamentalização da administração dos cursos superiores e a extinção 

da cátedra no período foi um dos acontecimentos mais emblemáticos dessa tradição local de 

governar e promover mudanças por decreto. Também teve conseqüências dispersantes entre 

os docentes, pois acabava com o poder dos catedráticos e pulverizava os cursos superiores 

entre vários departamentos. Não obstante tenha trazido a possibilidade da carreira docente no 

ensino superior. 

 

Veio no contexto de uma reforma que verdadeiramente trouxe grandes mudanças, 

algumas de fato, há muito esperadas pelo público acadêmico e por diversos segmentos da 

sociedade como já ressaltado. Mas surgiu carregada do perfil ideológico que impregnava o 

poder executivo central no período militar.  
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O modelo de ensino norte-americano que substituiu o modelo francês e europeu até 

então predominante no Brasil, é eminentemente técnico e não político. Pelo menos algumas 

testemunhas do período veem uma desagregação política da universidade, do papel social que 

professores e estudantes do ensino superior exerciam, pois era um lócus eminentemente 

político no Brasil. Isso confirma Vahl (1987, p. 33) quando afirma: “Os princípios 

fundamentais da reforma foram inspirados no sistema norte-americano. Em alguns casos até a 

nomenclatura adotada foi tradução de termos utilizados: departement, credit, etc.”  

 

A extinção da cátedra redefiniu os rumos do ensino superior brasileiro. Nesse ato, de 

uma só vez, o governo militar tirou o poder “secularmente” garantido aos professores desse 

nível de ensino sobre suas cadeiras e criou a carreira de professor do ensino superior nas 

universidades federais existentes desde 20 de agosto de 1965. 
1
 Aliás, o modelo da cátedra, 

com ciclos anuais dentre outras peculiaridades, além de persistir em países europeus ainda se 

faz presentes em países Latino Americanos. Após a Reforma Darcy Ribeiro em 1996 foi 

possível para as universidades optarem como iriam estruturar o funcionamento da 

universidade democrática. 

 

O relatório do Grupo de Trabalho da Reforma de 1968 reconhece não se poder 

imaginar que “um simples dispositivo legal” assegure a geração de novas atitudes. O impacto 

causado, sobretudo, pelo ciclo geral e pelo regime de créditos, “sem o mínimo respeito aos 

professores, alunos e dirigentes das instituições de ensino superior, teve consequências 

desastrosas. Sua implantação se deu quase sempre com má vontade e em meio a um clima 

generalizado de suspeitas e desinformação” testemunha o professor Paulo Rosas (1992, p. 79). 

 

À formação de uma carreira na docência em formação, à mudança no regime de 

créditos e de disciplinas semestrais, à estruturação em departamentos dentro dos Centros por 

área do saber, some-se a dispersão geográfica que muitas instituições federais sofreram desde 

sua formação como instituição de ensino superior
2
. O resultado da soma é uma desagregação 

sociopolítica construída e da qual ainda hoje sente os efeitos, apesar da departamentalização 

ter sido abolida na reforma ocorrida no período democrático como já citado.  

                                                           
1
 Sancionada pela lei de no 4.759 publicada no diário oficial de 24-08-1965 a qual determina que universidades 

e escolas técnicas federais, vinculadas ao MEC e sediadas nas capitais dos estados serão qualificadas de 
federais e terão denominação do respectivo estado (Fávera, 2000, p. 101). 
2
 É o caso da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, dividida em Campus do Pici, Benfica, Poramgabuçu, 

dentre vários imóveis distribuídos na capital cearense. 
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Sobre esses acontecimentos Vahl (1987, p. 33) tem a opinião de quem também 

vivenciou o processo de transformação da Reforma de 68: 

 

“Na cópia ou transposição do modelo norte-americano, alguns fatores essenciais não 

foram devidamente ponderados, com o caso da inexistência de campus universitário 

na maioria das universidades brasileiras no final da década de 1970, já que o modelo 

tradicional de criação das universidades em nosso país foi o da aglutinação de 

escolas e faculdades isoladas e distantes fisicamente uma das outras, em torno de 

uma reitoria. Este fato muito dificultou a efetiva implantação da nossa reforma 

universitária, que não podia prescindir das facilidades do chamado campus 

universitário.”  

 

 

3.2 Termos correntes e definição de ensino superior  

 

 

Dos assuntos a serem abordados nesse capítulo é essencial compreender a definição 

de universidade como instituição constituinte e ainda de alguma forma central do sistema de 

ensino superior. Essa centralidade devida, principalmente, a ideia de ensino superior que 

possuem a maioria da população.  

 

Desde a expansão do ensino superior que ocorreu nas décadas 1970, 1980, a 

universidade é compreendida na forma da lei e no imaginário popular, como espaço onde se 

dá por excelência o ensino superior e o que se convencionou chamar o seu tripé: pesquisa, 

ensino, extensão. 

 

Uma das consequencias da expansão, contudo, é a diversificação das formas de 

promover e oferecer o ensino superior, tanto na iniciativa pública como privada, o que gera 

uma real variedade na oferta dos serviços de educação tal como se conhece hoje. 

 

O significado da palavra universidade, sem embargo, repercute como modelo ideal 

de ensino e faz, por vezes, substituir ensino superior pela simples utilização do termo 

universitário. Essa questão exige minúcia pelo fato de usualmente se acreditar que é 

universidade toda e qualquer instituição que promova formação de nível superior, o que faz 

surgir à qualificação de universitário e professor universitário para acadêmicos de faculdades, 

centros universitários, escolas de ensino superior.  
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Algumas vezes, acontece que a sociedade produz uma imagem da universidade que 

alguns docentes não estão interessados em desenvolver, ou seja, puramente voltada para 

atividades de sala de aula e aquisição de saberes científicos aplicáveis e úteis. O problema 

pedagógico é um problema real dentro da instituição de ensino superior da atualidade. 

Naturalmente para isso concorre a diversificação de culturas que se reproduzem e de 

indivíduos que ingressam dentro de um curso de graduação, ampliando, mas podendo 

dispersar potencialidades.  

 

Essa é uma das épocas em que deve se discutir a disponibilidade para a docência no 

ensino superior. Não é uma questão apenas de “aulismo”, mas de promover o encontro 

educativo, a possibilidade interação que gera aprendizagem não só por parte do estudante, 

mas ambas as partes envolvidas no processo.  

 

Dividem-se, então, os que se identificam apenas com a docência, e os que preferem 

se consagrar apenas à pesquisa científica. Desse fenômeno trata Kourganoff (1990, p. 52) 

quanto define o papel do professor:  

 

“A principal preocupação de um professor autentico é compreender as descobertas 

para explicá-las aos alunos. Para o professor atingido pelo “vírus pedagógico”, toda 

proposição obscura é um desafio que o obriga a descobrir um modo de explicação 

mais claro. Assim, seu comportamento diante de textos difíceis assemelha-se ao do 

pesquisador diante dos enigmas da natureza. Enquanto o cientista autêntico busca o 

prazer de descobrir, o professor autêntico busca o prazer de compreender, para ele 

mesmo e, sobretudo, para os outros.”  

 

E ao explanar o desafio e quase a impossibilidade do pesquisador nato se dividir 

entre as tarefas de docente e pesquisados ao mesmo tempo:  

 

“O pesquisador moderno, estritamente especializado, é cada vez mais incapaz de 

expor seus resultados e seus métodos de uma forma acessível àqueles cuja 

especialidade difere da sua. É por isso que a pesquisa por si só não pode engendrar a 

cultura. O ensino pode ser vivido, como uma atividade criativa, em dois sentidos: 

como criador de um saber estruturado e como criador da personalidade do 

estudante”. (KOURGANOFF, 1990, p. 124). 

 

Em relação à utilização do termo universitário e mais propriamente universidade, é 

válido citar a decisão do Conselho Nacional de Educação (CNE). A resolução define que para 

manter o do título obtido junto ao Ministério da Educação (MEC), universidades e centros 
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universitários, tanto públicos quanto particulares, deverão oferecer, pelo menos, quatro 

mestrados e dois doutorados até 2016. A exigência e o prazo valem, também, para faculdades 

que aspiram ser universidade. 

 

Compreende-se que será complexo para algumas faculdades e centros universitários 

públicos que pretendem ser uma universidade. Principalmente aquelas mais distantes dos 

centros de formação de doutorado e pós-doutorado. Para as instituições particulares, mais 

ainda, devido ao seu orçamento ser definido pela procura dos seus cursos e pelo pagamento 

das mensalidades dos alunos, algo que, em última instância, não segue nenhuma lei de 

continuidade. A implantação de Pós-Graduação stricto sensu envolve investimentos 

contínuos, por vezes, crescentes. Vale também lembrar que esses Programas de Mestrado e 

Doutorado são avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) a cada três anos.  

 

Dos termos em uso na atualidade que compõem o ensino superior brasileiro merecem 

ser ressaltados os principais a fim de guiar o trabalho numa incursão segura pela análise da 

expansão que vem ocorrendo nos últimos anos. Por isso abordar questões essenciais na 

dinâmica acadêmica para em seguida prosseguir com a definição de siglas e nomenclaturas 

que fazem parte do cotidiano do ensino hoje.  

 

Conforme o Censo da Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Pedagógicas Anísio Teixeira - INEP em 2009 (edição 2010) a organização 

Faculdades continua caracterizando a educação superior, com participação percentual de 85% 

do total de IES. De forma expressiva, portanto, a universidade deixa de ser referência do 

sistema de ensino. 

 

Consta no glossário do referido Censo da Educação Superior
3
 o termo Curso superior 

como “curso ministrado por instituição de educação superior, aberto a candidatos que 

atendam às exigências legais. Compreende os cursos de graduação, seqüenciais, de pós-

graduação e extensão”.  

 

                                                           
3
 Disponível no site do INEP: << http://www.inep.gov.br >> 

http://www.inep.gov.br/
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A definição mais completa de ensino/educação superior encontra-se nesse glossário: 

“É um dos níveis da educação brasileira, ministrada em instituições de educação superior, 

públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização e tem como 

finalidades: estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais, para participar do desenvolvimento da sociedade brasileira 

e colaborar na sua formação contínua; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com essa 

uma relação de reciprocidade; promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição”. 

 

Universidade, por sua vez, é “Instituição pluridisciplinar de formação de quadros 

profissionais de nível superior, que se caracteriza pela indissociabilidade das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e goza de autonomia financeira, administrativa e acadêmica”.  

 

Dentre as formas de ingresso na educação superior, as possibilidades que as IES 

apresentam aos candidatos que querem ter acesso aos cursos superior estão, ainda, o 

tradicional o vestibular, mas há uma tendência no país, para utilização de outros processos 

seletivos como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM, Portaria n° 438 de 28 de maio 

de 1998) e a avaliação seriada do ensino médio que acontece de forma gradual e progressiva, 

com provas aplicadas ao final de cada série do ensino médio.  

 

Algumas IES utilizam outros tipos de seleção, como provas / testes, avaliações de 

conhecimentos, entrevistas, análises do curriculum vitae e do histórico escolar. Existem, 

ainda, outras formas de acesso aos cursos superiores: mudança de curso, transferência, 
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transferência ex officio, matrícula cortesia, programa de estudante-convênio, acordos 

internacionais, obtenção de novo título por portadores de diplomas de curso superior, 

reingresso e outros tipos de ingresso. O acesso ao ensino superior federal se dá por meio de 

uma seleção unificada, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e ocorre exclusivamente por 

meio do ENEM para a maioria das IES. Anteriormente, ocorria a somatória ao vestibular da 

instituição. A adesão permanece optativa. 

 

A questão do ENEM, que vem sendo motivo de crítica pelos diversos setores da 

sociedade (fruto, em parte do desconhecimento do instrumento), é causada pelo 

conservadorismo daqueles que não aceitaram o fim da exclusividade do vestibular e são 

contra as políticas do governo federal; ou dos daqueles liberais que não admitem a forma 

monolítica e um pouco engessada do exame. Também tem a ver com a estrutura atroz que o 

ENEM, de alguma forma, ainda herdou do vestibular e deverá abolir. Isso perante os olhos da 

sociedade em geral e dos estudantes em particular. Dessa forma ainda está em fase de 

adaptação e aperfeiçoamento.  

 

Na verdade a discussão em torno do ENEM encerra algo central para o ensino 

brasileiro: pois nele se define quem vai entrar no ensino superior o que tem contribuído para 

modificação do perfil dos aprovados. Esse fato, relacionado ao estilo de exame que o ENEM, 

propõe redefinição dos conteúdos que serão preferencialmente abordados, estudados e 

aprofundados no Ensino Médio. Além de não mais atender a interesses de acesso restrito e 

“elitista” e de permitir a mobilidade de estudantes entre os estados da federação (conforme 

escolha da IES pelo candidato). Por isso todo o fenômeno guarda relação com a própria 

identidade da universidade.  

 

O ensino superior no Brasil é oferecido por universidades, centros universitários, 

faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode optar por 

três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura e formação tecnológica. Os cursos de pós-

graduação são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) e strictu sensu (mestrados 

e doutorados). 

 

Além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência em pelo menos 75% 

das aulas e avaliações, ainda é possível formar-se por ensino a distância (EAD). Nessa 

modalidade, o aluno recebe livros, apostilas e conta com a ajuda da internet. A presença do 
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aluno não é necessária dentro da sala de aula. Existem também cursos semipresenciais, com 

aulas em sala e também à distância. 

 

Quem planeja e coordena a Política Nacional de Educação Superior é a Secretaria de 

Educação Superior (SESU), órgão do Ministério da Educação. Ela também responde pela 

manutenção, supervisão e desenvolvimento das instituições públicas federais de ensino 

superior (IFES) e a supervisão das instituições privadas de ensino superior, assim como a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina. 

 

Para medir a qualidade dos cursos de graduação no país, o INEP e MEC utilizam o 

Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado anualmente, logo após a publicação dos resultados 

do Exame Nacional de Desenvolvimento dos Estudantes (ENADE, Lei n° 10.861, de 14 de 

abril de 2004 e Portaria MEC n° 2.051, de 9 de julho de 2004) ou antigo PROVÂO. O IGC 

usa como base uma média ponderada das notas de graduação e pós-graduação de cada 

instituição de ensino superior.  

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é formado por 

três componentes principais: avaliação institucional, dos cursos de graduação e do 

desempenho dos estudantes. O SINAES avaliará todos os aspectos que giram em torno desses 

três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos 

alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos. 

 

Órgãos e programas do Estado brasileiro mantém projetos para ampliar e facilitam o 

acesso de alunos e professores à educação superior e ajudam a melhorar a qualidade de ensino 

das instituições federais. Dentre eles está o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES) cujo objetivo é financiar a graduação na educação superior de estudantes que 

não têm condições de arcar com os custos de sua formação. Para candidatar-se ao Fies, os 

alunos devem estar regularmente matriculados em instituições pagas, cadastradas no 

programa e com avaliação positiva nos processos avaliativos do MEC. 

 

              O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas 

de iniciação à docência para alunos de cursos presenciais que se dedicam ao estágio nas 

escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam a trabalhar no magistério da rede 

pública de ensino. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula. 
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Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. 

 

Já o Programa Universidade para Todos (ProUni) criado em 2004 pela Lei nº 

11.096/2005 tem como finalidade conceder bolsas de estudos integrais e parciais à estudantes 

de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, sempre em 

instituições privadas de educação superior. Quem adere ao programa recebe isenção de 

tributos. 

 

             O Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) busca ampliar o acesso e a permanência na educação superior. A meta é 

dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir 

o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. O programa foi alvo de muitas 

críticas por parte da comunidade acadêmica, principalmente do movimento estudantil.  

 

              Também o Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) 

pretende fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países – em 

especial os africanos – nas áreas de educação e cultura. O programa oferece apoio financeiro 

(no valor de um salário mínimo mensal) para alunos estrangeiros participantes do Programa 

de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), regularmente matriculados em cursos de 

graduação em instituições federais de educação superior. 

 

 

3.3 A administração do ensino superior: complexidade e tendências  

 

 

Tratando-se de administração no ensino superior tudo parece ser extremamente 

complexo. Nessa perspectiva é difícil conseguir uma única regra ou princípio que seja válido 

para todas as instituições de ensino superior (ZACCARELLI, 1987, p.85). Isso é verdade 

tanto na administração de recursos humanos, quanto nas atividades de ensino e pesquisa, de 

orçamento e finanças, etc. É válido ressaltar que ao tripé Pesquisa, Ensino, Extensão já se 

acrescem Gestão e Educação Continuada.  
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Esta complexidade tem se mostrado extremamente intrigante no Brasil, onde as 

universidades mais tradicionais em funcionamento teem pouco mais do que setenta anos e, 

por isso, segundo Zaccarelli (1987, p.85) “não temos nem tradição, nem conceitos sólidos que 

guiem sobre como conduzir as questões universitárias.” 

 

Uma das origens da complexidade reside em querer tratar todas as universidades pela 

generalização do que é válido para administrar uma determinada universidade. O erro está em 

pensar que todas as universidades são instituições com a mesma missão ou função social. De 

fato cada universidade procura uma especialização, como melhor forma de viabilizar-se, e 

acabam formando um sistema de ensino superior e pesquisa. 

 

As variações podem ocorrer dentro inclusive da mesma instituição, ou na mesma 

área em instituições diferentes como é o caso da psicologia que tem uma variedade de modos 

de se configurar nas instituições. De maneira que se numa ela está locada na área da saúde, 

em outra se encontra inclusa no centro de humanidades.  

 

Para Zaccarelli (1987), os componentes organizacionais são os seguintes: 

participação- nas decisões da universidade; carreira- estabelece as condições necessárias de 

desenvolvimento durante a vida na instituição; incentivo- vão estimular o desempenho das 

tarefas; treinamento- visa o crescimento pessoal e profissional na instituição; avaliação- o 

desempenho a fim de se ter quadro informativo capaz de viabilizar não só a carreira como 

também a definição de novas políticas de recursos humanos e promoção- o reconhecimento 

do indivíduo. Estão fortemente relacionados com o progresso dos funcionários nas 

organizações universitárias.  

 

Tenta invadir e se instalar na gestão universitária como política pública, desde a 

implantação de políticas neoliberais no Brasil, um perfil empresarial típico do sistema 

privado, no qual são valores fundamentais a competitividade, a produtividade, a eficiência, a 

mensuração. Esse modelo se contrapõe a um modelo burocrático que ganha notoriedade por 

suposta qualificação de ineficiência, lentidão, improdutividade.  

 

No modelo gerencialista apresentado por Licínio (1997), a administração científica e 

o neotaylorismo se impõem, às políticas públicas e administração pública ressaltando a 

eficiência, a capacidade de cálculo, a previsibilidade e o controle. Neste quadro de referencia 
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dificilmente resta lugar para a democracia e para o exercício da cidadania. O processo de 

decisão democrático e participativo tende a ser percebido como pouco compatível com as 

regras e os processos de racionalização, porque é um processo lento e imprevisível, ambíguo e 

fluido, porque não garante eficácia e porque, no limite, é irracional (LIMA In SGUISSARDI e 

SILVA JR, 1997, p. 46). 
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4. CENÁRIOS DA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

No capítulo anterior foram apontados vários termos que vem se inserindo e fazendo 

parte no vocabulário acadêmico brasileiro. No centro da discussão estava a definição e o uso 

dos termos universidade e ensino superior.  

 

Apresentado o vocábulo ensino superior mais corrente e preciso na atualidade, o 

trabalho chega à sua parte decisiva, pois é neste capítulo que será abordada a expansão do 

ensino superior particular no final da década de 1990 e a expansão desse nível na rede 

pública, respectivamente no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio Lula 

da Silva (LULA).  

 

Esse debate com frequência passou a ser realizado com a utilização de farta 

quantidade de números, gráficos e paralelos comparativos. Aqui serão abordadas 

excepcionalmente, posto que tanto a expansão privada como a federal vieram atender às 

parcelas diversas da população e regiões do país, sendo que, de alguma forma, as duas gestões 

se integram e se complementam. 

 

 

4.1 O ensino superior sob o Governo FHC (1995-2002) 

 

 

Eleito no pleito presidencial de 1994 após ter sido o Ministro da Fazenda no governo 

Itamar Franco, o sociólogo e professor universitário Fernando Henrique Cardoso era o 

representante de uma intelectualidade paulista que aspirava chegar ao governo federal após a 

redemocratização de 1985. Vinha de uma extensa carreira política e representava expectativas 

quanto à melhoria da educação de um modo geral no Brasil. Para os vários segmentos da 

sociedade brasileira, contudo, o grande trunfo político do novo presidente era sua 

participação, no governo Itamar, da implantação exitosa do Plano Real, efetivamente uma 

moeda que equilibrou a economia do país. 

 

Enquanto a primeira-dama da República, Ruth Cardoso, também socióloga, vinha 

realizando atividades ligadas à alfabetização de adultos; com a realização de programas 
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sociais com apoio federal, outras áreas da educação foram sendo reformuladas por ações mais 

centralizadas e também mais discutidas, pois envolviam interesses maiores.  

 

Assim a coalizão de centro-direita que elegeu o presidente e o acompanhou ao poder, 

permitiu a aprovação de várias leis com forte impacto no financiamento da educação, tais 

como a LDB de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a criação do 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério) e o PNE (Plano Nacional de Educação) que visavam a melhoria 

do ensino de modo geral.  

 

Para Cunha (2003), contudo, quanto às ações governamentais ligadas às graduações, 

essa intervenção pode ser qualificada como “normatização fragmentada do ensino superior”. 

 

Pode-se considerar como marcos do Governo Fernando Henrique Cardoso no 

assunto a posse de Paulo Renato de Souza como Ministro da Educação. Também a Reforma 

Darcy Ribeiro em 1996, escolhida por ser menos específica e ter como relator esse senador 

considerado um nome de consenso. Aquele, por sua vez, já trazia experiência na gestão 

educacional e na docência universitária, além de ter ocupado espaço central na campanha 

presidencial de Fernando Henrique, portanto, personagem próximo do presidente. 

 

Alguns dados que serão apontados a partir de agora, deverão ilustrar um pouco do 

contexto e da filosofia do governo FHC, além de avaliar suas consequencias para a educação 

brasileira. Nesse sentido, cabe ressaltar que segundo Pinto (2002) o governo FHC gastou 4% 

do PIB com ensino e 8% do PIB com juros e encargos da dívida pública.  

 

Especificamente no ensino superior, as reformas educacionais empreendidas 

atendiam ao Plano Diretor da Reforma do Estado encaminhado pelo Ministro Bresser Pereira, 

ainda no primeiro mandato do governo FHC, com o propósito anunciado de reduzir o “custo 

Brasil”.  

 

O gasto total com as 39 universidades federais aparentemente se manteve 

relativamente inalterado no período de 1995 a 2002. Porém, ao serem desagregados, os gastos 

com “despesas de capital”, o recurso destinado às bibliotecas, insumos, melhoria de 
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instalações etc, despencaram 80% (oitenta por cento): de já irrisórios R$ 173 milhões em 

1995 para R$ 31 milhões em 1998. (LIMA, 2003, p.24).  

 

Como efeito desse processo, entre 1996 e 2000, o número de matrículas na rede 

privada cresceu três vezes mais que na rede pública. Apenas 14% (quatorze por cento) da 

população de dezenove a vinte e quatro anos estavam no ensino superior. 

 

Na visão de Cunha (2003, P. 39), durante a gestão do governo FHC:  

 

“A política para o ensino superior deveria promover uma ‘revolução administrativa’: 

o objetivo seria a administração mais racional dos recursos e a utilização da 

capacidade ociosa, visando a generalizar os cursos noturnos e aumentar as 

matrículas, sem despesas adicionais. Para isso, as universidades deveriam ter uma 

‘efetiva autonomia’, mas que condicionasse o montante de verbas que viessem a 

receber à avaliação de desempenho. Nessa avaliação, seriam levados em conta, 

especialmente, o número de estudantes efetivamente formados, as pesquisas 

realizadas e os serviços prestados. A racionalização dos gastos e o aumento da 

produtividade deveriam se refletir em aumentos salariais de professores e de 

funcionários.”  

 

Com a alegação do governo de que “o Estado não poderia manter o custo das 

universidades públicas”, baseado no que se convencional chamar de política neoliberal, o 

processo de estado mínimo foi avançando no que a oposição entendia como o desmonte do 

estado nacional.  

 

Apesar de ter uma estrutura historicamente nova, porém já consolidada, as 

universidades federais, se não foram as mais atingidas com essa política nacional, eram alvo 

fácil dessa concepção econômica e admnistrativa. As áreas de humanas, o estudo de línguas 

estrangeiras e a extensão, em alguns casos, foram desconsideradas como de interesse público 

e ameaçadas de extinção ou privatização. Todos os departamentos da universidade brasileira, 

contudo, sofreram o sucateamento de sua estrutura física. Os recursos humanos (funcionários 

não docentes) temiam pela terceirização dos serviços, ressentiam a ausência de novos 

concursos e a inexistência de aumentos nos vencimentos. As greves se tornaram freqüentes.  

 

O clima de desconfiança da comunidade acadêmica descrita por Rosas (1992) no 

período do regime militar parece se reeditar agora em relação ao governo, aos departamentos 

de concessão de bolsas e às instituições de pesquisa centrais.  
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Os estudantes, por sua vez, apesar de afetados na sua formação acadêmica com as 

constantes paralisações grevistas, apoiavam, por meio do movimento estudantil, 

principalmente com identificação socialista e de esquerda, ações contra o governo e o que era 

visto como política de redução da assistência estudantil, privatização do ensino “educação não 

é mercadoria” e as “políticas educacionais implantadas sob orientação de organismos 

econômico-financeiros multilaterais”. Num contexto político mais amplo, contestavam a 

entrega das riquezas nacionais para as potências estrangeiras.  

 

O modelo gerencialista, proposto por Lima (1997, p. 30) ao observar a lógica 

empresarial adentrando a universidade dos países ocidentais “não acompanha nenhuma 

revolução política nem surge investido de legitimidade jurídica; antes acompanha o sinal dos 

tempos e encontra as suas bases de legitimação nos imperativos da modernização dos sistemas 

educativos em geral e das universidades em particular.” Opõe-se ao modelo corporativo e 

centralista tradicional que lhe são alternativos e anteriores “denunciando sua arrogância 

burocrática e o seu caráter irracional” e ainda tem inspiração produtivista. 

 

Assim o governo FHC passou uma imagem de estar em sintonia com uma triste 

música de descompromisso com a educação, música essa criada e entoada desde o período 

colonial como ficou sublinhado no começo desse trabalho. 

 

No ensino superior o que de fato ocorreu foi uma maior atenção às normalizações 

desse nível de ensino já que a Constituição Federal de 1988 previa a liberdade da iniciativa 

privada em oferecer ensino, desde que seguisse as normas da educação nacional, bem como 

receba autorização e tenha a sua qualidade avaliada pelo poder público (art. 29). 

Presumivelmente existia uma busca pelo crescimento do número de matrículas na graduação. 

Sem embargo, ela foi acompanhada pelo estímulo, inclusive financeiro, para que a iniciativa 

privada assumisse e atendesse essa demanda reprimida. 

 

Por isso, também ocorreu a oportunização da expansão da rede privada que 

presenciou no período seu maior salto expansivo desde a década de 1970. O governo era 

acusado de uma forte aproximação com os banqueiros e com setores do empresariado. Isso 

facilitou a incorporação de práticas da gestão empresarial no setor público e, por outro, uma 

forte expansão das matrículas nas instituições privadas e pequena nas instituições públicas 

federais (BARREYRO, 2008 apud ROTHEN e BARREYRO, 2011, p. 24).  
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No governo FHC a avaliação da educação superior tomou papel central nas políticas 

educacionais. Tendo esse aspecto ganho continuidade no governo seguinte, já que os 

processos de avaliação do ensino superior se aperfeiçoaram se tornando socialmente aceitas 

como forma de valorização/desvalorização de faculdades e universidades, outrora, locais de 

indiscutível qualidade pela constituição exclusivista e de alta seletividade.  

 

Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ao regulamentar a previsão constitucional, 

determinou-se a renovação periódica da “autorização e o reconhecimento de cursos, bem 

como o credenciamento de instituições de educação superior” (CF art. 46). Ressalta-se nesse 

artigo que os atos regulatórios são vinculados ao “processo regular de avaliação” (ROTHEN e 

BARREYRO, 2011, p. 24). 

 

No espírito da Reforma do Estado, a característica basilar do “Provão” era a emissão 

de conceitos simplificados numa escala de cinco níveis de “E” a “A”, que permitia estimular a 

concorrência entre as instituições de educação superior. O “Provão” era concebido no sentido 

de dupla regulação do sistema: pelo Ministério e pelo mercado consumidor de ensino. 

Somado ao nascente ENEM e com as visitas ministeriais às IES, estava criada uma nova fase 

da educação superior brasileira.  

 

Por outro lado, a equipe do MEC e o poder executivo federal, promoveram uma nova 

reformulação do sistema de ensino, ampliando, com o FUNDEF, as matrículas na educação 

básica “toda a criança fora da rua dentro da escola”, “programa amigo da escola”. Esse último 

mereceu críticas de profissionais ligados à educação por se sentirem desprestigiados como 

voluntários ao invés de contratados para promover educação pública de qualidade. 

 

As transformações na educação básica brasileira no governo FHC, contudo, tem 

efeitos inesperados e, nesse caso, pouco estudados no sistema de ensino superior. Como uma 

das metas era a melhoria do ensino fundamental era de interesse público a concessão de 

formação de terceiro grau para os indivíduos do magistério que, em muitos casos, não 

possuíam o ensino médio completo.  

 

Com a necessidade de formar uma grande massa de professores espalhados por todo 

o Brasil, os governos estaduais e municipais favoreceram a criação de cursos sequenciais, na 
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grande maioria pagos, que almejavam, além de melhorar o nível da formação dos alunos da 

rede pública, permitir melhores rendimentos para os professores.  

 

A realidade dos cursos sequenciais no campo da educação, contudo, permaneceu e 

continua na atualidade formando indivíduos que aspiram ingressar no magistério por questões 

de empregabilidade, melhoria ou complementação de renda. Tem sido a ocasião de milhares 

de pessoas atingirem a graduação e até a pós-graduação.  

 

Verdade seja dita que de 1993 até 2003 a educação superior pública teve aumento de 

109.536 vagas (incluso, instituição federal, estadual e municipal). Esse número na educação 

privada, porém, cresceu 1.344.469 vagas (Censo de 2004 apud DOS SANTOS, 2008, p. 04). 

 

Verdade também que a educação superior particular tem no Brasil, excelentes 

centros de formação profissional, prestação de serviços de qualidade à comunidade e projetos 

inovadores de pesquisa. Conquanto não são essas IES a regra.  

 

É possível listar alguns dos principais legados do governo FHC no campo da 

educação:  

 

 Consolidação da LDB e novo ciclo de debates sobre o ensino brasileiro após a 

democratização; 

 

 Criação do FUNDEF e a imensa expansão das matrículas no ensino básico; 

 

 Massificação da formação pedagógica dos professores por meio de cursos 

sequenciais; 

 

 Estagnação do ensino superior e tecnológico federais com crises no diálogo 

com professores, funcionários e estudantes; 

 

 Consolidação de um sistema de avaliação do ensino superior; 
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 Nova concepção da educação e, no caso do ensino superior, uma maior 

projeção midiática com apelo publicitário;  

 

 Expansão da iniciativa privada e lógica mercadológica aplicada ao ensino; 

 

A continuidade das propostas na política educacional, com os méritos e os 

desmerecimentos deve ser entendida, para Cunha, como produto, também, da permanência no 

governo de dirigentes e quadros técnicos, o que permite traçar um elemento de continuidade 

entre os governos José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique 

Cardoso, pelo menos no que se refere ao Ministério da Educação (CUNHA, 2003, p. 40). 

 

 

4.2 O ensino superior no Governo Lula (2003-2010) 

 

 

A desvalorização do real em janeiro de 1999, logo após a eleição de 1998, as crises 

internacionais, deficiências administrativas como as que permitiram o “Apagão” de 2001, e o 

pequeno crescimento econômico no segundo mandato de Fernando Henrique fortaleceram a 

posição eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, um torneiro mecânico e sindicalista que chegou 

a ser deputado federal constituinte tal como o antecessor na presidência.  

 

Abdicando de alguns pontos presentes em campanhas anteriores, como a 

manifestação de posições consideradas radicais, Lula escolhe para candidato à vice-

presidência o senador mineiro e empresário têxtil José Alencar, do Partido Liberal, partido ao 

qual o Partido dos Trabalhadores se aliou.  

 

Na campanha para presidente de 2002 Lula optou por um discurso moderado, 

prometendo a ortodoxia econômica, respeito aos compromissos e o reconhecimento da dívida 

externa do país. Assim conquistou a confiança de parte do empresariado e da classe média 

brasileira. 

 

Eleito após ter sido quatro vezes candidato a presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, representava para muitos, o próprio povo brasileira, por ser de origem humilde 
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e pertencer à classe trabalhadora. Oriundo dos movimentos sindicais do ABC paulista, Lula 

sempre foi um nome de consenso dentro do seu partido. 

 

Nesse momento de transição entre os governos em estudo, é importante primeiro 

lembrar que o presidente em exercício Fernando Henrique buscou facilitar a transmissão de 

poder propiciando um clima favorável e até acolhendo em Brasília, uma equipe de transição 

com membros escolhidos pelo presidente eleito. Segundo que toda essa conjuntura não 

impediu uma tomada de posição antagônica do governo Lula em relação ao governo FHC. 

Postura que se fez sentir em várias políticas públicas que seriam implementadas nos próximos 

oito anos. As estratégias para o ensino superior estavam entre as áreas que deveriam 

diferenciar a linha de atuação entre os dois governos. 

 

Dos Santos (2008, p. 01) trata daquele momento da história republicana quando diz:  

 

“Ao assumir a administração do país, o governo Lula encontra uma situação nada 

confortável atinente à situação da educação superior brasileira. O Censo da 

Educação Superior de 2003 declara que os “dados do World Education Indicators 

coloca o sistema de educação superior brasileiro entre os mais privatizados do 

mundo, atrás apenas de alguns países” (Brasil/INEP, 2004, p. 08). Vale ressaltar que 

o processo de privatização do setor universitário não ocorreu pelo leiloamento das 

instituições públicas de ensino, como ocorrido com algumas empresas estatais no 

curso da década de 1990 – como foi o caso da Companhia Vale do Rio Doce, da 

Companhia Siderúrgica Nacional, das companhias telefônicas, dentre outras.”  

 

Desde já é possivel concordar com Dos Santos (2008, p.02) para quem discutir a 

política de acesso e expansão do ensino superior “é muito mais abrangente do que estabelecer 

comparações estatísticas entre gestões governamentais, ou mesmo indagar sobre os 

mecanismos políticos para ampliar o quantitativo de vagas”. Residem lado a lado, diferentes 

concepções do real e divergentes representações da educação superior no dinamismo social, 

não necessariamente, antagônicas. Há, inclusive, aqueles que consideram a expansão no 

governo Lula uma continuidade a Reforma Universitária de seu antecessor. 

 

Nessa linha foram reelaboradas ou modificadas programas como de alfabetização de 

jovens e adultos, os programas de transfência de renda foram ampliados e melhorados, houve 

a abertura de concursos públicos para ministérios e órgãos federais. A principal meta do 

governo, contudo, estava ligada à estabilidade da moeda, à garantia de empregos e com a 

extinção da fome no Brasil.   
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Seu primeiro Ministro da Educação, Cristovam Buarque, iniciou o processo de 

debates e construção de argumentos para firmar princípios, definir diretrizes e estabelecer 

normas para revigorar a Educação Superior no país: 

 

“Quando Cristóvam Buarque ainda estava à frente do Ministério da Educação, deu-

se a criação do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) que não deixou dúvidas, já 

à época, de que as a reestruturação legislativa para a educação superior visava 

influenciar diversos setores do Estado. O grupo foi formado para debater e apontar 

as diretrizes que norteariam as questões prioritárias sobre a Reforma Universitária. 

Deste GTI foi elaborado, em 2003, o documento Bases para o enfrentamento da 

crise emergencial das universidades federais e roteiro para a reforma universitária 

brasileira. Neste documento, constam números apontamentos acerca da crise com a 

qual as universidades federais tiveram que conviver. Questões que tratam desde o 

arrocho orçamentário até a defasagem na reposição do quadro docente” (DOS 

SANTOS, 2004, p. 4). 

 

O que culminou de fato com a apresentação, pelo novo Ministro Tarso Genro, em 07 

de junho de 2004 da proposta de Reforma da Educação Superior. Aliás, é cabível indagar o 

motivo da troca de ministros, visto que Cristovam Buarque era já àquela altura um político e 

pensador profícuo capaz de capitanear uma educação renovada para o país.  

 

Após o primeiro ano do governo Lula (no Censo de 2004), apenas 11,1% das 

instituições de ensino superior se enquadram na condição de instituição pública (Dos Santos, 

2004, p. 04). 

 

É encaminhada ao Congresso, e, nos meses seguintes, aprovado o Programa 

Universidade para todos – PROUNI, em 13 de janeiro de 2005, que concede bolsas integrais e 

parciais a estudantes de graduação em instituições privadas do ensino superior. 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) estabelece o objetivo de nivelar a 

educação brasileira com a dos países desenvolvidos até 2021 e prevê a realização de medidas 

até 2010 como a criação de um índice para medir a qualidade do ensino e de um piso salarial 

para os professores de escolas públicas, foi lançado oficialmente no dia 24 de abril no 

Ministério da Educação.  

 

“Primeiramente, em termos estatísticos, a missão era chegar, dentro de uma política 

de longo prazo, ao número de 30% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior. 

Dentro desta meta, estabeleceu-se uma missão complementar que era ampliar o setor 

público até que este estivesse numa proporção de 40% da demanda da educação 

superior. Estas metas permanecem nos planos do governo, sendo adicionadas ao 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Hoje, o percentual de jovens 
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brasileiros entre 18 e 24 anos no ensino superior é de 11%; dentro das universidades 

públicas este percentual cai para aproximadamente 3%” (MEC, 2007). 

 

A emergência do paradigma da educação contábil, presente nos países ocidentais, 

pontua Lima (1997, p.52-53) “inscreve-se valorizando, sobretudo, as dimensões mensuráveis, 

comparativas e avaliativas da educação. A obsessão pela eficácia e eficiência, definidas 

através do recurso a metáforas produtivistas e do discurso onipresente da qualidade, da 

avaliação, dos resultados etc vem assim definindo a educação que conta – aquela que é 

orientada segundo objetivos precisos e que dessa forma se torna contável através da ação de 

instancias de controladoria. 

 

No final de 2008, contrariando a expectativa de que o SINAES teria papel central na 

regulação, foram criados dois índices com esse fim: o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e 

o Índice Geral de Cursos (IGC). A publicização de índices tem grande apelo popular na 

realidade brasileira (ROTHEN e BARREYRO, 2011, p. 22). Como o da inflação baseados 

que são em procedimentos técnicos e sintetizadores de fenômenos complexos.  

 

Vale destacar ainda o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado em 

2006. Através da UAB, o governo federal tem implantado progressivamente um sistema 

nacional de educação superior à distância, com a participação conjunta de instituições 

públicas (que servem de sede aos ‘pólos’), Estados e Municípios. 

 

O principal objetivo da UAB é atender a docentes que já estão em exercício na 

Educação Básica pública, oferecendo formação inicial aos que não têm graduação, além de 

promover a formação continuada. O objetivo anunciado do MEC é chegar a 2010 com 830 

pólos. 

 

A intenção e, principalmente, a imagem que deveria ficar, era de que o governo 

federal tinha como meta não apenas expandir o ensino superior dando-lhe maior justiça 

distributiva entre as unidades federativas, mas também criar, por meio da construção de novas 

unidades acadêmicas, oportunidades de crescimento pessoal e desenvolvimento social. 

 

“Embora o governo Lula argumente que sua missão principal não é apenas ampliar a 

educação superior, mas associá-la a um programa de justiça social, o fato é que a 

soma dessas políticas também tem um desfecho muito interessante aos empresários 

da educação superior. Sua taxa de lucratividade passa a ser garantida não apenas 
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mediante a necessidade de ampliação do número de estudantes em sua rede, mas 

também pelo significativo alívio fiscal garantidos pela aderência a tais programas 

Além do mais, por outro lado, estes programas acabam se tornando um negócio 

fundamental para aquelas universidades que estão no vermelho, visto que a 

inadimplência dos estudantes de universidades privadas é enorme” (DOS SANTOS, 

2008, p. 6). 

 

Em 2009 a previsão era de que até 2012, “serão criadas novas 10.251 bolsas de 

Assistência ao Ensino para estudantes da pós-graduação, sendo 5.812 bolsas de mestrado, 

4.046 bolsas de doutorado e 393 bolsas de pós-doutorado.  

 

Segundo o Censo de 2010, o maior crescimento no período se deu nas universidades 

(2,8%), categoria que nos anos anteriores sempre apresentou a menor taxa de crescimento.  

 

É provável que a ampliação da rede e das matrículas na educação infantil e 

fundamental nos governos anteriores tenha conseqüências numa maior pressão para o ingresso 

no ensino superior e tecnológico num momento histórico posterior. Principalmente na 

instituição universitária federal que sempre gozou de prestígio entre as IES brasileiras 

garantindo status aos que nela ingressam 

 

Por isso o governo pensou um projeto mais elaborado de expansão do ensino 

público, e, ao mesmo tempo, manter a rede privada visível em todas as principais cidades do 

país. Por isso o governo Lula apresentou, já no segundo mandato, a proposta do REUNI. 

 

Oficialmente o programa permite uma expansão democrática do acesso ao ensino 

superior, o que aumentará expressivamente o contingente de estudantes de camadas sociais de 

menor renda na universidade pública. O desdobramento necessário dessa democratização é a 

necessidade de uma política nacional de assistência estudantil que, inclusive, dê sustentação à 

adoção de políticas afirmativas.  

 

O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) consolida o REUNI. É o 

instrumento que permite defender a universidade pública. Contudo, mais do que isso, o 

REUNI propicia que cada instituição encontre, autonomamente, seu caminho de 

desenvolvimento no momento em que, em plena revolução científica, as fronteiras entre áreas 

do conhecimento tornam-se tênues e novas possibilidades de formação vão se delineando. “A 

exata compreensão dos fins do programa, portanto, exige atenção quanto aos meios a serem 
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empregados: a expansão dos cursos noturnos, a ampliação da mobilidade estudantil, a revisão 

da estrutura acadêmica e a diversificação das modalidades de graduação” (BRASIL/MEC, 

2007). 

 

O Reuni tem inspiração no Processo de Bolonha. Esse não é apenas um tratado 

intergovernamental, que tem alterado a legislação de um grande número de países europeus, 

são vários documentos adotados pelos ministros responsáveis pelo ensino superior dos países 

participantes. Porém, esses documentos não têm força de lei.  

 

Para alguns, o Processo de Bolonha vem melhorar e aprofundar o intercâmbio 

acadêmico e cultural entre instituições europeias, num modelo que ganha forte influência em 

países como o Brasil (Severino, 2009). Proposta, diga-se, já executada com certo grau de 

êxito pelo ERASMUS dentro da comunidade europeia. As conferências tiveram lugar 

primeiramente em Bolonha (1999) e na sequência em Praga (2001), Berlim (2003), Bergen 

(2005) e Londres (2007).  

 

O Processo de Bolonha, contudo, tem sofrido críticas como as de Severino (2009) 

que toma o empreendimento como a “adoção do modelo inglês para formar uma educação 

europeia”.  

 

Mas com a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, “o indivíduo, como 

aprendiz, é que é responsável pela sua formação, não é o processo em si do ensino”. Não mais 

se pensam em políticas públicas, mas em estratégias governamentais. Estaria à caminho a 

desregulação da educação pública, “com o Estado sendo apenas um avaliador, uma agência de 

controle. Tudo passa por uma estratégia econômica de gestão” (SEVERINO, 2009, p. 260).  

 

A construção de sistemas educativos de tipo gerencialista subordinados ao paradigma 

do governo pelo mercado, são criticadas por Lima (1997, p.42-43), pois, “baseados em teorias 

econômicas e de escolha pública, na competição, na eficácia e na eficiência, é orientada muito 

mais para os consumidores (orientação de mercado) do que para o reforço dos cidadãos 

(orientação cívica)”. Neste contexto, os ideais de educação para a democracia e a cidadania 

democrática são fortemente ameaçados, pois o modelo gerencialista ignora fronteiras 

geográficas e culturais. 
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Algumas diretrizes do REUNI estimulam também as reações estudantis e docentes. 

As justificativas contra o programa é o processo de massificação das universidades federais. 

Massificação não por conta da ampliação de vagas nas universidades federais, mas sim devido 

às condições oferecidas pelo governo para que esta seja efetivada. 

 

Das organizações representativas dos estudantes, apenas a União Nacional dos 

Estudantes manifesta seu apoio ao REUNI. As demais tecem duras críticas, acompanhando os 

argumentos apresentados pelas representações docentes. Os docentes defendem uma expansão 

equilibrada da pesquisa, ensino e extensão e não uma expansão apenas para melhorar 

estatísticas, e que contribua, naturalmente, para valorização do magistério superior.  Além 

disso, prevêem profundas modificações na estrutura universitária brasileira após 

implementados os propósitos do REUNI: o aumento de matrículas. Já as instituições de 

pesquisa pontuam que o programa fere “frontalmente a concepção e a autonomia da 

Universidade Brasileira e apresentam sérias implicações futuras em relação à qualidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão nestas instituições”.  

 

Alguns estudantes, por sua vez, denunciaram a truculência com que o projeto foi 

aprovado em muitas universidades federais, sem maior discussão com a comunidade 

universitária e até com a presença de policiais durante a reunião do Conselho Superior.  

 

Como se percebe, as críticas apontam riscos de precarização crescente do trabalho 

docente, rebaixamento da qualidade acadêmica, desmonte da estrutura universitária, 

descompasso entre as verbas prometidas e as altas metas de expansão de matrícula esperadas. 

Essas e outras questões, como as que se seguem, ainda incomodam os defensores mais 

ferrenhos de um sistema de educação superior mais consolidado: 

 

“Existem muitas críticas sobre o porquê de ao invés do governo Lula ceder esta 

isenção fiscal ao setor privado, ele não repassa essa verba para as universidades 

públicas. Nesta mesma direção, no que concerne às universidades públicas, interroga 

se sobre a discrepância entre, de um lado, o pequeno aumento de verbas e a não 

previsão de ampliação do corpo docente, e de outro, o intento de incentivar a 

duplicação de vagas aos alunos” (DOS SANTOS, 2008, p. 7-8). 

 

A Universidade Federal do ABC – UFABC, por exemplo, desenvolveu seu projeto 

pedagógico, incluindo os cursos, disciplinas, grades e estatuto com base na Declaração ou 

Projeto de Bolonha, conforme seu texto institucional de apresentação. Seu propósito era 
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aproveitar as possibilidades do momento e construir um novo modelo de ensino superior. 

Com autonomia, o comitê encarregado de propor a estrutura da nova universidade criou um 

plano acadêmico completamente novo, a considerar a estrutura e o funcionamento das demais 

instituições de ensino superior existentes no país.  

 

A ruptura com o sistema educacional universitário tradicional foi traduzida 

principalmente na construção de novos perfis discentes: “os alunos são encorajados a se 

tornarem responsáveis por suas próprias vidas em vez de apenas escutarem o que devem 

fazer”. Na UFABC, prevalece a idéia de que a universidade tem compromisso com a evolução 

do espírito, com o desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar, na conseqüente 

reorganização da ciência e na interação entre ciência e tecnologia e descarta o atrelamento às 

necessidades materiais de consumidores. 

 

A tendência era de se aprofundar o processo de expansão também através do sistema 

de institutos federais, considerada grande trunfo do governo, por ter criado mais escolas 

tecnológicas do que “nos cem anos anteriores” (em referência ao centenário dessas escolas no 

Brasil). Vale lembrar, contudo, que essa modalidade de ensino era criticada e considerada 

como de segunda classe pelo PT quando o partido estava na oposição.  

 

Seguindo indicação do próprio presidente em 2009, Dilma Rousseff é escolhida 

como candidata a Presidente da República pelo PT. Não conseguindo se eleger no primeiro 

turno; foi para o segundo turno das eleições com o também economista José Serra do qual 

saiu vencedora com 56,05 % dos votos válidos se tornando assim a primeira mulher a ocupar 

o cargo de presidente no Brasil.  

 

Vale ressaltar que, durante o governo Lula ganhou força o movimento pelas ações 

afirmativas dentro de algumas universidades brasileiras. Mesmo sem a aprovação dos 

referidos projetos pelo Congresso Nacional, essas IES, no uso da autonomia, iniciaram, 

discussões sobre políticas de ações afirmativas abordando a reserva de vagas para ingresso de 

novos alunos, ponto que gerou intensas controvérsias no âmbito universitário e na sociedade 

em geral. O sistema de cotas sociais e raciais foi adotado por 20 universidades federais de 14 

Estados. 
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Finalizando cabe colocar uma reflexão de Licínio Lima, já outras vezes citado no 

decorrer desse trabalho, e que, a partir da experiência de Portugal, traz considerações cabíveis 

para quem anseia por uma revalorização do domínio público e das agendas democráticas e de 

cidadania... 

“... onde a universidade terá de reclamar, e de provar, um papel insubstituível na 

defesa e na formação para a cidadania democrática, procurando novas estruturas 

democráticas, ensaiando novos estilos de intervenção e assumindo um compromisso 

claro com a promoção dos direitos humanos e a criação de sociedades justas. A 

universidade, por sua vez, terá de abrir-se em termos não paternalísticos ou de 

arrogância tecnocrática a novos e distintos saberes (poderes), cruzar-se sem falsas 

modéstias e populismos com novos movimentos sociais e cívicos que, no terreno 

sócio-cultural, mantem e inventam ações simultaneamente inovadoras e de 

resistência face à emergência de novos problemas sociais e de civilização. Aí 

intervindo e questionando-se, qualificando e qualificando-se, e encontrando novos 

parceiros e novos apoios políticos e culturais. Finalmente é indispensável reinventar 

e dignificar a especificidade organizacional da universidade, afastando-a de modelos 

burocráticos e racionalistas, de modelos importados dos setores econômicos e 

produtivistas” (LIMA, 1997, p. 58). 
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5. A EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL E SEUS DESAFIOS 

 

 

Muitas são as temáticas que desafiam gestores, docentes, estudantes e demais agentes 

do ensino superior. O financiamento público da educação, por exemplo, aparece dentre as 

pautas mais preocupantes da comunidade acadêmica e não deixará de sê-lo. A autonomia, por 

sua vez, é tema de debates constantes dentro dos centros de ensino superior. No campo do 

pensamento, da produção intelectual até a irrestrita autonomia financeira, discussões 

acompanham as IES desde suas origens. 

 

A evasão, por outro lado, nunca se tornou um problema tão grave como agora, 

quando as matrículas que ficam ociosas chegam aos milhões quando somadas todas as IES 

brasileiras. Naturalmente é problemático porque no país as metas para aumentar o número de 

estudantes do ensino superior são crescentes e os custos acompanham esse crescimento. 

 

Mas ainda tem-se a necessidade de preservar e criar um nível de qualidade adequado 

para os diversos cenários acadêmicos, culturais e sociais que compõem a instituição de ensino 

superior. O problema, como os outros, não é simples, já que não depende simplesmente de 

investimento financeiro, mas de conjunturas amplamente favoráveis e articuladas local e 

globalmente dentro do sistema. 

 

Para finalizar o capítulo será analisado o processo de instalação do Campus 

Avançado da Universidade Federal do Ceará no município cearense de Russas. Apresentar a 

experiência de construção do ensino superior russano contribuirá para um debate prático dos 

principais temas refletidos neste trabalho. 

 

 

5.1 Tendências e desafios do ensino superior hoje 

 

 

Somada a expansão da rede privada no final da década de 1990, e a expansão no 

setor público nos primeiros anos do século XXI, houve maior adesão de estudantes brasileiros 

às experiências de estudos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento no exterior.  
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Essa extensão de dimensões internacionais vem sendo impulsionada com a criação 

de vários escritórios de representação em instituições de ensino no Brasil (na sua maioria 

oriundos dos Estados Unidos). Logo, o processo vem ocorrendo não só com a anuência, mas 

com o incentivo dos países onde estão situadas instituições de excelência acadêmica e 

científica.  

 

Essa experiência é colocada como um “diferencial no mercado de trabalho” para os 

estudantes. Em algumas ocasiões pode, de fato, render empregos em multinacionais e agregar 

valor à imagem do profissional (visto que muito do que vem do exterior ainda causa grande 

impressão no brasileiro comum). A experiência do intercâmbio acadêmico, portanto, que deve 

aumentar ainda mais. Tanto pela receptividade como pelo interesse do jovem brasileiro em 

conhecer o exterior somado ainda ao crescimento do poder aquisitivo das famílias brasileiras 

nos últimos anos.  

 

Mas o acesso ao ensino superior brasileiro também ficou mais acessível (e há quem 

diga menos rigoroso) ao ingresso de uma diversidade maior de estudantes, ou seja, jovens 

oriundos de classes sociais menos favorecidas. O fato não é só discurso oficial do governo, 

pois o número de inscrições em processos seletivos e o ingresso em IES teem efetivamente se 

elevado.  

 

Isso gerou em muitas escolas particulares de nível médio uma nova proposta de 

diferenciação em relação às escolas públicas, já que o vestibular, ou a preparação para ele já 

não existem mais. Os recursos tecnológicos passaram a ser apresentados como diferencial na 

qualidade da aprendizagem. Logo, estão novamente nivelados os preparativos para o ingresso 

no ensino superior.  

 

Muitas famílias, conquanto, preocupadas com o fenômeno de massificação do ensino 

superior, veem refazendo as contas do orçamento doméstico antevendo a possibilidade de 

enviar seus filhos para estudos no exterior. Tentam, dessa forma, acompanhar a busca por 

diferenciação e exclusivismo que as escolas particulares iniciaram.  

 

Também graças ao exame de acesso unificado do ENEM e da possibilidade de o 

aluno escolher sua vaga em qualquer universidade federal do país, espera-se o aumento do 

fluxo migratório entre estados brasileiros. Devido à seleção unificada e as escolhas que 
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podem ocorrer dentro e fora dos estados de origem os cursos mais concorridos tenderão a ter 

maior diversidade de origens na composição da turma.  

 

A migração constante entre as cidades e as metrópoles da mesma unidade federativa 

pode, ao contrário, persistir se tiver êxito e prosseguimento a expansão da rede de IES para 

cidades do interior do Brasil.  

 

É sabido que milhares de jovens saiam de suas cidades de origem para ingressar não 

só em instituições universitárias tradicionais, como qualquer instituição de nível superior, já 

que esse grau de instrução estava ausente de várias regiões do país.  

 

Para Ristoff (2008, p. 43) “O desequilíbrio regional caracteriza-se principalmente 

pela Sudestificação da educação superior”. Os quatro Estados da Região Sudeste compõem, 

para o referido autor, cerca da metade das IES, cursos e matrículas do país. “O predomínio da 

Região Sudeste, embora venha diminuindo desde 1996, ainda continua sendo um fenômeno 

expressivo” (RISTOFF, 2008, p. 43). 

 

Para que o governo federal atinja as metas estabelecidas para as matrículas no ensino 

superior
4
, é indispensável uma divisão mais equitativa dessas instituições pelas diversas 

regiões do país. Leve em conta as dimensões do país e a dispersão territorial em que a 

população se encontra. A locomoção de grandes massas migratórias a fim de adquirir 

formação acadêmica, além de provocar inchaço em poucos centros urbanos nacionais ou 

regionais, provoca “fuga de cérebros” em regiões que tem como de essencial importância esse 

tipo de recursos humanos.  

 

Essa discussão terá continuidade no item 4.2 desse mesmo capítulo. No momento 

serão refletidas causas e consequências da expansão do ensino superior ocorridos nos 

governos Fernando Henrique e Lula.  

 

 

5.1.1 Financiamento do ensino superior 

 

                                                           
4
 A meta do PNE é matricular 10.000.000 milhões de estudantes na rede de ensino público e particular do 

ensino superior até 2020. O que, na verdade, não é nem metade do público jovem nessa faixa etária no Brasil.  
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Discutindo sobre a ampliação da oferta no ensino superior, o Congresso Nacional 

estima ser necessário 1,35% do PIB. Tendo como base o PIB (2010), os gastos seriam 

equivalentes a R$ 54 bilhões. Vale lembrar que os valores dispensados com armamentos do 

governo brasileiro equivaleram, segundo o artigo Armas e Influência de Kenneth Maxwell, na 

Folha de São Paulo, há 1,6% do PIB em 2011
5
. 

 

Considerado um dos países que menos sofreu com a crise econômica mundial, 

iniciada em 2007, que vem desafiando as nações mais ricas e desenvolvidas, o Brasil teve seu 

PIB alçado para a 6ª posição no ranking internacional superando assim, a Inglaterra. 

 

Dentre uma e outra concepção de orçamento global para o ensino brasileiro se 

pensou criar o mínimo de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) do país para aplicação na 

educação. O debate sobre “os 10% do PIB para educação” ainda está no Congresso Nacional 

e não por outro motivo.  

 

Compreende-se que 10% representa uma quantia expressiva das riquezas criadas no 

país e que pertencem a todos. Mas como fazer diferente? Deve-se escolher se realmente a 

educação é ou não prioridade nesse país. Essa decisão envolve tanto recursos materiais como 

pessoas altamente qualificadas para pensar, executar projetos e transmitir conhecimentos 

promovendo formação humana. Deve-se investir alto para atrair esse tipo de recursos 

humanos.  

 

No texto do PNE 2001 se pontua que há controvérsias acerca do gasto por aluno no 

nível superior, que reflete numa disputa entre concepções. Parte dos estudos acerca do tema, 

aborda o texto, divide simplesmente todo o orçamento da universidade pelo número de 

alunos. Desta forma são embutidos no custo da graduação os consideráveis gastos com 

pesquisa algo que não ocorre em outros países como a França. “Há uma variação de 5 a 11 

mil reais como gasto anual por aluno, dependendo da metodologia adotada e da visão do 

analista” (PNE, 2001, p. 63). Muitos estudiosos brasileiros também contestam esta posição, 

uma vez que não se pode confundir a função ensino com as funções pesquisa e extensão. 

                                                           
5
 E que sem contar com a aquisição dos aviões caça norte-americanos, suecos e franceses (ainda não se sabe qual 

país será escolhido) a compra de armamentos na América Latina, a região do mundo que menos investe em 

armas, tem aumentado, sendo puxado esse crescimento pelo Chile e Venezuela.  
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Alguns autores desconsideram ainda os elevados gastos com os hospitais universitários e as 

aposentadorias.  

 

Quando se discute sobre financiamento do ensino superior, logo se pensa na inserção 

das mensalidades nas escolas públicas como solução. Desse tópico trata Buarque (1991, p. 

109) quando afirma: “No Brasil raramente os pobres passam da escola primária. Em nenhum 

país do mundo uma universidade conseguiria ser mantida com o dinheiro dos alunos.” Por 

isso é falso dizer que estudam em IES particulares os “filhos dos pobres” como denomina 

Buarque que complementa: “Se o estado pudesse cobrar este valor a cada aluno, haveria uma 

evasão tão grande que seria mais barato e eficiente enviar ao exterior os poucos que pudessem 

estudar não se justificando a existência de universidade no país” (BUARQUE, 1991, p. 109).  

 

Para o mesmo autor “a alternativa de que os ricos paguem por seus filhos também 

não soluciona o problema. São tão poucos os que podem pagar a taxa média do custo da 

universidade que esta contribuição seria insignificante para seu financiamento” (BUARQUE, 

1991, p. 110). 

 

O ensino superior público seria criticado em nome da justiça social, pois é ocupada 

gratuitamente pela classe media e alta, enquanto nas escolas particulares ficam os demais 

estratos sociais. “Nessas condições parece ser mais justo cobrar aos ricos a escola superior 

que seus filhos freqüentam” (BUARQUE, 1991, P. 110). Explica o autor que essa concepção 

de “justiças sociais” implicaria em três erros: ilusão quanto às características sociais dos 

estudantes, desconhecimento dos custos de manutenção da universidade e falsa visão do papel 

do ensino superior.  

 

O pensamento do autor e ex titular do MEC como já referido no capítulo anterior, é 

transcrito integralmente na citação abaixo 

 

“Em nenhum país do mundo uma universidade séria consegue ser mantida com o 

dinheiro dos alunos. (...) A alternativa de que os ricos paguem para seus filhos 

também não soluciona o problema. São tão poucos os que poderiam pagar a taxa 

média de custo da universidade que esta contribuição seria insignificante para seu 

financiamento global. O ato de pagar daria a esses poucos poder e direito sobre a 

universidade forçando-a a adaptar-se aos seus interesses particulares que consistem 

obviamente em obter passaporte para a promoção individual” (BUARQUE, 1991, P. 

110). 
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Finda as reflexões sobre financiamento no presente ainda sobram questionamentos 

para o futuro: Como financiar a rede uma vez expandida? Teme-se que, dentro em breve, essa 

questão do financiamento se torne “pedra de tropeço” para o ensino superior. Como manter 

relações com o setor produtivo preservando o bem público e a autonomia? 

 

“Não deixa de ser sintomático que esta seja uma crise provocada e alimentada e 

sustentada pelo mercado financeiro, fina flor do capitalismo vigente na atualidade. O 

econômico prevalecendo sobre o político e se delineando como mero jogo financeiro 

do capital. A partir desta crise, o Estado, outrora representante legitimado do poder 

político, passa a ser mero agente executivo do econômico financeirizado” 

(SEVERINO, 2009, p. 259). 

 

 

5.1.2 Autonomia 

 

 

Um dos grandes desafios hoje é favorecer a autonomia no ensino superior externa e 

internamente. Externamente principalmente ligado às questões financeiras. Internamente 

relacionado à liberdade de pensamento, a livre circulação de ideias e de métodos. Essa 

situação é abordada por Severino (2009, p. 257-258): 

 

“A Universidade está, a cada dia que passa, cada vez mais abalada, desconsiderada, 

está perdendo relevância, minada que está por vários movimentos e muitas 

contradições. (...) Ainda está acossada também por forças externas, forças do 

contexto que questionam sua autonomia, pressionando-a a se desviar de seus 

compromissos mais substantivos. Vive uma dura orfandade, sitiada por todos os 

lados. É pressionada de fora pelas injunções de uma dinâmica social escrava do 

mercado.” 

 

Dentre as questões pertinentes ao ensino superior desponta nos textos constitucionais 

brasileiros o artigo 207 da CF que estabelece “as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

 

Elemento até então exclusivo da universidade foi alterado: “a autonomia, a qual a 

LDB permitiu que fosse estendida a instituições que comprovassem alta qualificação para o 

ensino ou a pesquisa, constatada em avaliação pelo Poder Público” (CUNHA, 2003, p. 41).  



64 

 

 

Discutir o conceito autonomia no contexto universitário envolveria investigar suas 

origens a partir dos séculos XI e XII. Desde a criação das primeiras universidades, passando 

pela renovação política da Europa Ocidental e pelo reconhecimento de poder dos senhores 

feudais. Ocorreu um longo processo de estruturação e de consolidação da autonomia 

universitária no mundo, para enfocar, sob a luz do princípio da autonomia, a relação da 

Universidade com a Igreja, o Estado e o Mercado (GONÇALVES e SANTIAGO, 2008).  

 

Mutações do campo social e econômico, além do processo de internacionalização a 

universidade, provoraram uma inversão no sentido funcional e mesmo existencial da 

universidade, pois, do isolamento inicial, passou a ter um papel essencial de integração na 

sociedade, seja na formação de líderes e profissionais, seja promoção de ideias, seja na 

interlocução com movimentos sociais e fomento econômico.  

 

Para a universidade não perder sua própria identidade ela deve se debruçar sobre 

todas as questões que dizem respeito sobre seu futuro. Não deve restringir-se essa discussão a 

tecnocratas ou a políticos, mas, na medida do possível à comunidade acadêmica.  

 

Para não perder a autonomia, Brandão (1996, p. 09) diz que as mudanças são 

necessárias, “mas não devem ser feitas isoladamente, sem que se tenha em vista um projeto de 

universidade para o Brasil. Caso contrário, corremos o risco de dar respostas genéricas para 

problemas pontuais, ou de banalizarmos questões de envergadura”.  

 

“A questão de fundo é uma só: queremos universidade para quê? Essa pergunta não 

pode decerto ser respondida isoladamente por cada um, reduzindo-se a Universidade 

e o mundo ao entorno de cada umbigo. Ela só terá eficácia se for uma resposta 

coletiva, que lide com a complexidade e que aposte no único meio disponível de 

coletivização: a comunicação e o embate de ideias. As nossas ideias individuais; as 

da instituição em seu conjunto; as das várias esferas da sociedade. Numa certa 

medida, é fora da própria universidade que encontramos os “para quê” que 

buscamos. Encontraremos, no mínimo, as provocações sobre as quais nos 

debruçamos para pensar as mudanças necessárias no nosso fazer que, não podendo 

ser solipsista, também deve ser um fazer tipicamente universitário” (BRANDÃO, 

1996, p. 10). 

 

Discute, portanto, o estabelecimento da autonomia na Universidade brasileira: do 

surgimento às constantes adaptações e modificações decorrentes das mudanças sociopolíticas 

observadas na nação nos diferentes governos instituídos. Considera-se importante o papel que 
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tem a autonomia na construção da democracia e da pluralidade cultural, social e política de 

uma nação. Muito embora legitimadas, as IES precisam reconhecer que é necessário o 

processo contínuo de avaliação implementado pelo governo, por quem são subsidiadas, e que 

devem prestar contas à sociedade, seu principal usuário. 

 

Uma das questões centrais para manter a autonomia interna na universidade, é 

manter a crítica lúcida quanto ao modelo gerencialista que se impõe baseado na divisão do 

trabalho do pensamento taylorista e na defesa positivista da administração científica.  

 

 

5.1.3 Evasão 

 

 

O alto índice de evasão é outra distorção incompreensível e injustificável, pela 

irracionalidade e desperdício que expressa. Se acrescentar-se a esse fenômeno o número de 

vagas não preenchidas bem como o número de formados que não atuam no seu campo de 

formação, tem-se então um quadro desolador e desafiante, ficando difícil entender como se 

convive com tal a situação.  

 

Tamanho é o seu ônus econômico, científico e cultural para a nação. “Porque o 

sistema se revela impotente para superar esse problema e reverter o quadro? Estaria aí, 

tornado crônico, mais um fracasso de nossa política educacional?” (SEVERINO, 2009, p. 

257). 

 

O Censo de 2007 demonstra uma elevada taxa de evasão de alunos. Em 2007, esta 

taxa foi de 41,9%, sendo 27,4% no ensino público federal, 36,2% no ensino público estadual, 

37,6% no ensino público municipal, 44,6% no ensino privado ((SEVERINO, 2009, p. 256).  

 

As taxas de quase 50% de evasão no ensino privado denunciam uma realidade que 

precisa ser mais analisada e investigada. Se não é, mesmo em condições ideais de 

funcionamento, pretensioso acreditar que em três, quatro ou cinco anos podem garantir uma 

empregabilidade, por incutir numa pessoa todos os valores, competências e habilidades que 

pretendem os programas.  
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Essa visão empresarial do ensino é acusada de não se preocupar com a formação 

intelectual, humana e social dos estudantes, com um enfoque unicamente na formação 

profissional. Há quem indague, inclusive, o porquê da expansão privada no Brasil.  

 

Não se chega a tanto, pois é perceptível, até pelo crescimento de matrículas que vem 

ocorrendo nesse setor do ensino. Tal como pela necessidade do ensino superior privado para 

atingir as metas do PNE 2011. 

 

Os proprietários e responsáveis por IES particulares, principalmente aqueles, de 

pequeno porte, devem atentar não só às normatizações oficiais a que são obrigados legalmente 

a cumprir. Necessitam estar vigilantes em relação a uma estrutura física mínima, nem que 

para isso recorram à parceria extra-instituição. Devem ainda primar pela permanente 

qualificação do seu corpo docente quadro e pela firmeza nos processos avaliativos dos seus 

alunos. Respeitando a individualidade de cada um, sem ser convivente com posturas e 

resultados medíocres.  

 

Nos dizeres de Severino (2009, p. 258) 

 

“Nunca é demais insistir: cabe à universidade como instituição como lugar 

específico do ensino superior dedicar-se à formação do cidadão autêntico, pois seu 

papel mais substantivo vai muito além da formação do profissional, do técnico e do 

especialista. Por mais que os resultados históricos não tenham correspondido a essa 

expectativa, isso não compromete sua finalidade intrínseca, formadora que precisa 

ser da consciência social que é a única sustentação de um projeto político 

minimamente equitativo, justo e emancipador.” 

 

Outro fenômeno que está ligado, por várias maneiras, à evasão é a necessidade de 

seguir uma longa formação presencial. Os resultados do Censo de 2009 mostram uma 

tendência em relação à matrícula nos cursos EAD que subiram de 0,2% do total de matrículas 

no ensino superior em 2001 para 14,1% em 2009.  

 

A partir do exposto é lamentável que nos próximos anos observe-se uma 

desvalorização do diploma, documento simbolicamente incorporado à história brasileira, 

república dos bacharéis. Esse comprovante dos estudos superiores poderá perder valor pelo 

fato de existir em grande quantidade e sem a devida credibilidade. Nesse contexto ganham 

maior relevância os testes de competência por categoria ao final dos cursos superiores (o que 
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repercute em desvalorizar a graduação em si). A partir daí os exames para ingressar na 

carreira também poderão ganhar versões em diversas áreas.   

 

 

5.1.4 Qualidade e adequação à realidade brasileira 

 

 

Toda a IES seja ela de grande porte ou pequena, pública ou privada, se depara com a 

qualidade dos serviços, com a necessidade de inserção na comunidade e minimamente com a 

sintonia entre sua gestão e o corpo discente.  

 

Buarque (1991, p. 101-102) analisa a perca de qualidade do ensino e o coloca da 

seguinte forma: a universidade “não perdeu qualidade e sim velocidade. Não perdeu 

conteúdo, mas o poder de usar seu potencial para refazer seu conteúdo conforme as exigências 

da sociedade e assim deixou de ser vanguarda.”  

 

Esquece-se que a velocidade de transformações científicas, tecnológicas e, 

consequentemente, sociais e culturais, provoca uma rápida obsolescência nas coisas, nas 

práticas, nas estruturas instituídas. 

 

“Nos últimos anos se tem formado o consenso de que o ensino superior está 

degradado e que tem perdido qualidade como se nestes anos as demais instituições 

continuassem funcionando perfeitamente. Surge em conseqüência dentro da 

universidade desinteresse e falta de motivação que provocam sentimentos de 

desanimo e frustração. A maioria busca explicações individuais para a perda da 

qualidade e para esse tipo de desalento: a inadequada formação dos estudantes, da 

falta de equipes, salas incomodas, o numero, a formação e a dedicação dos 

professores etc” (BUARQUE, 1991, p. 93). 

 

Pode, contudo, a universidade assumir de forma resolutiva mazelas nacionais de 

origem variada como a fome, a pobreza, o uso abusivo de substâncias e para ficar no exemplo 

a repetência escolar? O mais provável é que a universidade pode fazer muito com o trabalho 

de extensão. Se não pode transformar uma realidade completamente, mas vai fazer o 

diferencial numa comunidade.  

 



68 

 

Falar sobre a qualidade envolve, invariavelmente, tratar de dois sujeitos 

fundamentais no processo: o professor e o estudante. Para Lessard e Tardif (2009, p. 29) “no 

momento que exerce a docência, mais do que se diferenciar como sabedor de conteúdos, ele 

(o professor) convida os alunos, principalmente no ensino superior, a também exercer esse 

papel”. Essa atitude transpõe a tradicional oposição sujeito-objeto que desaparece no contexto 

da educação. Os autores questionam: “Pode-se reduzir o trabalho à equação trabalhador- 

matéria?” (LESSARD e TARDIF, 2009, p. 29).  

 

Seguindo nesse sentido uma relação de confiança mútua deve ser instaurada. Não há 

lugar para troca de acusações, pois “antes de denunciar a incapacidade da maioria dos 

estudantes, deve-se perguntar se existe por parte dos professores empenho em despertar o 

interesse dos alunos, e estimulá-los ao esforço e a autovalorização” (KOURGANOFF, 1990, 

p. 20). 

 

O mesmo autor e cientista adverte: 

 

“A despeito dos bons e dedicados mestres do ensino superior, o comodismo e o 

descaso dos professores de instituições públicas e a mediocridade dos de privadas 

numa grande quantidade. Mesmo esses acabam esbarrando na diversidade de modos 

de ser que o jovem de hoje apresenta, todo demandado desesperadamente atenção, 

amparo, cuidado, limites. Enfim, a dispersão ocasionada também pela diluição 

mental individualista ocasiona um esvaziamento de sentido da sala de aula. Não se 

mergulha no conteúdo como em outrora. Cada um está confortável e legalmente 

acomodado no seu mundo pessoal de interesses e vontades expresso de várias 

formas” (KOURGANOFF, 1990, p. 31). 

 

As reflexões trazidas por Severino (2009, p. 263) adicionam ao propor uma 

justificativa político-educacional do processo.  

 

“Trata-se de mostrar aos estudantes que o conhecimento é a única ferramenta de que 

o homem dispõe para cuidar da orientação de sua existência, sob qualquer ângulo 

que ela seja encarada. A habilidade em lidar com o conhecimento como ferramenta 

de intervenção no mundo natural e no mundo social é pré-requisito imprescindível 

para qualquer profissão, em qualquer área de atuação dos sujeitos humanos, mas 

também para a condução da existência humanizada.”  

 

Isso remete ao que vem ocorrendo no ensino médio brasileiro, onde algumas escolas 

tentam agregar seu próprio conceito qualificado ao uso de tecnologias no ensino. Sobre esse 

tópico o autor acredita que: 
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“Construir essa Universidade do futuro, a meu ver, implica investir na Universidade 

do presente. Mas não basta a incorporação mecânica dos sofisticados instrumentos 

das novas tecnologias informacionais para se garantir uma Universidade de 

qualidade, para assegurar o acesso e o uso otimizado dos recursos. Se não há como 

ignorar e deixar de lado toda a potencialidade que as novas tecnologias 

informacionais representam para a educação em geral, e para a Universidade em 

particular, toda essa tecnologia precisa ser vista como ferramenta corriqueira como o 

foram um dia a régua e o compasso” (SEVERINO (2009, p. 264).  

 

 

Buarque também compreende a tecnologia como recurso benéfico à universidade, 

mas analisa como se deu a relação entre tecnologia e universidade: 

  

“A universidade chegou assim ao fim do século XX com êxito de haver participado 

da revolução científica e tecnológica, sem ter estado preparada para entender e 

dominá-la. Ao invés de homens na busca de tirar proveito do potencial libertário do 

conhecimento a universidade se dedica a produzir robôs programados para produzir 

conhecimentos” (BUARQUE, 1991, p. 22). 

 

E adverte que “da alienação à robotização do homem tudo leva ao final de um 

paradigma” (BUARQUE, 1991, p. 23) definindo assim que o homem deve conscientemente e 

criticamente gerir esse processo com o avanço tecnológico para nele não ser engolido. O autor 

termina dando crédito e fazendo balanço positivo da “universidade brasileira” com refere: 

 

“A indústria, apesar de todos os recursos que o estado o subsidiou, não gerou o 

emprego necessário. Instituições financeiras, públicas e privadas, por incompetência 

e falta de compromisso, tem sido instrumento da crise. Cada instituição brasileira 

ingressou num processo de autodestruição com a crise do projeto da nação 

industrial. Neste período a universidade criou massa crítica e mão-de-obra 

qualificada, tal como um conjunto de conhecimentos em todas as áreas fazendo do 

Brasil um dos poucos países do terceiro mundo em condições de dar um salto 

científico e tecnológico para o próximo século” (BUARQUE, 1991, p. 86-87). 

 

 

 

5.2 O caso do Campus Avançado da UFC de Russas, Ceará 

 

 

As tentativas de melhorar a distribuição de IES pelo território nacional, numa 

perspectiva histórica, são paulatinas, pontuais e espaçadas quando não ficam no campo 

discurso e da intencionalidade. De Dom João VI, passando por Dom Pedro II, Marechal 

Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Arthur Bernardes, Getúlio Vargas, homens que 

tiveram poderes para implementar melhorias e sistematizar a educação, em particular, o 
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ensino superior do país não o fizeram. Contudo “nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido 

e independente sem um forte sistema de educação superior” (PNE, 2001, p. 65).  

 

 

5.2.1 A conjuntura da expansão  

 

 

A expansão do ensino superior, que não pode ser confundida com democratização, 

“define-se pelo crescimento expressivo do sistema, com índices que chegam a, 

aproximadamente, 120%, para as instituições e as matrículas, e 180%, para os cursos de 

graduação presencial” (RISTOFF, 2008, p. 42). Cabe notar que o autor faz referência período 

de dez anos após implantação da LDB.  

 

No parágrafo único do artigo 60 das disposições constitucionais transitórias 

prescreve que “em igual prazo (dez anos) as universidades públicas descentralizarão suas 

atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de maior 

densidade populacional” (SGUISSARDI e SILVA JR., 1997, p. 266). 

 

Já estava previsto dentre os objetivos e metas do PNE (2001, p. 62) estabelecer 

distribuição mais justa de IES entre as regiões do país de modo a diminuir as desigualdades de 

oferta desse nível de ensino. Dessa o governo assumia oficialmente o que já era notório: “uma 

distribuição de vagas muito desigual por região, o que precisará ser corrigido. (...) esta 

desigualdade resulta da concentração das matrículas em instituições particulares das regiões 

mais desenvolvidas”. O setor público, sem embargo, estaria melhor distribuído cumprindo 

função importante de diminuição das desigualdades regionais, “função esta que deve ser 

preservada” (PNE, 2001, p. 62). 

 

Severino (2009) aponta como preocupante a distribuição desigual das IES pelas 

diversas regiões do país. É essa persistente desigualdade regional que a segunda etapa da 

expansão do governo Dilma vem tentar reverter.  

 

O projeto do governo federal, agora entendido como programa do Estado nacional, já 

que viabilizado ininterruptamente gestão após gestão, detinha outros objetivos, pois “visa 

inseri-las dentro de um projeto de distribuição de recursos. Desta forma, almejando se 
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alcançar também os diferentes níveis sociais e as regiões de menor desenvolvimento 

socioeconômico” (DOS SANTOS, 2008, p. 06).  

 

Há que se pensar, concomitantemente, na racionalização de gastos e diversificação 

do sistema, mantendo o papel do setor público. O diploma intermediário faria parte do esforço 

de conjunto diversificado de instituições para atender às diferentes demandas e funções (PNE, 

2001, p. 65).  

 

Juntava-se à necessidade da expansão das universidades públicas para atender uma 

demanda crescente dos alunos, sobretudo os carentes, o desenvolvimento da pesquisa no País, 

“que depende dessas instituições, uma vez que realizam mais de 90% da pesquisa e da pós-

graduação nacionais em sintonia com o papel constitucional a elas reservado”. O PNE (2001, 

p. 66) chega a definir metas numéricas: “Deve-se assegurar, portanto, que o setor público 

neste processo, tenha uma expansão de vagas tal que, no mínimo, mantenha uma proporção 

nunca inferior a 40% do total”.  

 

Mas de acordo com Severino (2009, p. 254) além de expandir a rede de ensino: 

“impõe-se o debate sobre o sentido de uma universidade que, funcionária do conhecimento, 

pudesse colocá-lo a serviço da sociedade”. Sociedade que, para o autor, encontra-se 

desmobilizada para o debate sobre as tendências do ensino superior.  

 

O modelo da criação de IES no município de Russas, contudo, se não contraria no 

todo à assertiva de que a sociedade está desmobilizada e desinteressada sobre o tema, pelo 

menos, marca posição ao menos pontualmente.  

 

 

5.2.2 Caracterização sócio-histórica do movimento 

 

 

O município cearense teve sua origem ligada ao Forte Real de São Francisco Xavier 

da Ribeira do Jaguaribe, ainda no século XVII (DA ROCHA, 2001). Graças à localização 

estratégica e supostamente segura do forte militar, alguns currais (antigas fazendas de criar 

gado) começaram a se formar na região. O rio que denomina o lugar foi batizado Jaguaribe, 

devido à ocorrência de onças naquele longínquo período colonial.  



72 

 

 

Próximo ao Forte é construída a igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário (1707), 

erigida por escravos indígenas e concluída em 1735. A partir daí é a Igreja (templo e 

instituição) que se constituirá o centro político, social e cultural da localidade. Na década de 

1760, por influência dela, o povoado da Ribeira do Jaguaribe teria deixado de ser elevada à 

vila para escapar à autoridade do Marquês de Pombal, déspota esclarecido português. Tendo o 

fato da emancipação política acontecido em 06 de agosto de 1801. 

 

A formação educacional formal viria alguns anos depois por iniciativa das 

autoridades da província e do império brasileiro. Porém, a prática social das Irmandades 

religiosas, que envolviam cálculos matemáticos e registros gráficos em atas, chamava a 

atenção dos visitadores diocesanos (ARAÚJO, 1986). A partir do poder religioso a Paróquia 

de São Bernardo de Russas tinha alcance em toda a região 

 

Dos primeiros professores nomeados destacam-se: Antônio Dourado de Azevedo 

(1804), Joaquim Rodrigues de Carvalho (1822), Rita Sebastiana da Costa Feijó (1855), Padre 

Lino Deodato R. de Carvalho (1855) e depois seu irmão João Carvalho (DA ROCHA, 2001). 

A partir da sede da vila as salas de aula se propagaram pelas localidades, que hoje são as 

cidades da região jaguaribana.  

 

Da introdução das primeiras letras até a criação de cursos superiores, contudo, o 

caminho é bastante longo. Apenas na segunda metade do século XX surgem movimentos 

organizados que reivindicam cursos de nível superior para a região. Em 31 de agosto de 1975 

era criada a FUNEVALE – Fundação Educacional Vale do Jaguaribe. Essa instituição 

pretendia compor os quadros e as condições necessárias para a instalação de uma universidade 

na cidade de Russas.  

 

Mas é apenas em 27 de junho de 2007 que o Curso Sequencial Superior de 

Tecnologia em Frutos Tropicais, ligado à Universidade Estadual do Ceará, UECE, foi 

aprovado sob o parecer de número 4372007 pela Câmara da Educação Superior e Profissional 

do Conselho Estadual de Educação. Na ocasião foi apenas parcialmente concretizado o anseio 

do estabelecimento de uma instituição de ensino superior pública na cidade (instalado na sede 

do projeto agrícola Campo Federal). Visto que houve investimentos mínimos do estado, com 
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aproveitamento de recursos materiais e financeiros da cidade, além do que o processo de 

ingresso de novos alunos era restrito e descontínuo o Curso sequencial foi extinto
6
.  

 

Mas, como foi visto, a partir de 2003 o governo federal iniciou um processo de 

expansão da rede federal de ensino superior. Para o Ceará o fato representou a redistribuição 

desse nível educacional em seu território, já que, até aquela data, o estado contava apenas com 

a Universidade Federal do Ceará com três campi, todos situados em Fortaleza. 

 

A nova fase da educação superior pública começou em 2005 quando o Conselho 

Universitário – CONSUNI aprovou a participação da UFC no Programa de Expansão do 

Sistema Federal de Educação Superior. Nascia o Campus do Cariri na Região Sul e o Campus 

da Região Norte, com unidade em Sobral. Em 17 de setembro de 2007 era inaugurado o 

Campus do Sertão Central em Quixadá, contemplando assim as regiões politicamente mais 

bem articuladas do estado.  

 

Nesse contexto da expansão do ensino superior no governo Lula, ganha contornos o 

movimento no município de Russas para ser incluido no mapa da expansão federal. O fato se 

concretizará apenas em 2011durante o governo Dilma. A conquista do Campus Avançado da 

UFC realizado em solenidade no dia 16 de agosto de 2011 e chegou durante as festividades de 

210 anos da cidade.  

 

A 3ª Etapa de Expansão da “Educação Superior e Tecnológica e Profissional” 

pretende contribuir no combate aos elevados índices de pobreza e miséria do país. Essa é a 

principal meta do governo da presidente Dilma.   Fazem parte desse momento histórico os 

municípios cearenses de Juazeiro do Norte que vai sediar uma nova universidade federal na 

região do Cariri e Crateús com um Campus Avançado no Sertão dos Inhamuns.  

 

Alguns episódios marcantes do desenvolvimento educacional de Russas encontram 

paralelos significativos em momentos da história nacional.  

 

Quando da primeira expansão do ensino superior no país, a criação dos cursos 

superiores de Direito de São Paulo e Olinda (depois Recife), os debates políticos foram 

                                                           
6
 O curso sequencial de frutos tropicais guardava relação com o potencial econômico da região, porém acabou 

sendo extinto por falta de novos processos seletivos.  
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intensos, mas como visto no 1º capítulo, a centralidade estratégica das cidades nas regiões 

Sudeste e Nordeste, respectivamente, fizeram com que as escolhas fossem definitivas.  

 

A criação do campus da UFC em Russas, contudo, não obedeceu exclusivamente aos 

direcionamentos dos poderes centrais da República, pois ocorreu tanto no âmbito federal 

quanto local, num sinérgico e recíproco fluxo de esforços. Também a comunidade beneficiada 

participou ativamente do processo por meio de entidades locais, criação de espaços de diálogo 

e participação popular. Não foi uma ação pontual nem iniciativa isolada. Por isso diz-se da 

construção coletiva do Campus de Russas.  

 

Até a formalidade da criação do Campus da UFC na região jaguaribana ocorreram 

várias manifestações pró-UFC como a circulação de abaixo-assinado (que contou com 11.548 

assinaturas), realizações de reuniões com o reitor da UFC, debates nas casas legislativas, 

artigos na imprensa, realização de audiências públicas, debates nas instituições de ensino da 

região, interlocuções entre o poder municipal, governo do estado e sociedade civil organizada.  

 

Para se compreender a força do movimento ressaltar que todas as cidades se fizeram 

partícipes do movimento, algumas partilharam do sonho se sentiram dignas de sediarem 

também um ensino superior público de qualidade. Buscaram lutar por seu campus 

universitário, cada uma ao seu modo.  

 

Relacionado à grande repercussão pela qual o tema ensino superior tem passado no 

Brasil, jornais de grande circulação como o Gazeta do Povo, do Paraná; o Estado de São 

Paulo; os jornais cearenses O Povo e Diário do Nordeste, dentre outros, destacaram as 

repercussões e consequências que a implantação de um campus gera numa cidade.  

 

Quanto maior for o empenho que a sociedade busca para se fazer consciente nesse 

processo, é sabido que maior será o número de projetos individuais, geralmente ligados às 

demandas econômicas e especulativas que visam o lucro oportunista. Como ocorreu na cidade 

de Redenção que, pouco antes de receber a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB teve os aluguéis de suas moradias supervalorizados. 

Aliás, esse fenômeno ocorreu em todas as cidades sede de IES. 

 



75 

 

Um tema com esse grau de complexidade como a instalação de IES numa região e 

sua influência deve ser analisado esmiuçada e equilibradamente a fim de assessorar a 

sociedade nos benefícios e riscos que traz. Assim oportunizando uma ampla variedade de 

olhares sobre o fenômeno que se vê crescer e que se quer construir.  

 

 

 

5.2.3 No texto da expansão: necessidade de um pós-texto  

 

 

Transpassado o limite entre a demanda por ensino superior e o anúncio oficial de sua 

concretização, inúmeros são os desafios até se chegar o campus no seu pleno funcionamento. 

Velhas e novas perguntas devem ser feitas, oportunas que sejam para a população, exeqüíveis 

para os entes federados envolvidos.  

 

“Universidade para quê? Velha de séculos, a pergunta continua atual. (...) a este 

debate todos devem ter acesso. Dirigentes, professores, alunos, funcionários. Entidades da 

sociedade civil, políticos: a esse debate todos devem comparecer” (ROSAS, 1992, p. 19). A 

constatação do autor citado é legítima, passível de consenso num estado democrático e, 

portanto, deve guiar a organização das IES atualmente em fase de implantação. 

 

Outros questionamentos podem se somar: A meta é apenas preparar para o mercado 

de trabalho? Estará a diretriz do Campus Avançado e Russas atenta ao que os documentos 

nacionais e internacionais preconizam sobre formação a integral do homem? Ao mesmo 

tempo o Campus manterá uma relação produtiva com as potencialidades regionais? Essas e 

outras questões são assuntos para um pós-texto.  

 

O que se espera de uma instituição de ensino superior em Russas é exatamente que 

ela seja herdeira de uma concepção plural e dinâmica de formação. Não sendo assim estará 

desde logo fadada ao fracasso. 

 

Tal projeto deve equilibrar dois olhares: um olhar sobre o sistema de ensino público 

na região e um olhar sobre as potencialidades locais. Faculdades de engenharia e escolas 

politécnicas na Alemanha, por exemplo, procuram bons alunos no jardim de infância.  
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Algumas tendências deverão acompanhar o desenvolvimento de mais essa unidade 

da UFC no interior do estado: 

 

 Criação de um programa de extensão nos primeiros anos de funcionamento da 

unidade;  

 Curso de nível superior para formação na área das humanidades e ligada ao 

meio rural; 

 Compromisso com a formação de qualidade para comunidade estudantil; 

 Necessidade de aglutinar pessoas altamente qualificadas para sucesso do 

projeto; 

 Manter a representação popular de trabalhadores, estudantes, movimentos 

sociais etc; 

 Dinamização do aspecto cultural com a realização de eventos esportivos, 

artísticos e científicos que utilizem a estrutura física do campus; 

 Desenvolvimento de pesquisas ligadas às demandas da região e com foco no 

semi-árido brasileiro; 

 Na relação com a sociedade e os movimentos sociais, também manter diálogo 

frutífero com as diversas empresas da região; 

 Diálogo com os demais níveis educacionais (educação básica, educação de 

jovens e adultos, dentre outros); 

 Criação de estabelecimentos periuniversitários ou extrauniversitários; 

 Boas relações entre as faculdades que compõem a UFC, com a reitoria e com 

outras IES; 

  Que essa relação favoreça a dinamicidade das atividades mantendo a 

autonomia e a identidade própria. 

 

No dia 03 de março de 2012 aconteceu a transmissão das chaves do prédio do projeto 

agrícola do Campo Federal para os responsáveis pela instalação Campus Avançado da UFC. 

Quiçá essas chaves signifiquem um novo tempo para o ensino superior brasileiro.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

À guisa de conclusões podem ser elencadas alguns tópicos que esse estudo pode 

sugerir para finalizar as discussões oportunizadas. Naturalmente que não toma dimensão 

definitiva, já que os temas abordados poderão ganhar novas interpretações e assim deve 

acontecer. 

 

O ensino superior é um bem, valor ou serviço, amplamente negado ao povo brasileiro 

desde o período colonial. Numa atitude que se estende, governo após governo, mesmo 

seguido das ruptudas políticas como Independência, Proclamação da República e respectivos 

períodos republicanos. Formulada e reformulada por documentos normativos, o sistema de 

ensino superior, tal como concebe Saviani (2008), nunca foi praticada no Brasil, apesar da 

palavra e da intenção conscientemente apresentada pelos representantes legais.  

 

Há de se pensar o papel dos atores universitários, ou seja, professores, estudantes, 

funcionários e pensadores nesse processo de desacelerado crescimento do sistema de 

educação nacional. Nessa análise, contudo, deve-se ponderar a situação em que esses sujeitos 

implicados no decorrer da história: duramente reprimidas no período do regime militar e 

amplamente cooptados nos períodos anteriores e posteriores. Até pelo fato de estarem 

sumamente identificadas como elite juntamente com os governantes do período.  

 

A existência da continuidade do movimento de expansão entre os governos FHC e 

Lula. É fundamentado esse prosseguimento expansivo nas leis comuns e numa concepção 

econômica similar. Isso deve ser prontamente contestado por ambas as forças políticas, 

principalmente da parte “lulista” (grupo político ligado ao ex-presidente Lula), visto que faz 

parte do discurso partidário eleitoral aprofundar uma disparidade de concepções ideológicas 

embutidas nas políticas públicas como foram implementadas e que, diga-se de passagem, 

realmente contém divergências.  

 

Considerar as irreversíveis transformações que a universidade e o ensino superior 

sofreram no decorrer dos séculos, o que implicou em mudanças no seu funcionamento 

interno, na sua função social, no perfil dos sujeitos que ingressaram para constituir uma 
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instituição que se consagrou para criação e reflexão da ciência, e que está, cada vez mais, 

avançado em aquisições dos valores da era tecnológica.  

 

Às transformações na legislação e no modelo de ensino superior, some-se a nova 

relação que a sociedade faz não com a universidade e o ensino superior em si, mas com a 

ideia de ensino superior que está diariamente mascarada em forma de publicidade e marketing 

objetivando criar um mercado consumidor de educação superior entre os jovens e 

trabalhadores brasileiros.  

 

 Considerar que a efetivação da expansão do ensino superior entra na questão dos 

crescimentos regionais, discussão que polariza o crescimento econômico, cultural e logo, 

educacional, entre o binômio Nordeste e Sudeste, considerando um ou outro os maiores 

privilegiados com a expansão no governo Lula. Como se, aliás, não ocorresse, dentro de uma 

análise histórica e atual, uma redistribuição mais justa e equitativa entre as regiões brasileiras. 

 

 Ligado aos tópicos anteriores a vitória de uma mobilização política e social de quase 

40 anos que continua ativa objetivando efetivar o ensino superior no Ceará, mais 

particularmente na região do Vale do Jaguaribe, analisando-se o caso particular do município 

de Russas e a chegada do Campus Avançado do Vale do Jaguaribe da Universidade Federal 

do Ceará na cidade. 

 

A necessidade que esse projeto de construção de um campus tem de fazer notar uma 

concepção moderna e equilibrada de homem, o que irá repercutir efetivamente na formação 

da juventude, mas também na formação de outras esferas, tal como do ensino público e 

particular. Dessa forma se reconhece a ampla influência que o ensino superior tem sobre o 

ensino médio e fundamental.  

 

Mais ponderações poderiam ser feitas, tendo em consideração a complexidade e a 

vastidão que o tema ensino superior possui na atualidade. 
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ANEXO A – Universidades Federais do Brasil 

 

 

NORTE 

Acre 
UFAC - Universidade Federal do Acre 

Amapá 

UNIFAP - Universidade Federal do Amapá 

Amazonas 
UFAM - Universidade Federal do Amazonas 

Maranhão 
UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

Pará 
UFPA - Universidade Federal do Pará 

Rondônia 
UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Roraima 
UFRR - Universidade Federal de Roraima 

 

NORDESTE 

Alagoas 

UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

Bahia 
UFBA - Universidade Federal da Bahia 

Ceará 
UFC - Universidade Federal do Ceará 

Maranhão 
UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

Pernambuco 
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Paraíba 
UFPB - Universidade Federal da Paraíba 

Piauí 
UFPI - Universidade Federal do Piauí 

Sergipe 
UFS - Universidade Federal de Sergipe 

Rio Grande do Norte 
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

SUDESTE 

 

Espírito Santo 
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 

Minas Gerais 
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFLA - Universidade Federal de Lavras 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

http://www.fua.br/
http://www.ufpa.br/
http://www.pop-ro.rnp.br/
http://www.ufal.br/
http://www.ufba.br/
http://www.ufc.br/
http://www.ufma.br/
http://www.ufpe.br/
http://www.ufpb.br/
http://www.ufpi.br/
http://www.ufs.br/
http://www.ufs.br/
http://www.ufrn.br/
http://www.ufes.br/
http://www.universidades.com.br/%20http:/www.ufjf.br/
http://www.universidades.com.br/%20http:/www.ufjf.br/
http://www.universidades.com.br/%20http:/www.ufjf.br/
http://www.ufmg.br/
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UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto 

UFU - Universidade Federal de Uberlândia 

UFU - Universidade Federal de Uberaba 

UFV - Universidade Federal de Viçosa 

São Paulo 
UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos 

UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto 

UNIABC - Universidade do ABC 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 

Rio de Janeiro 
UFF - Universidade Estadual do Norte Fluminense 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

CENTROESTE 

 

Distrito Federal 
UnB - Universidade de Brasília 

Goiás 
UFG - Universidade Federal de Goiás 

Mato Grosso 
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

SUL 

Paraná 
UFPR - Universidade Federal do Paraná 

Rio Grande do Sul 
UFPEL - Universidade Federal de Pelotas 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 

UPF - Universidade de Passo Fundo 

Santa Catarina  
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSC - Universidade Planalto Catarinense 

UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 

UNISUL - Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina 

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 

 
FONTE: <http://www.universidades.com.br/brasil.htm#Inicio> 

 

 

 

 

 

 

http://degeo.ufop.br/
http://www.universidades.com.br/%20http:/www.ufu.br/
http://www.universidades.com.br/%20http:/www.ldc.com.br/uniube/
http://www.ufv.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.unaerp.br/
http://www.uniabc.br/
http://www.epm.br/
http://www.uenf.br/
http://www.uff.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.ufrrj.br/
http://www.unb.br/
http://www.ufg.br/
http://www.ufmt.br/
http://www.ufms.br/
http://www.ufpr.br/
http://www.ufpel.tche.br/
http://www.ufrgs.br/
http://www.ufsm.br/
http://upf.tche.br/
http://www.ufsc.br/
http://www.udesc.br/~a711c/uniplac/
http://www.unisul.rct-sc.br/
http://www.unesc.rct-sc.br/
http://www.univali.rct-sc.br/
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ANEXO B - Universidades criadas no governo Lula (até 2010) 

 

 

Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD  

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB  

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM  

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA  

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL  

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR  

Universidade Federal do ABC - UFABC  

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA Universidade Federal 

do Pampa - UNIPAMPA  

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS  

Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA  

Universidade Federal da Integração Luso-Afro Brasileira - UNILAB  
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ANEXO C - Campi das universidades federais inaugurados na cerimônia de 29 de novembro 

2010 

 

 

 

 

 
FONTE:< http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16099:lula-destaca-

politica-de-interiorizacao-do-ensino-superior-e-profissional&catid=212&Itemid=86> 

 

 

 

 

 

 

UF  Campus/ MUNICÍPIO  INSTITUIÇÃO  

1.  AM  Benjamin Constant  Universidade Federal do Amazonas  

2.  AM  Humaitá  Universidade Federal do Amazonas  

3.  AM  Itacoatiara  Universidade Federal do Amazonas  

4.  AM  Parintins  Universidade Federal do Amazonas  

5.  BA  Amargosa  Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia  

6.  BA  Santo Antônio de Jesus  Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia  

7.  MA  Chapadinha  Universidade Federal do Maranhão  

8.  MG  Florestal  Universidade Federal de Viçosa  

9.  MG  Rio Paranaíba  Universidade Federal de Viçosa  

10.  PA  Paragominas  Universidade Federal Rural da 

Amazônia  

11.  PB  Sumé  Universidade Federal de Campina 

Grande  

12.  PB  Rio Tinto (Campus do Litoral Norte)  Universidade Federal da Paraíba  

13.  PE  Vitória de Santo Antão  Universidade Federal de Pernambuco  

14.  PE  Garanhuns  Universidade Federal Rural de 

Pernambuco  

15.  PI  Picos  Universidade Federal do Piauí  

16.  RJ  Nova Iguaçu  Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro  

17.  RJ  Três Rios  Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro  

18.  RN  Santa Cruz  Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte  

19.  RN  Angicos  Universidade Federal Rural do Semi-

Árido 

20.  RS  Alegrete  Universidade Federal do Pampa  

21.  RS  Itaqui  Universidade Federal do Pampa  

22.  RS  Sant' Ana do Livramento  Universidade Federal do Pampa  

23.  RS  São Gabriel  Universidade Federal do Pampa  

24.  RS  Uruguaiana  Universidade Federal do Pampa  

25.  SC  Araranguá  Universidade Federal de Santa Catarina  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16099:lula-destaca-politica-de-interiorizacao-do-ensino-superior-e-profissional&catid=212&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16099:lula-destaca-politica-de-interiorizacao-do-ensino-superior-e-profissional&catid=212&Itemid=86
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ANEXO D - Lista de IFES criadas no Governo Dilma em 16 de agosto de 2011 

 

Estado  Município  Universidade  Campus  

Pará  Ananindeua  UFPA  Ananindeua  

Bahia  Camaçari  UFBA  Camaçari  

Bahia  Feira de Santana  UFRB  Feira de Santana  

Ceará  Crateús  UFC  Crateús  

Ceará  Russas  UFC  Russas  

Maranhão  Balsas  UFMA  Balsas  

Pernambuco  Cabo S. Agostinho  UFRPE  Cabo S. Agostinho  

Goiás  Aparecida de Goiânia  UFG  Aparecida de Goiânia  

Goiás  Cidade ocidental  UFG  Cidade Ocidental  

Mato Grosso  Várzea Grande  UFMT  Várzea Grande  

Minas Gerais  Janaúba  UFVJM  Janaúba  

Minas Gerais  Unaí  UFVJM  Unaí  

São Paulo  Embu  Unifesp  Embu  

Santa Catarina  Blumenau  UFSC  Blumenau  

Rio Grande do Sul  Cachoeira do Sul  UFSM  Cachoeira do Sul  

Total – 11  15  12  15  

 

 

Fonte: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16972> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16972
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ANEXO E – Imagens dos principais momentos da mobilização pelo Campus da UFC no Vale 

do Jaguaribe 

 

 

Figura 1. Representantes e lideranças de Russas se reúnem com o Mag. Reitor, prof. Jesualdo 

Farias, na sede da Reitoria da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza (09 de dezembro 

de 2010). 

 

Figura 2. Aspecto de audiência pública realizada com presença expressiva da população e dos 

estudantes, além de representantes de várias cidades do Vale do Jaguaribe, no Auditório Lino 

Gonçalves, em Russas (21 de fevereiro de 2011). 
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Figura 3. Entrega do projeto de Criação do Campus Avançado da UFC para o Ministro da 

Educação Fernando Haddad, pelo Prefeito de Russas Raimundo Cordeiro de Freitas, sob os 

olhares de autoridades como o Governador do Estado Cid Gomes. Na Assembleia Legislativa 

do Ceará em 25 de maio de 2011. 

 

Figura 4. Representantes de Russas e autoridades presentes no ato de assinatura da 3ª Etapa de 

Expansão da Educação Superior e Tecnológica e Profissional no Palácio do Planalto, Brasília, 

em 16 de agosto de 2011. 
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