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RESUMO 

 

 

O presente estudo analisa a implementação do Plano de Reestruturação e Expansão da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em decorrência da adesão desta IFES ao 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), instituído pelo Decreto federal no. 6.096/2007, com foco no processo de 

interiorização. Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem qualitativa, ancorado na 

perspectiva do materialismo histórico-dialético e no enfoque temático das políticas 

educacionais. O escopo desta pesquisa consiste em perceber as nuances do processo de 

reestruturação e expansão da rede federal de ensino superior no período de 2003 a 2012, com 

destaque para o referido Programa, tendo em vista seu caráter contraditório no que se refere a 

melhoria do acesso por meio da melhor distribuição e ampliação da rede federal, sobretudo pelo 

fomento à interiorização, em contraponto a um processo de expansão limitado do ponto de vista 

do financiamento, que adotou mecanismos de “racionalização” dos recursos humanos e 

materiais, induzindo a precarização da oferta. Além disso, nota-se que as estratégias de 

reestruturação, também contidas no referido Programa, que visam adaptar a educação superior 

as diretrizes educacionais emanadas pelos organismos internacionais – sintetizadas no conceito 

de Educação Terciaria -, tendo em vista a flexibilização, diversificação e modernização das 

instituições universitárias, foram adotadas visando ao alcance das metas quantitativas e 

qualitativas do Programa. Percebe-se que o REUNI limitou a autonomia institucional, impondo 

metas e diretrizes pré-definidas que deveriam ser incorporadas aos Planos de Expansão das 

IFES. Por meio da análise dos dados quantitativos e qualitativos coletados ao longo da pesquisa, 

percebeu-se que, em que pese os avanços em termos quantitativos e do aumento da 

representatividade de setores historicamente excluídos da população quanto ao acesso ao ensino 

superior, da criação de novas unidades e cursos e da ampliação do contingente de vagas e 

matrículas,  o processo de expansão fomentado pelo REUNI na UFMA agrega contradições no 

que se refere a garantia do acesso e permanência com qualidade no ensino superior, assim como 

o desafio da manutenção do financiamento público para a educação pública, para que se garanta 

uma expansão sustentável e compatível com a manutenção da função social da Universidade e 

com respeito a sua autonomia. Assim, conclui-se que a democratização do ensino superior 

fomentada na última década teve efeitos limitados do ponto de vista da garantia do direito à 

educação superior e que a luta pela efetivação desse direito se constitui com um desafio, tendo 

em vista o caráter regressivo das “contrarreformas” emanadas a partir de um Estado que 

assumiu feições neoliberais. Como procedimentos metodológicos utilizou-se a revisão 

bibliográfica e documental, além de análise de dados quantitativos fornecidos pelos principais 

órgãos de pesquisa – IBGE, INEP – e pela própria instituição pesquisada, além de informes, 

boletins e outros documentos. Foram realizadas entrevistas com docentes e diretores das 

unidades interiorizadas. 

 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. REUNI. Interiorização. Universidade. Democratização. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Analysis on the implementation of the Restructuring and Expansion Plan in Federal University 

of Maranhão (UFMA), as a result of its adherence to the Federal University Restructuring and 

Expansion Plans Support Program (REUNI), established by Federal Decree no. 6.096/2007, 

focusing on the internalization process. It is an exploratory study, with a qualitative approach, 

anchored in the perspective of historical-dialectical materialism and in the thematic focus of 

educational policies. The scope of this research is to understand the nuances of the process of 

restructuring and expansion of the federal network of higher education in the period from 2003 

to 2012, especially the REUNI, due to its contradictory nature regarding the improvement of 

access through better distribution and expansion of the federal network, especially to the 

countryside, as opposed to a limited expansion process from the point of view of financing, 

which has adopted mechanisms to "rationalize" human and material resources, thus inducing a 

precarious supply. In addition, it is noted that the restructuring strategies, also contained in the 

aforementioned Program, aimed at adapting to higher education the educational guidelines 

emanated by the international organizations - synthesized in the Tertiary Education concept -, 

in orrder to achieve flexibilization, diversification and modernization of universities, were 

adopted in order to reach the quantitative and qualitative goals of the Program. It is perceived 

that the REUNI limited institutional autonomy, imposing pre-defined goals and guidelines that 

should be included in the Expansion Plans of federal universities. Through the analysis of the 

quantitative and qualitative data collected during the research, it was noticed that, despite the 

advances in quantitative terms and the increase of access to higher education by minorities 

historically excluded, the creation of new campi and the expansion of the contingent of 

vacancies and enrollments, the expansion process fostered by REUNI at UFMA adds 

contradictions regarding the guarantee of access and quality stay in higher education, as well 

as the challenge of maintaining public financing for public education, so as to ensure a 

sustainable expansion compatible with the maintenance of the University's social function and 

with respect to its autonomy. Thus, it is concluded that the democratization of higher education 

promoted in the last decade had limited effects from the point of view of guaranteeing the right 

to higher education and that the struggle for the realization of this right is a challenge, given the 

regressive nature of "Counter-reforms" emanating from a state that assumed neoliberal features. 

Methodological procedures included bibliographic and documentary review, as well as analysis 

of quantitative data provided by the main research entities - IBGE, INEP - and by the research 

institution itself, as well as reports, bulletins and other documents. Interviews were conducted 

with teachers and directors of countryside units. 

 

Keywords: Higher Education. REUNI. Expansion. University. Democratization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Apresentação e desenvolvimento do problema de pesquisa 

 

A ideia de democratização do ensino superior tem sido amplamente difundida como 

foco das medidas implementadas pelo Estado brasileiro para favorecer a expansão deste nível 

de ensino, tanto no setor público, quanto no setor privado, proporcionando uma certa ampliação 

das oportunidades educacionais, sobretudo pelo ingresso de camadas historicamente alijadas do 

acesso aos graus mais elevados do sistema educacional. Assim, esse discurso tem sido um dos 

sustentáculos ideológicos para a materialização da contrarreforma do ensino superior, em curso 

desde o início dos anos 2000.  

Tais políticas têm fomentado uma expansão significativa do acesso ao ensino superior, 

tanto na rede pública quanto na rede privada, tendo em vista o aumento da oferta de vagas, a 

criação de novas universidades e campi, o crescimento de matrículas na graduação, tanto 

presencial quanto a distância.  

Entretanto, em que pese a efetiva ampliação quantitativa das oportunidades 

educacionais, contribuíram, pari passu, para uma expansão desordenada da oferta do ensino 

superior, fomentando a sua precarização, seja pela adoção de um modelo de expansão com 

poucos recursos no setor público - que tem se sustentado sobre a intensificação do trabalho 

docente e sobre a deterioração das condições para a realização do ensino, da extensão e da 

pesquisa, e flexibilizado o padrão de organização do ensino superior, via cursos mais enxutos 

e mais voltados para as exigências do mercado - , seja pela indução à privatização, por meio de 

programas de transferência de recursos públicos para o setor privado-mercantil, que vê a 

educação superior como negócio, cuja rentabilidade nem sempre submete-se aos requisitos de 

qualidade exigidos pela formação acadêmica, pelo fazer científico e artístico e pela reflexão 

filosófica, reforçando seu caráter como mercadoria1. 

                                                             
1 Defende-se, neste trabalho, que a universidade é um espaço de formação científica, artística e de reflexão 

filosófica, de produção e difusão das expressões mais elevadas desses conhecimentos, voltados para as 

necessidades da sociedade, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, ou, nos termos de Saviani (2007c, p. 

161), “[...] à educação superior cabe a tarefa de organizar a cultura superior como forma de possibilitar que 

participem plenamente da vida cultural, em sua manifestação mais elaborada, todos os membros da sociedade, 

independentemente do tipo de atividade profissional a que se dediquem”. Como o sistema privado visa ao lucro a 

curto prazo e a formação aligeirada e imediata voltada para o mercado, sua estrutura e dinâmica não se coaduna 

com esta perspectiva. Conforme pontua Rodrigues (2007), o objetivo do empresariado nesse setor é a “educação-

mercadoria”.  
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Deste modo, como problemática central do presente projeto de investigação acerca das 

políticas de educação superior, emerge o significado das políticas de expansão fomentadas no 

período de 2003 a 2012 – sobretudo aquelas direcionadas à rede pública – para a efetiva 

democratização desse nível de ensino.  

Entendendo que a efetiva democratização da educação escolar tem como limite a 

própria organização do processo de trabalho, assim como a totalidade das relações sociais 

capitalistas, afirma-se que tal processo dificilmente será alcançado nos marcos da democracia 

liberal, que, no caso brasileiro, adquire traços de uma democracia restrita, “[...] visto que, em 

razão da lógica e dinâmica do sistema, os eventuais avanços na distribuição dos bens sociais 

serão sempre restringidos para quem não detém o capital” (SILVA E VELOSO, 2013, p. 732). 

Contudo, é inegável admitir que alguns avanços democratizantes obtidos na última 

década no que se refere à expansão do acesso à educação superior contribuíram para a 

reconfiguração da correlação de forças em função dos interesses da maioria da população, 

mesmo que limitados pelas determinações materiais que se projetam sobre a educação, forjando 

a precarização e a hierarquização da oferta.  

Não obstante, quando comparados ao quadro geral de exclusão educacional da 

sociedade brasileira, esses tímidos avanços, tanto em termos quantitativos, quanto em termos 

de representatividade, se tornam, sem dúvida, significativos, ainda que insuficientes2. Portanto, 

a democratização refere-se aos avanços sociais que podem engendrar mudanças em direção à 

democracia em sentido pleno (SILVA E VELOSO, 2013).  

Talvez uma das maiores problemáticas da educação no âmbito da sociedade de classes 

seja a garantia do acesso de todos à escolarização e a permanência em todos os seus níveis, 

considerando as potencialidades e desejos de cada um. As contradições da sociedade burguesa, 

oriundas da forma capitalista de organização material da existência, tendo como base a 

apropriação privada dos meios de produção e a exploração do trabalho, visando a reprodução 

do capital, amplificam essa problemática, limitando as possibilidades de democratização da 

educação.   

                                                             
2 Os dados disponíveis sobre a expansão do acesso ao ensino superior durante a década de 1990 e na primeira 

década dos anos 2000, evidenciam um crescimento de matrículas presenciais e a distância na graduação de 345%, 

de 1995-2014, sendo a iniciativa privada a que mais contribuiu com esse crescimento. Entretanto, apenas 17,7% 

da população brasileira frequentava algum tipo de curso neste nível de ensino, em 2014, considerando todas as 

redes e todas as modalidades de cursos ofertados (MANCEBO, 2017).    
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De acordo com Duarte (2016), as classes dominantes e os intelectuais a seu serviço 

têm clareza acerca das consequências que podem advir da universalização democrática de uma 

escola que permita a todos o acesso à ciência, à arte e à filosofia, expressões mais elevadas da 

objetivação do gênero humano. Por esse motivo,  

 

No que diz respeito à escolarização da classe trabalhadora, a burguesia e os 

intelectuais a seu serviço há muito tempo vêm lançando mão de duas estratégias, a da 
seletividade e a da precariedade, fazendo uso de ambas, ou de uma delas dependendo 

das circunstâncias. Quando a seletividade precisa ser atenuada por alguma razão, 

acionam-se mecanismos de precarização (DUARTE, 2016, p. 26)3.  

 

 

Conforme assevera Saviani (2002, p. 133), “a formação dos homens ao longo da 

história traz a determinação do modo como produzem sua existência”. A partir do surgimento 

da propriedade privada dos meios de produção e, consequentemente, da divisão da sociedade 

em proprietários e não-proprietários de tais meios, origina-se a escola como instância social 

responsável pela formação diferenciada das classes proprietárias em relação as classes 

produtoras, gerando contradições entre os processos educativos comuns e as diferentes funções 

desempenhadas pelas classes sociais no âmbito da divisão social do trabalho, que cinde 

concepção e execução, trabalho manual e trabalho intelectual4, dando origem à “dualidade 

estrutural” que caracteriza a educação escolar: 

 

 

Ora, essa divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também na 

educação. Introduz-se, assim, uma cisão na unidade da educação, antes identificada 

plenamente com o próprio processo de trabalho. A partir do escravismo antigo 

passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas de educação: uma para a 

classe proprietária, identificada como a educação dos homens livres, e outra para a 

classe não-proprietária, identificada como a educação dos escravos e serviçais. A 

primeira, centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios 

físicos de caráter lúdico ou militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de 

trabalho. A primeira modalidade de educação deu origem à escola (SAVIANI, 2007c, 

p. 155). 
 

 

                                                             
3 É exatamente esse fenômeno que se observa em referência às políticas de expansão da rede federal de educação 

superior e também em relação a rede federal de educação profissional e tecnológica, tendo em vista de ampliar o 
acesso a escolarização da população a esse nível de ensino, via a simplificação e precarização da formação, tendo 

como referência as organizações privado-mercantis.     
4 Obviamente, essa cisão diz respeito às funções exercidas na sociedade pelos diferentes indivíduos e não um 

atributo intrínseco ao trabalho, uma vez que é impossível a separação entre concepção e execução no processo de 

trabalho. Marx já afirmava que o homem idealiza o resultado do processo de trabalho em sua mente, assinalando 

o que distingue o “pior arquiteto e a melhor abelha” (MARX, 2003, p. 211).  Portanto, é a divisão social do trabalho 

que cria a cisão entre concepção e execução: “A divisão do trabalho só se torna efetivamente divisão do trabalho 

a partir do momento em que se opera uma divisão entre trabalho material e trabalho intelectual” (MARX e 

ENGELS, 2002, p. 26).    
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Na Modernidade, com a emergência do modo de produção capitalista, ocorre uma 

complexificação da problemática educacional no âmbito da sociedade classista. Isto porque as 

relações sociais capitalistas irão exigir uma nova institucionalidade adequada à sociedade 

burguesa, onde a expansão da educação escolar emerge como requisito. Portanto, “O direito de 

todos à educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos interesses da nova classe 

que se consolidará no poder: a burguesia. Tratava-se, pois, de construir uma sociedade 

democrática, de consolidar a democracia burguesa” (SAVIANI, 2007d, p. 5, grifos nossos). 

Além disso, o advento e a consolidação modo de produção capitalista, na Sociedade 

Moderna, irá revolucionar as técnicas de produção, gerando a incorporação dos produtos da 

ciência – potência espiritual – em forças produtivas – potência material – através da indústria 

(SAVIANI, 2002). Daí a necessidade de generalização e expansão de uma certa escolarização5 

à classe trabalhadora engendra, no campo educacional, a contradição entre a propriedade 

privada dos meios de produção e a socialização destes meios6.  

 
 

O conhecimento se converte em força produtiva e, portanto, meio de produção. Assim, 

a contradição do capitalismo atravessa também a questão relativa ao conhecimento: 

se esta sociedade é baseada na propriedade privada dos meios de produção e se a 

ciência, como conhecimento, é um meio de produção, deveria ser propriedade privada 

da classe dominante (SAVIANI, 2002, p. 137). 

 

 

Portanto, a defesa da educação “pública, gratuita, obrigatória, laica e universal”, na 

Modernidade, enfrenta essa contradição inerente à escola no modo de produção capitalista 

advogando a ideia de uma “escola única diferenciada” (SAVIANI, 2007c), que pudesse acolher 

todas as classes, a qual “[...] efetuava internamente a distribuição dos educandos segundo as 

funções sociais para as quais se destinavam em consonância com as características que 

geralmente decorriam de sua origem social” (SAVIANI, 2007c, p. 159). 

A democracia moderna, forma política sobre a qual se organiza a sociedade burguesa, 

é fruto do advento do capitalismo na era das revoluções burguesas e traduz a luta da burguesia 

revolucionária contra os privilégios da sociedade aristocrática do Antigo Regime. Portanto, uma 

                                                             
5  Instrução elementar e preparação para o trabalho fabril e formação científico-intelectual direcionada ao controle 

e direção do processo de trabalho. De acordo com Saviani (2002), o conhecimento dos trabalhadores relativo ao 
processo de trabalho é apropriado e sistematizado pela burguesia e devolvido, sob forma parcelada, ao trabalhador, 

fazendo com que este perca o domínio da totalidade do processo de trabalho, exacerbando, na formação, a divisão 

entre concepção e execução. Daí decorre a fragmentação e segmentação da formação escolar em níveis 

hierarquicamente ordenados, os quais se destinam ao exercício das diferentes funções na produção.  
6 Marx (2003) percebeu essa contradição quando analisou a questão das escolas profissionais, onde “os filhos dos 

operários recebem algum ensino tecnológico” (p. 553), associado ao trabalho produtivo como gérmen da educação 

do futuro, que, posteriormente seria desenvolvida no pensamento marxista como “escola politécnica” (ou 

“tecnológica”) e “escola unitária”. Ver em Saviani 2007c e 2002.   
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conquista de grande valor histórico, não apenas para a classe que se tornara dominante – a 

burguesia -, mas para toda a humanidade7.  

As ideias de igualdade e liberdade individuais são tidas como pressupostos da 

cidadania democrática (CHAUÍ, 2001), tendo como base a afirmação de que todos são iguais 

porque são livres. Entretanto, esclarece Chauí (2001), o maior problema da democracia é a 

manutenção desses princípios sob os efeitos da desigualdade real. Portanto, essa forma 

sociopolítica busca equilibrar os efeitos da desigualdade real por meio da noção de direitos 

(econômicos, sociais, políticos e culturais), através dos quais os “desiguais conquistam a 

igualdade” (CHAUÍ, 2001, p. 11). Portanto, através dos direitos, a democracia possibilita a 

socialização dos bens sociais.   

A democracia apresenta como traço distintivo uma nova relação com o estatuto do 

poder, visto que este seria um lugar virtualmente vazio, concebido abstratamente como poder 

do povo, não podendo ser incorporado na figura do governante e nem exercido de forma 

absoluta, mas apenas a ele delegado e exercido na forma da lei. Portanto, a democracia 

propugna a possibilidade de socialização do poder. Além disso, a democracia é a forma política 

na qual o conflito é considerado “legítimo e necessário, buscando as mediações institucionais 

para que possa exprimir-se” (CHAUÍ, 2001, p. 11). 

Os teóricos liberais da política forneceram todo cabedal necessário para 

operacionalizar a ideia de democracia como um conjunto de instituições jurídico-políticas e 

como forma de organização do poder. Assim, conforme Marilena Chauí (2006, p. 59): “Estamos 

acostumados a aceitar a definição liberal de democracia como regime da lei e da ordem para a 

garantia das liberdades individuais” (grifos da autora). Segundo esta concepção de 

democracia8, “o Estado democrático seria, portanto, aquele em que há o respeito pelos 

                                                             
7 Segundo a perspectiva de Coutinho (1979), as inúmeras objetivações e formas de relacionamento social forjadas 

no arcabouço institucional da democracia política, possuem validade universal. O autor chega a essa afirmação a 

partir da distinção entre gênese e validade e aponta que muitas das conquistas democráticas que tiveram origem 

nas revoluções burguesas manterão sua validade após a superação da sociedade capitalista. Assim, Coutinho 

(1994) aponta para as possibilidades da democracia, a partir da ampliação dos direitos e da “socialização da 

política”, impulsionadas pelas lutas populares, de se constituir em uma “democracia de massas”, antiburguesa e 

anticapitalista. O autor aponta que a própria democracia liberal engendra os impulsos para a sua ampliação, como 
nas experiências dos Estados europeus em meados do século XX, com o advento da social-democracia. 
8  Democracia “procedimental”, segundo N. Bobbio (apud DIAS, 1999, p. 68), ou seja, “doutrina das garantias 

constitucionais para a liberdade e para os direitos civis” (BOBBIO apud DIAS, 1999, p. 68) marcada pela 

concepção de uma Constituição democrática que deve “substancialmente estabelecer as regras para a solução de 

conflitos que necessariamente surgem dentro de qualquer sociedade sem necessidade de recorrer à força recíproca” 

(BOBBIO apud DIAS, 1999, p. 68). Segundo Fernandes (1980), na democracia burguesa, a luta de classes é 

submetida ao controle direto e indireto da burguesia, lançando mão dos mecanismos constitucionais do “Estado 

democrático de direito” como autodefesa de seus interesses e de controle dos conflitos sociais.   
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mecanismos procedimentais do regime democrático” (NAJJAR, MOCARZEL E FONSECA, 

2018, p. 151). 

Esvaziando-a em seu sentido político, no que se refere a noção de poder do povo como 

elemento substantivo, entendido de forma ativa, a democracia liberal opera uma separação entre 

sociedade civil e poder político, condensado na esfera do Estado9, delegado pelo povo através 

da representação. Para Norberto Bobbio (apud NAJJAR, MOCARZEL E FONSECA, 2018), o 

Estado Liberal se constitui como pressuposto histórico e jurídico do Estado democrático.  

 

Enfim, a democracia liberal reforça a ideia de cidadania como direito à representação, 

de modo a fazer da democracia um fenômeno exclusivamente político, ocultando a 

possibilidade de encará-la como social e histórica. A ideia de representação recobre a 

de participação, reduzindo-a ao instante periódico do voto. A liberdade se reduz à voz 

(opinião) e voto, e a igualdade, ao direito de ter a lei em seu favor e de possuir 

representantes (CHAUÍ, 2001, p. 69). 

 

A cisão entre a economia e política, no pensamento liberal, constitui-se como 

mecanismo eficaz contra os efeitos da democratização da vida social, pois, a separação da 

totalidade social em duas esferas distintas – o econômico e o político – permite a preservação 

das desigualdades, no plano econômico, e a afirmação da cidadania democrática, no plano 

jurídico formal. Sem ameaçar seu fundamento material, as relações sociais são escamoteadas 

sobre formas jurídicas de contrato entre indivíduos livres e iguais. Portanto, a dissociação entre 

a identidade cívica (cidadania) e o status socioeconômico (classe), permite a coexistência entre 

a igualdade jurídica e a desigualdade econômica, ou seja, a igualdade civil não afeta diretamente 

nem modifica substancialmente a desigualdade material (WOOD, 2003)10. Assim, o 

escamoteamento das relações entre classes sociais desiguais por relações jurídico-políticas 

entre indivíduos “livres” e “iguais” permite à ideologia liberal justificar a permanência da 

dominação no campo econômico e sua coexistência com regimes políticos democráticos.  

                                                             
9 A aparente neutralidade e isolamento do Estado em relação a sociedade e as classes sociais é um dos mecanismos 

de dominação burguesa, pois mistifica o caráter classista do Estado. Segundo Wood (2003) e Rancière (2014), o 
modelo de democracia representativa, de inspiração norte-americana, serviu para favorecer a alienação do poder 

por parte do povo e sua apropriação pela classe dominante, criando uma “democracia civilizada com toque de 

oligarquia” (WOOD, 2003, p. 188).  Segundo Rancière (2014), se trata de um “Estado oligárquico de direito”, em 

alusão a alienação do poder político e seu sequestro por grupos privados, que detém o poder econômico, 

instituindo, assim, uma dupla dominação.  
10 A crítica da economia política efetivada por Marx, que revela a face política da economia, obscurecida pelos 

economistas burgueses, demostrando que a base produtiva em si existe sob o aspecto de formas políticas, sociais 

e jurídicas como constituintes orgânicos do sistema produtivo. 
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Dias (1999) analisa essa “visão dominante de democracia” como profundamente 

marcada pela estreita correlação com a ideia de marcado. Para ele, no pensamento liberal, o 

mercado é a única instância em que são definidos os “acordos possíveis”, ou seja, a 

determinação da cidadania (e da democracia) pelo mercado aparece com toda clareza. Nesse 

sentido, a sociedade democrática, na perspectiva liberal, se estrutura a partir de um 

“compromisso” baseado na crença da racionalidade do mercado em trazer o equilíbrio das 

relações sociais. Para Dias (1999, p. 74) “A cidadania burguesa-liberal é, no plano da política, 

a afirmação de que a ‘mão invisível’ de Adam Smith (o mercado) regula naturalmente a 

sociedade”11.  

Deste modo, Freitas (2018) pontua que o liberalismo, que tem no “mercado” o ente 

regulador das relações sociais, não tem um compromisso originário com a democracia, sendo a 

mesma um meio e não um fim. Portanto, sempre que há uma ameaça à liberdade individual (e 

às leis do mercado), a democracia se configura como um risco para o capitalismo. Para o autor, 

“a democracia é apenas ‘desejável’, mas não é uma condição necessária” (FREITAS, 2018, p 

14). Nesta ótica, o livre mercado é mais importante que a democracia, pois somente por meio 

da liberdade econômica pode haver liberdade plena (leia-se: liberdade para o indivíduo possuir 

e acumular propriedade). Para Wood (2003), a separação da esfera econômica e sua 

invulnerabilidade ao poder democrático é o que define a democracia nas sociedades liberais 

capitalistas modernas. “Proteger essa invulnerabilidade passou a ser um critério essencial de 

democracia” (WOOD, 2003, p. 202).  

 

Isso representa não somente a compreensão dos limites da democracia capitalista, o 

fato de até mesmo um Estado capitalista democrático pode ser restringido pelas 

exigências de acumulação do capital, e o fato de que a democracia liberal deixa 

essencialmente intacta a exploração capitalista (WOOD, 2003, p. 233, grifos da 

autora). 

 

Portanto, a ideologia neoliberal12 eleva a contradição entre “democracia” e 

“capitalismo”. Na medida em que todas as relações sociais passam a ser baseadas pela troca, 

                                                             
11 De acordo com Coutinho (1979), a teoria liberal clássica concebe que a máxima explicitação dos interesses 

egoístas individuais desemboca num aumento do bem-estar geral, quando “harmonizados” por meio dos 

mecanismos reguladores do mercado.   
12 O que se convencionou denominar “neoliberalismo” se caracteriza por um conjunto amplo de práticas 

econômicas e um ideário político-ideológico que emergiu na Europa nos anos 1940. De acordo com Perry 

Anderson (1995, p. 9), “Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-

estar”. Tal ideário não se restringe a um puro e simples retorno às teses do liberalismo clássico, embora advogue 

o protagonismo do livre mercado como forma de regulação social, “[...] contra qualquer limitação dos mecanismos 

de mercado por parte do Estado, denunciados como uma ameaça letal à liberdade não somente econômica mas 
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tudo que se encontra fora dessa esfera – como os direitos do cidadão e as políticas sociais – 

devem ser convertidos a essa lógica e todos os embaraços a livre concorrência individual devem 

ser eliminados. Conforme pontua Marilena Chauí, “A ênfase mercantil e concorrencial atinge 

todos os aspectos da vida, transformando direitos sociais em ‘serviços’ a serem adquiridos, 

além de transformar cada indivíduo em ‘vendedor de si mesmo’ no livre mercado” (O Retrato..., 

2017).  

Nesse sentido, a conversão das instituições sociais em organizações, a imagem e 

semelhança das “empresas”, do cidadão em cliente, dos direitos em serviços e do Estado em 

gestor, se constituem em riscos para a democracia, pois solapa a dimensão universal do direito 

como pressuposto da cidadania democrática e promove uma diminuição do espaço público em 

detrimento do alargamento dos interesses privados. Segundo Boron (2010), sob a égide 

“inexorável” da globalização e do neoliberalismo, que se espraiam como um “pensamento 

único”,  

 

[...] o capitalismo abandou todas as suas incômodas mediações civilizatórias e cidadãs 

e se fechou no seu núcleo duro, no seu instinto primitivo: a maximização do lucro a 

qualquer preço. [...] O neoliberalismo é a expressão ideológica desta etapa [...] e 

regimes “democráticos” ao estilo estadunidense – na verdade, sistemas políticos 

sequestrados pelos grandes capitais e manipulados à vontade pela indústria da 

publicidade -, o tipo de “democracias” que requer essa nova fase (BORON, 2010, p. 

44)13. 

 

As implicações da implementação dessa ideia são a desconstrução do sujeito de direito 

– cidadão -, que, sob a lógica do neoliberalismo, se converte em consumidor, e das políticas 

sociais, que, de direitos, se convertem em serviços que são cada vez mais deslocados para a 

esfera do mercado, “acessível apenas aos que tem o poder aquisitivo para adquiri-las” (CHAUÍ, 

2001, p. 20), ou conforme o mérito individual de cada um. Assim, “São abolidas as ideias de 

direitos sociais por meio da ação do Estado, bem como a universalidade, igualdade e gratuidade 

                                                             
também política” (ANDERSON, 1995, p.9). Defendiam que o Estado de Bem-estar social destruía a liberdade dos 

cidadãos e a vitalidade da concorrência da qual dependia a prosperidade de todos. Com o advento da crise do 
Estado de Bem-Estar Social nos anos 1970, o ideário neoliberal emerge como “solução” conservadora, pautada 

nos seguintes pontos: estabilidade monetária, disciplina orçamentária, contenção de gastos públicos, sobretudo no 

âmbito das políticas sociais, desestabilização do mercado de trabalho, promovendo o enfraquecimento dos 

sindicatos, redução da atuação do Estado no âmbito da economia e incentivos aos agentes econômicos, dentre 

outros. 
13 O sequestro da democracia e da política da esfera dos cidadãos e do Estado para a esfera do mercado e das 

corporações transnacionais discutida por Boron (2010), também é analisada por Dawbor (2017), tendo como 

consequência da desigualdade crescente e do enfraquecimento da capacidade do Estado em executar políticas 

sociais.  
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destes, delegando-se à sociedade sua consecução” (MANCEBO; MAUÊS; CHAVES, 2006, p. 

41).  

Por isso, Coutinho (2012) analisa que a época que irrompe com o advento do 

neoliberalismo como uma contrarreforma14. 

 

 

Na época neoliberal, não há espaço para o aprofundamento dos direitos sociais, ainda 

que limitados, mas estamos diante da tentativa aberta – infelizmente em grande parte 

bem sucedida – de eliminar tais direitos, de desconstruir e negar as reformas já 

conquistadas pelas classes subalternas (...)  as “reformas” que estão atualmente 

presentes na agenda política tanto dos países capitalistas centrais quanto dos 

periféricos (hoje elegantemente rebatizados como “emergentes”) – têm por objetivo a 

pura e simples restauração das condições próprias de um capitalismo “selvagem”, no 

qual devem vigorar sem freios as leis do mercado (COUTINHO, 2012, p. 123). 
 

 

  

No entanto, apesar das limitações impostas à democracia na sociedade capitalista, 

amplificadas sob a égide da globalização neoliberal, é necessário salientar, conforme assinala 

Coutinho (1999), que a ideia de democracia consiste na possibilidade de superação da alienação 

política e da reapropriação dos bens produzidos socialmente15. 

 

Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 

democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente 

criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela 

vida social em cada contexto historicamente determinado16 (COUTINHO, 1999, p. 

42). 

 

                                                             
14 O caso da reforma trabalhista ilustra bem o caráter regressivo das “reformas” empreendidas sob a égide do 

capitalismo neoliberal. Nos primórdios da era industrial, as leis fabris foram consideradas avanços do ponto de 

vista da proteção (e conservação) da força de trabalho contra os impulsos destrutivos da exploração do capital. 

Também se aponta o caso da reforma trabalhista no final do século XIX na Inglaterra e a própria legislação 

elaborada na era Vargas, no Brasil. Atualmente, o que se denomina com o título de “reforma” é a desconstrução 

da política de proteção do trabalhador, deixando-o mais vulnerável à exploração capitalista. A fórmula 

jocosamente enunciada pelo atual presidente da república, Jair Bolsonaro, para defender a contrarreforma 

trabalhista é sintomática: “o trabalhador terá que decidir entre ter direitos ou ter emprego” 

(https://www.valor.com.br/politica/6012617/bolsonaro-trabalhador-tera-de-escolher-entre-mais-direitos-ou-

emprego, acesso em abril de 2019). 
15 De uma perspectiva socialista, a democracia é entendida como uma forma geral de existência social, que 

significa o “usufruto coletivos dos bens materiais, culturais, artísticos e educacionais produzidos pela humanidade” 

(SILVA, 2006 apud SILVA E VELOSO, 2013, p. 732). Portanto, Saviani (2017), aponta que a democracia liberal, 

embora necessária, é limada à emancipação política, e que o desafio posto para a emancipação humana consiste 

em converter a democracia formal em democracia real.  
16 É importante salientar o caráter histórico da noção de direito, lembrando que no início da era moderna, os 

chamados “direitos naturais” se limitavam aos direitos civis, e que, por conta das lutas democráticas existentes no 

âmbito da sociedade, foram ampliados. Por isso, Chauí (2006) aponta que a democracia é o único regime político 

aberto à temporalidade, justamente pelo caráter histórico das lutas, que abre a possibilidade de novos direitos.    

https://www.valor.com.br/politica/6012617/bolsonaro-trabalhador-tera-de-escolher-entre-mais-direitos-ou-emprego
https://www.valor.com.br/politica/6012617/bolsonaro-trabalhador-tera-de-escolher-entre-mais-direitos-ou-emprego
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Portanto, a noção moderna de democracia se articula a existência de direitos, ou seja, 

o direito se constitui como um atributo universal da cidadania, pelo qual se realiza a 

reapropriação dos bens sociais por todos os indivíduos. Deste modo, a necessidade de que as 

sociedades democráticas conservem um espaço público, no qual se materializam os direitos, 

pois, “As demandas sociais, que prefiguram os direitos, só são satisfeitas quando assumidas nas 

e pelas instituições que asseguram uma legalidade positiva” (COUTINHO, 1999, p. 44).  

Mesmo que os aparatos jurídico-institucional e ideológico das democracias liberais 

contribuam para que a dimensão universal do direito e da cidadania sejam reduzidos à 

legalidade formal, a luta por sua plena realização se constitui em horizonte para a concretização 

da cidadania, por isso, a democracia presume um desenvolvimento em curso, a democratização, 

que é um elemento fundamental à construção da democracia (SILVA E VOLOSO, 2013).   

Portanto, conforme afirma Chauí (2001, p. 11), a democracia é  

 

[...] a única forma política na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a 

evidenciar-se nas sociedades de classes, na medida em que os direitos só ampliam seu 

alcance ou só surgem como novos pela ação das classes populares contra a 

cristalização jurídico-política que favorece à classe dominante. 

 

Nessa perspectiva, a democracia tensiona a igualdade formal para constituir-se em 

igualdade real. No entanto, de acordo com Chauí (2001) em sociedades em que a desigualdade 

social é muito marcada, como a sociedade brasileira, tem-se um grande obstáculo para a 

instituição da democracia, pois as mesmas tendem a se estruturar com base em privilégios 

(oligarquias) e carências (povo)17. “Donde o maior problema da democracia numa sociedade 

de classes ser o da manutenção de seus princípios- igualdade e liberdade – sob os efeitos da 

desigualdade real” (CHAUÍ, 2001, p. 10). 

 

Ou, em outras palavras: a divisão da sociedade em classes constitui limite 

intransponível à afirmação consequente da democracia. Como parece óbvio, a 
condição de classe cria, por um lado, privilégios, e, por outro, déficits, uns e outros 

aparecendo como óbices a que todos possam participar igualitariamente na 

                                                             
17 Chauí (2006) elenca os traços principais da sociedade brasileira como obstáculos para a democracia e a 

cidadania: as relações sociais hierárquicas ou verticais, nortadas pelas ideias de mando e obediência e sustentadas 

pelas instituições sociais (família, escola, religião, trabalho), que alimentam, reforçam e reproduzem nas classes 

populares o sentimento de subalternidade; a naturalização das desigualdades econômicas e sociais e das diferenças 

étnicas, bem como a naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis de violência. Essas relações sociais 

determinam relações políticas também hierárquicas ou verticais, que se realizam sob a forma do favor, da clientela 

e da tutela, bloqueando tanto a prática da representação como a da participação.   
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apropriação das riquezas espirituais e materiais socialmente criadas (COUTINHO, 

1999, p. 53). 

 

Nesse sentido, a estrutura excludente e desigual que caracteriza o modo de produção 

capitalista se contrapõe a universalização dos direitos e a afirmação da democracia. Tendo em 

vista esse aspecto, percebe-se que efetiva democratização do direito à educação, em geral, e da 

educação superior, em particular, se constituem em uma problemática fundamental, pois, o 

acesso aos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, por meio da elevação da 

escolaridade formal, podem conduzir as massas à superação da “alienação política”, 

radicalizando a democracia, alterando qualitativamente seu sentido. 

No entanto, conforme alerta Lefort (1999), a democracia é um fenômeno que se realiza 

a partir de uma forma de sociedade específica, portanto, não se pode falar de democracia em 

geral, mas sempre de experiências democráticas que se materializam de forma particular e 

singular. No caso da democracia no Brasil, cabe situá-la no âmbito das relações sociais 

capitalistas, terreno histórico no qual, a partir das especificidades locais, ela se materializa, 

tendo como base a noção moderna de democracia.  

Essa particularidade18 justifica os contornos do modo de ser “heterônomo, dependente 

e miserável” (MINTO, 2014) que definem os traços do capitalismo no Brasil e a “debilidade 

histórica” de nossa experiência democrática (COUTINHO, 1979), com “[...] consequências 

sobre a própria estrutura de relacionamento do Estado com a sociedade civil, já que o caráter 

extremamente forte e autoritário do primeiro corresponde a natureza amorfa e atomizada da 

segunda” (COUTINHO, 1979, p. 42)19.   

O padrão de sociabilidade capitalista que se estabelece no Brasil, a partir de sua 

integração subordinada e dependente ao capitalismo mundial, remente ao processo de formação 

econômica, política e social ao longo de três séculos de colonização, posteriormente, sua 

                                                             
18 Formas particulares de desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, nas quais se materializam 

a tendência universal de realização deste a partir de situações históricas concretas (singulares) que se articulam 

dialeticamente à totalidade do modo de produção capitalista (universal). De acordo com Netto (2011), as 

“determinações mais simples” são aquelas que se encontram no nível da universalidade, enquanto na sua 
imediaticidade elas se constituem como singularidades, dando origem a particularidade. Portanto, “o conhecimento 

concreto opera-se envolvendo universalidade, singularidade e particularidade” (NETTO, 2011, p. 45).  
19 Para o autor, as transformações políticas e a modernização econômico-social, no Brasil, sempre se realizaram 

pela “via prussiana”, por meio de “acordos pelo alto” e pela ausência da participação popular, sem ruptura com o 

passado, o que possibilitou a formação de um Estado autoritário, impermeável às pressões dos “de baixo” e ao 

protagonismo das classes populares, forjando uma sociedade civil débil, primitiva e amorfa, embora reconheça 

que a sociedade civil cresceu e tornou-se mais complexa nos últimos anos, possibilitando um certo aprofundamento 

da democracia política.  
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inserção no âmbito do capitalismo concorrencial, ao longo do século XIX, e a consolidação do 

capitalismo dependente20 como realidade histórica, fruto do capitalismo monopolista, no século 

XX (FERNANDES, 2009). 

Segundo Fernandes (2009), essa condição particular reedita dilemas históricos da 

sociedade brasileira, onde o processo de “modernização capitalista” não se fez acompanhar por 

uma revolução burguesa no sentido clássico. Pelo contrário, a opção pela contrarrevolução 21 

como mecanismo de defesa e preservação dos interesses das frações das classes dominantes 

(internas e externas), promoveu um aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento, 

das desigualdades – pois circunscrevem até os mais tímidos ganhos da classe trabalhadora 

atribuídos pela revolução burguesa - e a limitação da participação popular e, consequentemente, 

da democracia22. Isso instituiu um padrão típico de dominação burguesa, ao qual Florestan 

Fernandes (1980) denomina de “república burguesa autocrática”. “Em suma, a uma democracia 

restrita corresponde, naturalmente, um Estado constitucional e representativo restrito (ou seja, 

uma república burguesa autocrática)” (FERNANDES, 1980, p. 160). 

Portanto, a democracia torna-se ainda mais incompatível com esta modalidade de 

capitalismo, manifestando-se enquanto democracia restrita e um Estado autocrático-burguês, 

uma democracia de iguais que não se estende aos setores mais amplos da população, pois “as 

desigualdades se tornam extremadas, em que a minoria social dominante retém para si os 

privilégios como se fossem direitos e exclui de todos os direitos a grande maioria da sociedade, 

                                                             
20 Segundo Fernandes, no capitalismo dependente, o desenvolvimento capitalista assume formas heterônomas, 

resultando na exacerbação da exploração capitalista do trabalho por parte das frações burguesas dependentes, 

criando expropriação e exploração excedentes. Ou seja, “Esse modelo reproduz formas de apropriação e 

expropriação inerentes ao capitalismo moderno (...). Mas possui um componente adicional e específico típico: a 

acumulação de capital institucionaliza-se para promover a expansão concomitante dos núcleos hegemônicos 

externos e internos (ou seja, economias centrais e setores sociais dominantes) (...) a deplação de riquezas se 

processa à custa de setores assalariados  destituídos da população, submetidos a mecanismos permanentes de 

sobreapropriação e sobre-expropriação capitalistas (FERNANDES, 2009, p. 52).  
21 De acordo com o Fernandes (2009), a contrarrevolução caracteriza o processo de revolução burguesa nos países 

que realizaram a modernização capitalista por vias não clássicas. Na América Latina, de modo geral, e no Brasil, 

em particular, as mudanças são processadas de forma gradual, sem confrontos ou rupturas, marcadas por 

conciliações pelo auto, excluindo, pela repressão ou pela passivização, a participação das classes populares. Nesse 
sentido, a burguesia, no capitalismo dependente, não possui caráter revolucionário, conciliando o desenvolvimento 

capitalista com formas autocráticas e reacionárias de dominação política. 
22 Essa debilidade da fração local da burguesia, que renuncia a possibilidade de atuar como agende histórico da 

“revolução dentro da ordem”, fragiliza as possibilidades de ruptura com o padrão dependente e subdesenvolvido 

de expansão do capital e politicamente institui uma forma de dominação característica das burguesias dependentes, 

que visa manter seus privilégios econômicos, sociais, políticos e culturais, avançando sobre os direitos da maioria 

da população. Assim, “[...] a burguesia, como um conglomerado autocrático, pronta para usar sua reserva de poder 

social totalitário da maneira mais cega e exclusivista” (FERNANDES, 1995, p. 127-129).   
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como se isso fosse natural” (CARDOSO, 2005, p. 24). Portanto, conforme esclarece Fernandes 

(2009, p. 63) 

 

As inconsistências das burguesias latino-americanas procedem do fato de que elas 

resistem à plebeização e instigam a proletarização sem querer aceitar a 

democratização correspondente a ordem social competitiva. Proscrevendo o 

destituído da ordem civil e limitando (ou anulando) a participação econômica, cultural 

e política das classes trabalhadoras, aquelas burguesias enfraquecem a si próprias, 

reduzindo suas alternativas, empobrecendo sua visão de mundo e liquidando-se como 

agente histórico revolucionário. Restringindo a competição e o conflito a privilégios 

quase estamentais, elas despojaram o capitalismo de suas potencialidades criadoras. 

 

Nesse contexto, a democratização da educação superior se constitui como um desafio 

ainda mais amplo, dado que, desde sua origem, foi sinônimo de privilégio social e, portanto, 

reservada às elites como instrumento de distinção de classe. Pelas próprias características do 

sistema produtivo existente no Brasil, pelo menos mais acentuadamente até a década de 1930, 

a educação superior era desnecessária do ponto de vista da formação da força de trabalho, uma 

vez que no Brasil predominava o trabalho simples, em conformidade com a lógica do sistema 

agroexportador, tornando rebaixadas as expectativas sociais em relação a criação e ao 

desenvolvimento do ensino superior23. 

Segundo Florestan Fernandes (1975, p. 51), “a sociedade brasileira, desde o 

aparecimento das primeiras escolas superiores, privou-as de condições e valores essenciais para 

sua organização, funcionamento e crescimento normais”, pois as mesmas “transcendiam as 

exigências educacionais da situação” (p. 93), o que contribuiu para que suas funções essenciais 

fossem limitadas a uma formação de/para as elites, de ensino magistral e unifuncional, que 

contribuíram para o “atraso” educacional do país em termos de expansão do ensino superior. 

 

Herdamos da colonização portuguesa, da sociedade senhorial e escravista, e da 

oligarquia da I República, níveis ínfimos de aspiração educacional, a propensão a 
bloquear a democratização do ensino e a concepção de que o ensino superior se 

constitui um privilégio das elites (FERNANDES, 1975, p. 68).    

 

 

                                                             
23 De acordo com Orso (2007), se comparado aos outros países da América Latina e América do Norte, pode-se 

dizer que a criação da universidade brasileira ocorreu tardiamente, sendo o último país da América Latina a criar 

o ensino superior de tipo universitário, o que só viria a ocorrer em 1934, enquanto que, até a década de 1920, já 

existiam 76 universidades na América do Norte e 26 na América do Sul. Em que pese, a primeira iniciativa de 

criação da Universidade no Brasil remonte ao ano de 1592, 351 anos antes de sua criação de fato. 
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Materializada em formas baseadas em “transplantes ou adaptações autóctones de 

estruturas universitárias europeias” (SGUISSARDI, 2006, p. 276), a educação superior no 

Brasil vai resultar de um processo de adequação a essas condições específicas dos ditos 

“modelos clássicos” que floresceram na Europa ao longo do século XVIII e XIX e, 

posteriormente, do modelo norte-americano24, implementado a partir da Reforma de 196825.  

Logicamente que a adaptação desses modelos a particularidade brasileira, vem atrelada 

a dependência como condição estrutural (FERNANDES, 1975; LEHER, 2018). Nesse sentido 

que Florestan Fernandes (1975) chama atenção para a existência de um “padrão brasileiro de 

ensino superior”26, que originou um tipo de instituição estruturalmente atrelada à condição 

dependente e praticamente impermeável a influências inovadoras, destinada a manter a 

heteronomia cultural27. Nesse sentido, qualquer possibilidade de intervenção inovadora dessas 

escolas na realidade concreta, no sentido de uma ruptura com o padrão dependente, era 

interditada, sendo as mesmas restritas a “certas funções ‘tradicionais’” (transmissão dogmática 

de conhecimentos para elites e preparação de profissionais liberais) (FERNANDES, 1975). 

Portanto, infere-se que a debilidade das condições de desenvolvimento do modo de 

produção capitalista no Brasil, que não comportou uma “revolução social”, mesmo que dentro 

da ordem, não possibilitou processos substantivos de mudança dos quais se refere Fernandes, 

incidindo sobre as possibilidades de democratização do ensino superior.  

Por esta argumentação, Florestan Fernandes descreve e analisa o padrão brasileiro de 

ensino superior como um dos componentes de nosso processo de desenvolvimento histórico. 

                                                             
24 Conforme Sguissardi (2006), os denominados “modelos” clássicos, referindo-se ao modelo napoleónico e 

humboldtiano, são conceitos genéricos, que dificilmente encontram correspondência real em qualquer instituição 

universitária, no entanto, servem de parâmetro e referência na análise de experiências concretas de estrutura e 
organização de instituições de ensino superior existentes no Ocidente. Segundo Fernandes (1975, p. 51), “Os 

modelos institucionais importados foram submetidos a um permanente processo de erosão, de esvaziamento e de 

utilização unilateral, que acabou produzindo um tipo de escola superior ultra-deficiente e irrecuperável”. Para uma 

caracterização desses modelos, ver Sguissardi (2006).  
25 A reforma universitária de 1968, outorgada no regime militar por meio da Lei nº 5.540/68, tinha como propósito 

pautar as universidades brasileiras por parâmetros de eficiência, de eficácia e de modernização administrativa, em 

uma perspectiva racionalizadora e gerencialista da vida acadêmica. Além disso, essa reforma estimulou a expansão 

do ensino superior privado, de caráter empresarial (BITTAR, OLIVEIRA E MOROSINI, 2006).  
26 Fernandes (1975) aponta um nexo profundo entre as inconsistências e deficiências crônicas da escola superior 
brasileira – e, posteriormente, da universidade conglomerada – com o padrão dependente de desenvolvimento e as 

“tradições culturais e educacionais das elites no poder” (p. 55). Dentre as características específicas desse padrão, 

o autor aponta a especialização, o isolamento e a incapacidade de autocrescimento.  
27 Fernandes (1975) analisa como o processo de formação das escolas superiores e da universidade conglomerada 

contribuíram para o aprofundamento da condição de heteronomia cultural, que, por sua vez, é condicionado pela 

(e condiciona a) dependência econômica. “De uma maneira geral, a dependência (ou heteronomia), nunca é só 

econômica: ela é simultaneamente social e cultural. Sob esse aspecto, a escola superior, estrutural e dinamicamente 

vinculada à organização econômica, social e política de uma sociedade dependente, concorria para estabelecer e 

expandir os nexos de dependência ao nível da educação e da cultura” (FERNANDES, 1975, p. 80). 
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Por isso afirma que não é possível compreender o “drama do ensino superior brasileiro como 

um problema especificamente educacional” (FERNANDES, 1975, p. 100), embora se 

manifeste na e através da educação, seu fulcro estrutural e dinâmico esteja localizado no padrão 

dependente de desenvolvimento e integração nacional. 

De acordo com Leher (2018), na década de 1980, no processo de distensão do regime 

autoritário por meio de um “acordo pelo alto” entre as classes e frações de classe que 

conduziram e apoiaram o golpe de 1964, que caracterizou a dita “transição democrática”, 

resultou na consagração da democracia liberal sem alterações substantivas nas bases 

constitutivas do padrão capitalista dependente28, que impôs uma visão muito restrita da 

transição democrática, limitada a reformas institucionais.  Para o autor, “Nenhuma reforma de 

caráter econômico que alterasse as relações de poder na direção de sua democratização foi posta 

em prática” (LEHER, 2018, p. 152). Por isso, as lutas pela democratização da sociedade foram 

limitadas por conta da não-ruptura com o padrão de desenvolvimento dependente e com o 

caráter contrarrevolucionário de nossa tradição política que sobrepujou as tentativas de 

alargamento democrático por meio de acordos pelo alto.  

A estruturação de um Estado com características neoliberais foi a nova roupagem com 

que se travestiu o projeto hegemônico da burguesia pós-redemocratização, no sentido da 

manutenção da contrarrevolução prolongada, dissimulada de “revolução” democrática29 

(FERNANDES, 1980). A consequência da opção por esse modelo de Estado, agravada pelas 

condições concretas impostas pela reestruturação do capital no final do século XX, sob a égide 

da acumulação flexível com predominância financeira (HARVEY, 2003), é o aprofundamento 

do déficit de democracia e de justiça social produzidos ao longo da nossa história, uma vez que 

o poder do capital se encontra cada vez mais distante dos controles democráticos exercidos 

através da política. Conforme pontua Filgueiras et al (2010, p. 46) 

 

Essa operacionalização de “despolitização da política”, reduzida à pequena política, 

se constitui, no plano político-ideológico, na expressão maior da dominação do capital 

                                                             
28 Para Fernandes (1995), sob a égide do capitalismo dependente, nem mesmo uma democracia burguesa é 

possível, dado o padrão de dominação autocrática imposto por tais circunstâncias históricas, pois “[...] não 
engendra qualquer modalidade de democratização da renda, do prestígios social e do poder, e muito menos 

qualquer realidade política que lembre a autentica democracia burguesa” (FERNANDES, 1995, p. 140). 
29 Para Fernandes (1980), o processo de internacionalização do mercado, do sistema de produção e dos mecanismos 

de circulação, engendram ainda mais uma concentração de poder nos setores internacionalizados da economia 

mundial (multinacionais) e de sua capacidade de intervir em processos incipientes de transição democrática, 

modulando seu ritmo e intensidade, de modo a não comprometer a estabilidade do sistema. Assim, explica que a 

redemocratização nasceu de uma necessidade de “autodefesa do sistema” (FERNANDES, 1980, p. 169). 
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financeiro nessa época de “capitalismo turbinado”, que tem nos mercados financeiros 

o sujeito regulador da economia e, no limite, da própria sociedade.  

 

 

Em vista disso, parte-se da hipótese de que os fundamentos da sociedade brasileira, 

constituída a partir de uma forma particular de realização do capitalismo na periferia, forja as 

relações sociais baseadas em um determinado padrão de dominação que se constitui em um 

entrave para a democratização da sociedade – mesmo no âmbito da democracia burguesa -, em 

um plano geral, e da educação, em particular. Sob a égide do neoliberalismo, essa democratizaç  

ão torna-se mais incompatível com a ideia de conquista de uma democracia plena, dado o 

recrudescimento das relações sociais capitalistas que tem no mercado sua forma mais plena. 

Portanto, nesse contexto a contrarreformas da educação superior ocupa espaço de 

destaque, no sentido de adaptar a formação para o trabalho complexo (NEVES e PRONKO, 

2008) assim como a produção científica às demandas do capital em sua atual fase de 

acumulação, sem rupturas com o padrão subordinado e dependente do capitalismo no Brasil 

(LEHER, 2018). Por outro lado, amplia as possibilidades de escolarização neste nível de ensino, 

por meio da expansão da rede privada e da reestruturação das instituições públicas, sem prejuízo 

de sua estrutura excludente. Esse caráter contraditório, por ser uma expressão típica do 

mecanismo de reprodução do capital na esfera educacional, expõe os limites e possibilidades 

da democratização da educação superior expressos por meio das políticas educacionais 

implementadas no período em análise e que serão objeto do presente estudo. 

 

 

1.2.Justificativa, objetivos e delimitação do objeto de estudo 

 

 

O presente estudo visa a análise de uma política pública de educação superior, 

entendendo esta como uma ação “ [...] formulada a implementada sob a coordenação do Estado 

e de suas agencias, para produzir determinados impactos no sistema ou em setor específico da 

educação superior ou diretamente no modus operandi das instituições-parte” (GOMES E 

OLIVEIRA, 2012, p. 17).  

Em conformidade com os referidos autores, compreende-se as políticas educacionais 

de ensino superior, no período em análise, no bojo de um processo de “reforma” da educação 

superior, tendo em vista fomentar transformações relevantes do modus operandi e dos valores 

institucionalizados e praticados pelas instituições de educação superior, em sintonia com as 
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transformações que se processam no modo de reprodução social global. Entretanto, dado o 

caráter regressivo dessas políticas, que instituíram “os valores do mercado, do produtivismo, 

da competitividade e do gerencialismo” (GOMES E OLIVEIRA, 20120, p. 18) na educação 

superior, e contribuíram para a diluição de seu caráter público, considera-se mais adequado 

caracteriza-las como “contrarreformas”.  

Pode-se afirmar, pois, que tais reformas que “buscam constituir, regular ou transformar 

a educação superior, têm sido funcionais, sobretudo nas últimas décadas, à esfera produtiva, à 

determinada etapa de desenvolvimento do modo de produção capitalista e, no que se refere à 

esfera política, à democracia liberal” (GOMES E OLIVEIRA, 2012, p. 19).  

Entretanto, é importante considerar o movimento de mediação entre a formulação, ou 

as “intenções prescritivas” contidas no texto da política, e o processo de implementação, que se 

constitui em oportunidade de reformular ou reinterpretar a política, no nível da prática, ou seja, 

os “processos e estratégias relacionadas com as práticas sociais e institucionais em torno da 

materialização de uma determinada política pública” (GOMES E OLIVEIRA, 2012, p. 26).    

Deste modo, pretende-se analisar, a partir do estudo da experiência da Universidade 

Federal do Maranhão - UFMA, a implementação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído por meio do 

Decreto no. 6.096/07, que visa a expansão e reestruturação das instituições federais de ensino 

superior. Tal Programa se insere no contexto de uma política educacional mais ampla, 

formulada a implementada no período de 2003 a 2012.  

Tal análise visa apreender algumas implicações dessa política de expansão e 

reestruturação das IFES, confrontando os objetivos proclamados - mormente no que concerne 

à “democratização” desse nível de ensino - com a concepção do Programa, um acordo de metas 

firmado por meio de contratos de gestão com as IFES - desconsiderando a autonomia 

universitária -  cujas metas pactuadas estavam além da capacidade de expansão propiciada pelos 

recursos adicionados com o Programa, comprometendo as expectativas de democratização da 

educação superior, dado o limite estrutural do Estado brasileiro em atender, 

concomitantemente, as demandas do capital, na exploração da educação-mercadoria 

(RODRIGUES, 2007), e a expansão do acesso a esse nível de ensino por meio das instituições 

públicas. 

Portanto, além do aspecto da expansão, está explícito no Programa a necessidade de 

reestruturação acadêmica e administrativa das Universidades. Esta reestruturação consiste em 
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aprofundar os mecanismos de gestão por resultados, baseado no alcance de metas, visando a 

competitividade e a melhor utilização dos recursos públicos, com maior retorno para a 

sociedade, garantindo a “qualidade” da expansão, além de uma melhor organização acadêmica 

dos cursos e programas, em conformidade com as demandas de formação adequadas aos novos 

tempos, induzindo a adoção de mecanismos de gestão gerenciais, a imagem do setor privado.  

Em contrapartida, o REUNI fomentou a descentralização das unidades acadêmicas e a 

criação de sedes de universidades públicas em regiões afastadas dos grandes centros e das 

capitais. Portanto, delimitou-se a análise do processo de implantação do REUNI na 

Universidade Federal do Maranhão ao processo de interiorização, uma das consequências mais 

evidentes do Programa. Seguindo a lógica do REUNI, no que diz respeito a expansão e 

reestruturação, a UFMA ampliou de modo significativo sua abrangência, por meio da 

racionalização de recursos humanos e materiais, conforme previsto no Decreto 6.096/07, e 

implementando “inovações” curriculares de modo a efetivar a reestruturação acadêmica 

prevista nas diretrizes do Programa. 

Como resultados mais evidentes desse processo, observou-se ampliação do número de 

vagas e matrículas na graduação presencial, a expansão do número de campus e de cursos de 

graduação, a ampliação do quadro docente e de técnicos-administrativos, embora em nível bem 

abaixo das necessidades, considerando a defasagem acumulada de anos anteriores e as 

demandas geradas com a expansão. Além disso, inaugurou novas modalidades de cursos de 

graduação, com formato “interdisciplinar” e segundo as diretrizes de “inovação curricular” 

proposta pelo Programa. 

Assim, o presente estudo traz uma análise do processo de interiorização da UFMA 

fomentado a partir do REUNI, buscando estabelecer conexões com o projeto de expansão e 

reestruturação da universidade pública em consonância com os objetivos da contrarreforma do 

ensino superior implementada no período de 2003 a 2012, considerando, obviamente, as 

mediações entre o conteúdo expresso dessa política e a particularidade de sua implementação 

na experiência concreta desta IFES.  

Deste modo, o objetivo geral do presente estudo consiste em analisar o processo de 

implantação do REUNI na UFMA, problematizando a perspectiva de democratização desse 

nível de ensino, no contexto das contradições evidenciadas na contrarreforma do ensino 

superior no período de 2003 a 2012, e como objetivos específicos:  
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- Discutir as diretrizes para a contrarreforma da educação superior no Brasil, no período de 

2003 a 2012, identificando sua vinculação com o pensamento neoliberal; 

- Analisar as políticas voltadas para a contrarreforma universitária implementada de 2003 a 

2012; 

- Caracterizar a Universidade Federal do Maranhão no contexto socioeducacional do estado do 

Maranhão;  

- Discutir o processo de interiorização da UFMA a partir do REUNI e suas contribuições para 

o processo de democratização do ensino superior público no Estado do Maranhão. 

Desta forma, consideramos de fundamental relevância a presente a análise, tomando 

suas implicações concretas, no sentido de desmistificar posições antípodas acerca do processo 

de expansão das IFES: de um lado, posições entusiastas, que não consideram os limites do 

processo de “democratização” da educação superior no contexto atual e, por outro, visões que 

desconsideram completamente o alcance democrático dessa política. 

Conforme analisam Bittar e Bittar (2012) em referência ao processo de expansão da 

escola pública a partir da década de 1970, em referência a oposição quantidade X qualidade: 

 

É imperioso constatar, porém, que a expansão, em si mesma, foi um dado de 

qualidade, pois se qualidade e quantidade são duas categorias filosóficas que não se 

separam, o fato de as camadas populares adentrarem pela primeira vez em grande 

quantidade na escola pública brasileira constituiu-se em um dos elementos 

qualitativos dessa escola. Em outras palavras: se no passado a escola pública brasileira 

era tida como de excelente qualidade, não se pode esquecer que essa qualidade 

implicava na exclusão da maioria. 

 

Nesse sentido, Ristoff (2006) chama atenção que a preocupação com a qualidade 

excluindo a quantidade, significa a preservação de um sistema elitista e excludente. No entanto, 

cabe salientar que a expansão quantitativa, baseada sobre a precarização, considerando as 

profundas disparidades existentes no tecido social que se espraiam para o terreno educacional, 

aprofunda uma exclusão por dentro do sistema. Além disso, contribui para descaracterizar a 

especificidade da Universidade enquanto instituição de formação, mas também de produção, 

conservação e divulgação de conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos.   

No entanto, conforme alerta Fernandes (1975, p. 45), os efeitos qualitativos dos 

processos de expansão quantitativa do ensino superior podem ser anulados e amortizados caso 

sejam mantidas as propensões conservadoras de nossas elites e também da classe média, que se 
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adequaram ao “padrão brasileiro de educação superior”, de modo que “Alterações profundas só 

poderiam emergir e fortalecer-se através de mudanças estruturais da sociedade, que 

acarretassem efeitos permanentes na democratização do poder, do prestígio social e da renda” 

(FERNANDES, 1975, p. 53). 

Cabe ressaltar, entretanto, que desde o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, 

houve uma ruptura quanto a tendência de expansão do ensino superior público, sustentada em 

dois fatores: a redução de investimentos públicos, em função das políticas de austeridade 

acionadas para o equilíbrio fiscal do Estado (com destaque para a EC. 95 de 2016, que 

praticamente inviabiliza o PNE (Lei no. 13.005/201430)) e pelo ataque ideológico perpetrado 

pela direita conservadora às universidades públicas, motivadas também pelo ímpeto do setor 

empresarial, deixando em suspenso as perspectivas quanto as políticas para a educação superior 

que orientarão o atual governo. 

Portanto, compreendendo que este Programa se constituiu, até o momento, como 

referência para a expansão da Universidade pública, é imperioso compreender as contradições 

dessa política e dos efeitos da mesma sobre a oferta (ingresso, permanência e sucesso) da 

educação superior pública e em que medida engendrou um processo de democratização 

sustentável desse nível de ensino. 

Deste modo, ressalta-se a relevância do presente estudo ao relacionar aspectos 

referentes a implementação desse Programa de reestruturação e expansão em uma realidade 

concreta, a Universidade Federal do Maranhão, com ênfase específica no processo de 

interiorização desta IFES, que assumiu enormes proporções no contexto analisado, assim como 

os efeitos contraditórios advindos desse processo sobre a democratização da educação superior. 

Entende-se que as realidades são diversas e nem sempre o efeito produzido por uma 

política e aquele prescrito coincidem em todas as situações singulares, tanto que essa política 

comporta nuances que tendem a demonstrar o caráter multifacetado e as modulações que podem 

ocorrer, em decorrência de fatores intrínseco a cada realidade concreta.  Por tanto, é 

fundamental a análise desses processos em diferentes realidades a fim de perceber suas 

                                                             
30 De acordo com Lima (2015), no momento da elaboração e aprovação do PNE (2014-2024), as estratégias para 

alcançar as metas de expansão da Educação Superior estavam relacionadas com as metas do Reuni, de modo que, 

no Plano “[...] o Reuni deixa de ser uma política de governo para tornar-se uma política de Estado” (LIMA, 2015, 

p. 40), especialmente no que tange a otimização da capacidade instalada; a elevação da taxa de conclusão média 

dos cursos para 90%; a elevação da relação professor/aluno; e a implementação de estratégias de aproveitamento 

de créditos e de inovações acadêmicas. Com o atual cenário político e econômico, há uma incerteza quanto ao 

cumprimento das metas e estratégias do PNE.  
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dimensões singulares e próprias em cada contexto -“diversidade da unidade”31-, afastando o 

equívoco das generalizações abstratas, vazadas, muitas vezes, por critérios político-ideológicos. 

Deste modo, considera-se que estudos de caráter local contribuam com a ampliação da análise 

crítica acerca das políticas educacionais. 

   

1.3.Aspectos metodológicos  

 

Toda produção científica é um esforço de apreensão teórica32 da realidade como 

totalidade concreta33, concebendo o real como síntese de múltiplas dimensões que se articulam 

na manifestação dos fenômenos sociais, portanto, uma totalidade que possui diversos aspectos 

inter-relacionados. Destarte, para captar uma das dimensões do real, é necessário um exercício 

de abstração, por meio do pensamento, de modo a perceber de que forma se articulam, nessa 

dimensão específica, as demais dimensões da totalidade concreta34. 

Conforme pontua Netto (2011), o estudo de qualquer objeto consiste em captar suas 

determinações, que são “traços pertinentes aos elementos constitutivos da realidade” (NETTO, 

2011, p. 45), com o objetivo de apreender a estrutura e dinâmica do objeto.  Portanto, o método 

propicia a apreensão da realidade no plano teórico. 

Partindo desse entendimento, compreende-se que a realidade se impõe ao sujeito na 

sua existência material objetiva e que a tarefa do pesquisador é, partindo do suporte do método, 

apropriar-se dessa realidade no pensamento (abstrato) e, pelo uso das categorias de análise 

disponíveis na teoria, produzir um saber sobre a realidade empírica (fenomênica), que alcance 

                                                             
31 De acordo com Gomes e Oliveira (2012, p. 15), pesquisas que visam “Questões, temas e problemas referentes 

as instituições-parte ou a partes ou dimensões mais específicas do sistema”, são entendidas como “diversidade da 

unidade”, enquanto o sistema de educação superior se caracteriza pela “unidade da diversidade”.  
32 De acordo com Netto (2011), tendo por referência a concepção desenvolvida por Marx, teoria “é a reprodução 

ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz no seu pensamento a 

estrutura e a dinâmica do objeto de pesquisa” (NETTO, 2011, p. 21, grifos do autor). 
33 Para Marx (2008), a totalidade concreta, como totalidade de pensamento, é um produto do pensar, do conceber; 
é a elaboração da intuição e da representação em conceitos e não o produto do conceito que se engendra a si 

mesmo.      
34 Netto (2011), destaca que a totalidade concreta não é um “todo” constituído por “partes”, mas é um complexo 

de totalidades concretas de menor complexidade – totalidade estruturada e articulada. Cabe a investigação 

descobrir as mediações que se estabelecem em cada totalidade e entre elas e a totalidade mais complexa, que é a 

sociedade burguesa. “Enfim, uma questão crucial reside em descobrir as relações entre os processos decorrentes 

nas totalidades constitutivas tomadas na sua diversidade e entre elas e a totalidade inclusiva que é a sociedade 

burguesa” (NETTO, 2011, p. 57, grifos do autor). 
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sua dimensão concreta (concreto pensado), “síntese de múltiplas determinações”35 (MARX, 

2008, p. 256), sendo esse processo sempre determinado pelas condições reais objetivas nas 

quais os homens produzem sua existência real, pois, “A consciência nunca pode ser mais que o 

ser consciente; e o ser consciente dos homens é o seu processo de vida real” (MARX E 

ENGELS, 2002, p. 19). Portanto, toda e qualquer análise sobre a realidade social é sempre 

condicionada por essa mesma realidade, na qual se encontra inserido o próprio pesquisador.  

Ademais, a questão do método encontra-se intrinsecamente ligada ao objeto e ao 

processo de investigação, de modo que não se pode dissociar as duas dimensões da pesquisa, 

nem eleger um percurso metodológico a priori, a partir do qual a realidade deva se ajustar 

mecanicamente. Portanto, é no processo de conhecer o objeto, no seu desvelamento, que se 

revela o caminho metodológico adequado a sua apreensão. Assim, 

 

O método não é um conjunto e regras formais que de “aplicam” a um objeto que foi 

recortado para uma investigação determinada nem, menos ainda, um conjunto de 

regras que o sujeito que pesquisa escolhe, conforme sua vontade, para “enquadrar” 

seu objeto de investigação (NETTO, 2011, p. 52). 

 

Partindo desses pressupostos gerais subjacentes ao método de investigação, propôs-se, 

a partir da problemática enunciada acima, analisar um momento da política educacional no 

Brasil, com recorte específico ao nível superior de ensino, por meio de um programa do governo 

federal (REUNI), em uma universidade federal (UFMA), num determinado período histórico.  

Portanto, ao tratar da educação superior no Brasil, procurou-se captar, no seu 

movimento histórico, seu caráter específico, tomando a generalidade da educação nas 

sociedades capitalistas, acrescido das características singulares construídas apenas a partir da 

particularidade histórica na qual se insere (a sociedade brasileira), portanto, únicas e 

irreplicáveis.  

Nesse entendimento, evita-se partir de uma perspectiva a priori acerca da educação 

superior no Brasil, espelhada em um “modelo ideal” do qual a experiência concreta seria um 

mero reflexo. Ao contrário, percebe-se a educação superior no Brasil a partir da forma particular 

na qual a mesma se desenvolve no bojo da experiência histórica concreta de realização do modo 

de produção capitalista, não a partir do que ela deveria ser, com base em “modelos” 

                                                             
35  Segundo Marx (2008, p. 257), “[...] o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a 

maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como coisa 

concreta”. 
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desenvolvidos e experimentados em outras circunstâncias históricas, similar ao equívoco das 

explicações tradicionais baseadas nas noções de “atraso” ou “subdesenvolvimento”, que 

pressupõem o “desenvolvimento” como etapa final e única de um processo histórico, tendo 

como referência outras formações sociais, negando a condição histórica concreta que engendra 

formas de desenvolvimento específicos (inclusive, o subdesenvolvimento), portanto, numa 

perspectiva evolucionista e etapista da sociedade e da educação (FERNANDES, 1995). 

A perspectiva adotada também não visa isolar o objeto na particularidade, mas 

compreendê-lo na sua dinâmica contraditória com o universal, buscando apreender suas 

mediações. Assim, “(...) a particularidade brasileira só poderá ser apreendida na medida em que 

seu processo constitutivo – e indissociado da dinâmica dos capitalismos centrais - é apreendido 

nas especificidades históricas” (MINTO, 2014, p. 15). 

Desse ponto de vista, o estudo da educação superior no Brasil (e no Maranhão) importa 

ter em vista sua gênese na formação social brasileira, os condicionantes a partir dos quais se 

forja sua forma particular (análise diacrônica), conjugada com uma análise da sua estrutura e 

função na sociedade atual (análise sincrônica) (NETTO, 2011).  

Da mesma forma, compreende-se que as políticas educacionais são expressões 

jurídico-políticas dos conflitos que se processam no bojo da luta de classes e se materializam 

no aparato estatal. Portanto, “As políticas educacionais, como forma jurídica e ideológica, são 

expressão dessa totalidade e não podem ser analisadas fora do movimento dialético do real, em 

suas determinações concretas”, pois “representam um Estado de direito constituído 

historicamente” (TORRIGLIA E ORTIGARA, 2014, p. 188-189). Portanto, para Torriglia e 

Ortegara (2014, p. 193), “as políticas educacionais como singularidades dessa complexidade 

estruturada estão determinadas na articulação constante da universalidade e da particularidade”. 

Assim, o processo de investigação iniciou-se pela análise da política educacional, seu 

contexto de elaboração e implantação, que envolvem dinâmicas contraditórias em relação à 

natureza do Estado e da própria educação numa sociedade determinada, no caso, a sociedade 

brasileira, em um determinado período histórico (2003-2012). Para tanto, analisou-se, por meio 

da revisão da literatura especializada e da legislação educacional pertinente ao objeto, os 

movimentos no campo político e ideológico que forjaram sua elaboração e implantação. Esse 

processo levou em consideração os condicionantes econômicos, políticos, sociais e ideológicos 

que marcaram a ascensão dos assim chamados “governos de coalização de classes”, numa linha 

de continuidades e rupturas em relação à herança neoliberal e ao nacional-desenvolvimentismo, 
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forjando seu caráter particular. Esse viés contraditório veio a influenciar a elaboração das 

políticas de educação superior sobre a égide do discurso da “democratização” desse nível de 

ensino.  

Em seguida, analisa-se mais especificamente os desdobramentos dessa política no 

processo de expansão e interiorização das universidades e institutos federais pelo país, que, no 

caso das universidades federais, congregam três momentos específicos e articulados: o 

Programa Expansão I, o REUNI e a consolidação dos projetos de expansão, até 2014.    

Procede-se, então, a análise sobre a educação superior no Maranhão, a fim de 

estabelecer um panorama geral da configuração desse nível de ensino no Estado – dinâmica das 

redes, instituições, cursos, matrículas, locais de oferta (capital/interior) - , agregando a essa 

análise alguns elementos do contexto socioeducacional local, que permitiram estabelecer 

algumas características gerais dessa oferta e de sua dinâmica nos anos de vigência das políticas 

de expansão e interiorização do ensino superior público. Para tanto, utilizou-se dados 

estatísticos disponíveis através do Censo da educação superior, além de dados compilados por 

outras pesquisas disponíveis sobre o tema, além de material bibliográfico.  

Nesse contexto, situa-se a Universidade Federal do Maranhão, locus específico do 

nosso estudo, desde sua gênese e desenvolvimento, no século XX, até o momento atual, a partir 

dos anos 2000, onde se percebe os primeiros reflexos das políticas de expansão da rede federal. 

Nesta análise, a partir da revisão bibliográfica e documental, buscou-se compreender a inserção 

desta IES no contexto local, tendo em vista o papel e a função das instituições de ensino superior 

no Estado do Maranhão, extremamente marcado pelos processos de exclusão e violência 

característicos do modelo de desenvolvimento que se consolidou historicamente no Estado, que 

não favoreceu a expansão e o florescimento dessas instituições.  

Por fim, analisa-se o processo de adesão da UFMA ao REUNI, no ano de 2007, um 

processo eivado pelas contradições imanentes da forma antidemocrática como foi elaborado o 

REUNI – sobre a forma de Decreto – escamoteada pelo dispositivo “democrático” da adesão, 

mas que, de fato, se tratou de uma decisão autocrática, baseada no imperativo de atingir as 

metas de reestruturação e expansão do Programa, tendo em vista a barganha pelos recursos, 

dispensando, desta forma, uma ampla discussão com a comunidade acadêmica. A 

implementação do REUNI na UFMA foi um momento de grande euforia pela possibilidade de 

expansão da universidade, expressos por meio das metas ambiciosas pactuadas com o governo 

federal por meio do Plano de Reestruturação elaborado pela UFMA. 
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Entretanto, conforme se observa na análise de sua implantação, a expansão resultou 

em muitos problemas, que se tornam mais dramáticos justamente nos campi interiorizados, 

como: infraestrutura deficiente, a oferta de cursos de “baixo prestígio social” e com “formatos 

inovadores” com base nas diretrizes do REUNI, condições de trabalho e estudo precárias,  

intensificação do trabalho de docentes e técnicos-admirativos, assistência estudantil 

insuficiente, ausência de autonomia e democracia interna nas unidades recém-criadas, dentre 

outros aspectos.  

Todavia, observou-se que a expansão da UFMA não tem sido sustentável, pois, em 

que pese a expansão de vagas e matrículas, verificou-se altos índices de evasão, vagas ociosas, 

além da redução da taxa de diplomação. Além do mais, o ciclo que se inicia com o esgotamento 

dos “governos de coalizão de classes”, com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e a 

ascensão política de grupos à direita, aliado a crise econômica que se instalou sobre o país em 

2015, comprometem a continuidade dos investimentos públicos nas IFES, que, por sua vez, 

ameaçam os tímidos avanços obtidos durante o ciclo de expansão, aprofundando muito mais a 

problemática da democratização do ensino superior, diante da atual fase de contrarrevolução 

prolongada.  

Assim, como forma de sintetizar uma resposta, mesmo que provisória, a essa 

problemática de pesquisa, apresenta-se algumas reflexões sobre o processo de expansão do 

ensino superior no Brasil no período em análise e suas perspectivas no que se refere à 

democratização desse nível de ensino.  

Como técnicas de pesquisa, utilizou-se a análise bibliográfica e documental e coleta 

de dados estatísticos oficiais, cujas principais fontes foram os dados do Censo da Educação 

Superior do INEP, dados produzidos pelo IBGE (PNAD e Censo Demográfico) e dados 

produzidos e compilados por pesquisadores e disponíveis em documentos oficiais e em outros 

estudos. 

Especificamente com relação a UFMA, os dados para esta análise foram coletados a 

partir de notícias veiculadas na imprensa local e nacional, conteúdos produzidos pela assessoria 

de comunicação da UFMA e pela seção local do sindicato dos professores – APRUMA, além 

de dados produzidos por outros pesquisadores. Além disso, apoiou-se na análise de documentos 

oficiais produzidos pela Universidade, como o Plano de Reestruturação elaborado para a adesão 

ao REUNI, relatórios de gestão, editais diversos e Planos de Desenvolvimento Institucional -
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PDI, além de dados disponíveis nos sistemas de gestão acadêmica e de pessoal da instituição e 

outros obtidos através de solicitações aos órgãos competentes da universidade.   

Uma análise qualitativa desse processo foi possibilitada pela participação de alguns 

docentes e diretores que atuam/atuaram nos campi interiorizados, por meio de entrevistas. Ao 

todo, participaram da pesquisa 7 docentes dos campi de Bacabal (3), Codó (1), São Bernardo 

(2) e Imperatriz (1), além de dois diretores dos campi de Pinheiro e Grajaú, que se dispuseram 

a participar voluntariamente da pesquisa.  

Cabe ressaltar a dificuldade na obtenção de dados referentes ao monitoramento das 

metas globais do REUNI na UFMA, tendo em vista que não foram localizados relatórios de 

acompanhamento e avaliação do REUNI na universidade, dificultando o processo de coleta e 

análise de dados sobre o período estudado a partir de uma mesma fonte. Também não se obteve 

respostas de alguns setores quanto a solicitação de alguns dados para a pesquisa, ou dados 

incompletos que foram disponibilizados por outros setores da universidade. Isso evidencia que, 

de modo geral, não houve uma preocupação quanto ao monitoramento do alcance das metas do 

Programa, nem por parte da UFMA, nem por parte do MEC, uma vez que não foram localizados 

documentos nesse sentido. 

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se a socialização dos resultados da 

pesquisa, que é “ponto de chagada”, o “concreto pensado”, que aparece como síntese da 

investigação, embora tenha sido, desde o início, o ponto de partida efetivo, da “intuição” e da 

“representação” (MARX, 2008, p. 256-257).  Conforme observação metodológica contida em 

Marx (2008), o processo de investigação difere do processo de exposição, por quanto, no 

processo de investigação sobressaem-se as questões, agora, no processo de exposição, os 

resultados a que se chegou. Portanto, a ordem de investigação não segue a lógica de exposição 

dos capítulos. 

Assim, no segundo capítulo apresenta-se um recorte sobre a realidade 

socioeducacional do Estado do Maranhão, mais precisamente sobre a educação superior, de 

meados da década de 1990 até o período demarcado na pesquisa, a fim de traçar um panorama 

geral da oferta desse nível de ensino no estado, desde o período anterior aos programas de 

expansão da rede federal. Em seguida, expõe-se uma análise sobre a Universidade Federal do 

Maranhão, contextualizando ao leitor seu processo de gênese e desenvolvimento no âmbito da 

realidade concreta do Estado do Maranhão, no sentido de perceber as determinações gerais que 

a forjaram, influenciaram e possibilitaram seu desenvolvimento institucional.  
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No terceiro capítulo, analisa-se o contexto de elaboração das políticas educacionais a 

partir dos anos 2000, fazendo uma breve digressão sobre o percurso dessas políticas desde a 

década de 1990 até o período em estudo, no qual se observa mais efetivamente a vigência do 

discurso da “democratização” do ensino superior, e as forças em disputa quanto ao 

direcionamento da política educacional. Tenta-se apreender a contradição inerente ao conteúdo 

destas políticas, que reside na dialética entre ruptura e continuidade que caracteriza os assim 

chamados “governos de coalisão de classes”, a influência dos organismos internacionais em 

torno da concepção de “Educação Terciária” como referência para a reestruturação da educação 

superior no Brasil, além dos interesses da burguesia empresarial em disputar a o conteúdo 

dessas políticas, em contraponto com os movimentos em defesa da educação pública e de 

qualidade que se adensam na sociedade civil.  

No quarto capítulo, retorna-se ao objeto de estudo por meio da análise do processo de 

adesão da UFMA ao REUNI, perpassado por controversas quanto a legitimidade do processo, 

e da análise de tópicos relacionados ao plano de expansão e reestruturação elaborado no sentido 

de atender as exigências contidas no Programa, o que levantou resistências por parte da 

comunidade acadêmica. 

No quinto capítulo, analisa-se as implicações do processo de implementação do 

REUNI na UFMA, com destaque para o processo de interiorização, suscitando as contradições 

do discurso da expansão do acesso como panaceia, em contraponto à forma como se deu 

concretamente a interiorização, assim como as perspectivas quanto a continuidade desse 

processo. 

E por fim, no sexto capítulo retoma-se a problemática que suscitou o presente estudo, 

as possibilidades e limites das políticas de expansão da educação superior para a efetiva 

democratização desse nível de ensino. Percebe-se que o crescimento da oferta de ensino 

superior no país, engendrado por essas políticas, coloca novos desafios em termos da dialética 

democratização-massificação mercantil (SGUISSARD, 2006), confrontando os interesses do 

capital, quanto a mercantilização e privatização desse nível de ensino, e sua manutenção 

enquanto direito, expresso por meio das políticas educacionais no período em análise. 
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2. A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO SOCIOEDUCACIONAL DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

2.1.Oferta, expansão e interiorização da educação superior no Maranhão 

 

O acesso à educação superior no Maranhão ainda se constitui um grande desafio, tendo 

em vista os índices sociais e educacionais do estado, um dos piores do País. De acordo com o 

último Censo (IBGE, 2010)36, o Maranhão é o décimo estado mais populoso do Brasil, com 

uma população de 6.574.789 pessoas, das quais, 4.147.149 (63%) é residente da zona urbana e 

2.427.640 (37%), da zona rural, sendo a maior população rural do País. Entretanto, a reversão 

deste índice é recente, uma vez que, até a década de 1980, 68,6% da população maranhense era 

rural, dado que começou a se alterar na década de 1990, motivado pela expulsão de posseiros e 

pequenos proprietários de terra, por conta da especulação fundiária que promoveu muitos 

conflitos agrários, bem como pela ausência de projetos de infraestrutura, saúde, saneamento e 

educação voltados para as regiões interioranas e pela migração populacional para os grandes 

centros, em busca de oportunidades de emprego e inclusão social.   

Segundo Bonfim (2009), a recente expansão do quantitativo de municípios, pela 

reforma administrativa de 1997, que ocasionou a elevação de povoados a sede de municípios, 

contribuiu para o crescimento dessa população “urbana”, tanto que o Maranhão possui apenas 

dez municípios com mais de 100 mil habitantes. São Luís é o município mais populoso, com 

mais de 1 milhão de habitantes, seguido de Imperatriz, no oeste maranhense, com mais de 200 

mil habitantes. A maioria dos municípios maranhenses tem uma população de menos de 50 mil 

habitantes e 36, dos 217 municípios, tem população de menos de 10 mil habitantes (IBGE, 

2010). 

O índice de desenvolvimento humano do Maranhão é de 0,639, ocupando a penúltima 

posição entre os estados brasileiros. A renda domiciliar per capta é de R$ 597,00, a menor do 

Brasil e, de acordo com o Censo 2010, 25,7% da população encontra-se abaixo da linha de 

miséria, maior percentual nacional, sobrevivendo com uma renda mensal de até R$ 70,00. Em 

2016, 52,4% dos domicílios do Maranhão com renda per capta inferior a 5,5, dólares por dia, 

o que correspondia, segundo cálculo da PNAD/IBGE a R$ 387,07 por mês, considerada faixa 

de pobreza.   

                                                             
36 Dados disponíveis em https://Censo2010.ibge.gov.br/resultados.html.  

https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html
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A taxa de desocupação da população residente com mais de 16 anos apresentou 

crescimento nos anos de 2012, entre 6 e 10%, e 2016, entre 10 e 14% da população, indicando 

a piora nos indicadores de ocupação da mão de obra. Da mesma forma, o índice de 

informalidade do trabalho no Maranhão é elevado, apresentando-se superior a 60% 

(IBGE/2017). De acordo com Leher (2018), em 2009, 66,6% da população em idade ativa no 

Maranhão compunham, nos termos de Marx, o “exército industrial de reserva” ou 

“superpopulação relativa”37. Essa situação se reflete nos índices de rendimento geral do 

trabalho no estado, considerado o menor do País, de R$ 1.123,00, em 2016 (IBGE, 2017). Neste 

mesmo ano, os rendimentos dos 10% mais ricos correspondiam a mais de 15 vezes o rendimento 

dos 40% mais pobres, evidenciando a forte desigualdade social que persiste no estado (IBGE, 

2017).  

No que se refere à população jovem, entre 16 e 29 anos de idade, o Maranhão detém 

o menor índice de formalização do trabalho nesta faixa etária, apenas 30%. Entre os jovens 

nesta faixa etária que não estavam ocupados nem estudavam, o estado apresentou um aumento 

de 30%, em 2014, para 33,3% em 2016 (IBGE, 2017), evidenciando a necessidade de políticas 

públicas que ampliem as oportunidades de estudo e trabalho para esse segmento, uma vez que 

se verifica a tendência de exclusão de jovens com menor escolarização (IBGE, 2017). 

As principais atividades produtivas se encontram no setor agropecuário, seguidas do 

setor de comércio e serviços. Observa-se um declínio da indústria de transformação no Estado, 

responsável pelo fechamento de postos de trabalho no setor, no ano de 2017. A geração de 

empregos foi puxada pelo setor da construção civil, que gera postos com pouca qualificação e 

baixos salários, além do caráter sazonal da atividade, que oscila em função do momento da 

economia, gerando um quadro pouco sustentável na oferta de empregos. O comércio, que 

sempre absorveu grande contingente de mão de obra, também sofreu as consequências da crise 

econômica no ano de 2017, com fechamento de vagas38.  

                                                             
37 Nos termos de Marx (2011, apud Leher, 2018), a superpopulação relativa ou exército industrial de reserva é a 

parcela da força de trabalho ativa excedente, que se compõe de três segmentos: trabalhadores sujeitos às oscilações 
cíclicas e eventuais do mercado de trabalho (“população flutuante”), os jovens e trabalhadores dos setores 

tradicionais (rurais) que aguardam oportunidade de ingressar nos setores modernos (“população latente”) e os 

trabalhadores ativos em ocupações irregulares ou eventuais (“população estagnada”).    
38 Segundo a Sinopse de conjuntura econômica maranhense, divulgada pelo IMESC (Instituto Maranhense de 

Estudos Socioeconômicos e Cartográficos), os setores que apresentaram desempenho positivo em 2017 foram 

Serviços (+3,5 mil) e Construção Civil (+845). Em contrapartida, o setor que mais desmobilizou emprego formal 

foi a Indústria de Transformação (- 2,1 mil), seguido pelo setor de comércio (-994). Disponível em: 

http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A

7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf. Acesso em março de 2018. 

http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf
http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf
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Entretanto, o Maranhão que fechou o ano de 2017 como o segundo estado que mais 

criou empregos com carteira assinada no Brasil, segundo dados do CAGED39. O maior 

crescimento de emprego formal foi no segmento de empregados e servidores públicos (13,5%), 

enquanto o número de trabalhadores informais cresceu 12,3%, em comparação com 2016. O 

grupo de trabalhadores por conta própria registrou queda de 16,5% em comparação com 2016 

(IMESC, 2018).  

Isso reflete um processo de recuperação do mercado de trabalho maranhense, após um 

período de queda na taxa de empregos formais, de 2012 a 2015, de 1,9%, entre os trabalhadores 

celetistas e de 0,3% entre os servidores públicos e do aumento de empregos sem carteira 

assinada de 0,2%, de 3,9%, dos trabalhadores por conta própria, perfazendo um saldo negativo 

de 16,4 mil postos de trabalho em 2015 (PESTANA E SILVA, 2016). 

No entanto, em que pesem as oportunidades de trabalho terem crescido no Maranhão, 

de modo geral, esta oferta se sustentou em empregos de baixa qualificação e remuneração, 

assim como em empregos informais, que são mais vulneráveis ao movimento da economia. 

Outro dado é que o Maranhão ainda ocupa a primeira posição no ranking dos trabalhadores em 

situação análoga à escravidão, que representa mais de 22% da mão de obra resgatada40, reflexo 

da falta de oportunidades de trabalho e de políticas públicas voltadas para a educação da 

população e o desenvolvimento econômico do Estado, bem como para proteção do trabalhador.  

Os índices educacionais do estado do Maranhão também acompanham a tendência dos 

indicadores econômicos e sociais. A taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais 

é de 20,5%, uma das mais altas do país, de acordo com dados do IBGE (2010)41, muito acima 

da média nacional, de 8,6%, e do Nordeste, que é de 16,9%.  Da população maior de 10 anos, 

5.264.736, apenas 1.562.721 frequentam a escola. A maioria desta população (3.213.208) 

possui ensino fundamental incompleto ou não possui qualquer instrução, e consta que 972.853 

pessoas nunca frequentaram a escola e apenas 189.918 possuem ensino superior completo 

(IBGE, 2010).  

                                                             
39 Segundo dados do IMESC, no Maranhão, em 2017, foram registradas 1,2 mil contratações líquidas. Disponível 

em: 

http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A

7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf.  Acesso em março de 2018.  
40 https://oimparcial.com.br/noticias/2017/09/maranhao-e-o-maior-fornecedor-de-mao-de-obra-escrava-do-

brasil/. Acesso em março de 2018.  
41 Dados extraídos em https://Censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=21&dados=1, acesso em fevereiro de 

2017.  

http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf
http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf
https://oimparcial.com.br/noticias/2017/09/maranhao-e-o-maior-fornecedor-de-mao-de-obra-escrava-do-brasil/
https://oimparcial.com.br/noticias/2017/09/maranhao-e-o-maior-fornecedor-de-mao-de-obra-escrava-do-brasil/
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=21&dados=1
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Em relação à população de 15 a 17 anos, em 2015, o Maranhão possuía uma taxa de 

frequência à escola de 82,5%, conforme dados da PNAD/IBGE. A taxa líquida de matrículas 

no Ensino Médio era de 55,8%, em 2015, bem abaixo da média nacional (62,7%), enquanto a 

taxa bruta é de 79,5% e a distorção idade-série, 40,8%. Neste segmento, 16,72% não concluíram 

o ensino médio e não frequentavam a escola. Apenas 54,8% dos jovens de 19 anos concluíram 

a educação básica, em 2015. 

O quantitativo de pessoas de 18 a 24 anos que frequentavam o ensino superior, em 

2010, era de 61.831, num total de 923.525 pessoas nessa faixa etária, o que representa uma 

exclusão de 93,9% da população. A taxa de abandono escolar entre a população de 18 a 24 anos 

era de 42% e 387.742 (42%) não havia concluído o ensino médio e não estava frequentando a 

escola em 2010 (IBGE, 2010). Em 2015, a taxa bruta de matrícula no ensino superior era de 

20,8% e a líquida de 10,8%, índices bastantes discrepantes em relação à realidade nacional, 

cuja taxa bruta era de 34,6% e a líquida de 18,1%. Em 2015, entre a população de 18 a 24 anos, 

apenas 23,11% frequentava a escola, contra 76,89% fora da escola, o que aponta para o aumento 

da exclusão educacional conforme se eleva a faixa etária e o nível de ensino42.  

É certo que, considerando os aspectos socioeconômicos brevemente explanados acima 

e o processo de constituição histórica do Maranhão no contexto do capitalismo brasileiro43, é 

possível compreender-se que as determinações objetivas, emanadas desse contexto sócio- 

histórico, condicionaram, por décadas, o acesso ao ensino superior no Maranhão como deveras 

elitista e seletivo. Por outro lado, as políticas de expansão da rede federal de ensino, 

implementadas a partir dos anos 2000, têm fomentado o acesso às instituições federais, que 

impulsionaram seu processo de expansão, sobretudo para as regiões interioranas, contribuindo 

para a melhoria do acesso à população a esse nível de ensino, acompanhadas também pelo 

crescimento estratosférico da rede privada, igualmente fomentado pelas políticas educacionais. 

Nesse contexto, a expansão e interiorização do ensino superior no Maranhão assume 

traços emanados por tais políticas educacionais, que tornam a oferta desse nível de ensino cada 

vez mais diversificada, à medida que se expande em quantidade.  

Estudo de Nascimento e Melo (2011), analisando a expansão do ensino superior no 

Maranhão a partir da década de 1990, aponta a seguinte configuração deste movimento: 

                                                             
42Dados obtidos com base na PNAD/IBGE, extraídos no site Observatório do PNE.  

http://www.observatoriodopne.org.br, acesso em 10 de fevereiro de 2017. 
43 Uma análise desse processo será realizada no item 2.2. deste capítulo. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/dossie-localidades
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diversificação de cursos e predomínio de faculdades e outros formatos institucionais, com 

prevalência de instituições privadas, que se concentram exclusivamente no ensino, e 

progressiva perda de espaço das instituições públicas. Dados levantados pelas autoras apontam 

que esse crescimento no número de IES entre 1996 e 2004 foi de 118,3% no Brasil, 254,6%, 

no Nordeste e de 425% no Maranhão, com destaque para o setor privado, que, em 2008, já 

apresenta um crescimento de 2.400%, em relação ao número de IES.  

Segundo as autoras, o movimento de expansão da educação superior privada no estado 

do Maranhão apresenta uma discrepância em relação à tendência nacional de crescimento desse 

setor que, a partir dos anos 1970 apresenta uma forte expansão. No Maranhão, esse movimento 

de expansão do setor privado se iniciou nos anos pós-LDB, pois, até o ano de 1997, o Estado 

contava com apenas uma instituição de ensino superior privada, além de três instituições 

públicas.  

Desse modo,  

 

A educação superior se constituiu com menor participação do setor privado, 

observando-se que sua expansão se processou, entre os anos 1970 e 1980, em uma 

quase total ausência desse setor. Esta seria suprida a partir do final dos anos 1990, 

quando então se manifesta uma cultura empresarial local no setor da educação, 
construída sob a influência das mudanças que afetam o mundo capitalista em crise 

(NASCIMENTO e MELO, 2009, p. 73-74). 

 

Portanto, em meados da década de 1990, houve uma inversão desta tendência, pois o 

crescimento no total de IES se concentrou na iniciativa privada, que passou de 1 para 4 

instituições. Nos anos 2000, esse movimento se ampliou substancialmente. De 2000 a 2015, as 

instituições de ensino superior privadas passaram de 4 para 32, 31 faculdades, sendo 16 na 

capital e 15 no interior, e uma universidade44, sediada na capital (INEP, 2016). Contudo, 

Nascimento e Melo (2011) ponderam que o crescimento das instituições privadas de ensino 

superior no Estado, sem dúvida, acelerado, corresponde a uma cobertura de apenas 5% dos 

municípios maranhenses.  

                                                             
44 O Centro Educacional Unificado do Maranhão (CEUMA) foi a primeira IES privada criada no Maranhão no 

ano de 1990, na qualidade de faculdade integrada. Em 2000, esta instituição passou a categoria de Centro 

Universitário (UNICEUMA), diversificando a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, bem como 

ampliando o número de campi e de alunos. Em 2011, passou a categoria de universidade, constituindo-se na 

primeira instituição universitária privada do Maranhão.  
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A participação das IES públicas restringe-se a 4 instituições: 1 universidade federal 

(UFMA), 1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA) e 2 universidades 

estaduais (UEMA e UEMASUL)45. As instituições federais e a UEMA estão sediadas na  

capital, adotando uma configuração multicampi, enquanto a UEMASUL é a primeira 

instituição pública de ensino superior com sede no interior do Maranhão. Juntas, as suas 

unidades abrangem 33 municípios, o que corresponde a 15% dos municípios do estado, em 

2011.  

Cabe notar que, desde a década de 1980, quando foram criadas a UEMA e o CEFET-

MA, além da UFMA, que data dos anos 1960, apenas em 2016 foi criada uma nova instituição 

de ensino superior pública no Maranhão, a UEMASUL, que, na verdade, corresponde apenas a 

um desmembramento de unidades previamente existentes nos municípios de Imperatriz e 

Açailândia que pertenciam à UEMA e não da criação de novas unidades, até o momento. 

Portanto, pode-se afirmar que o movimento de expansão em relação ao quantitativo de 

instituições da rede pública no Maranhão permaneceu praticamente inalterado.  

Com relação ao quantitativo de matrículas na graduação presencial, o Maranhão 

experimentou um crescimento expressivo de 1.015% no setor privado e 113% no setor público, 

entre 2000 e 2013 (SIMESP, 2015). Dentre as cinco mesorregiões do estado, a região Norte 

maranhense, que abrange a capital, concentrou mais de 66% das matrículas, enquanto regiões 

mais distantes da capital e menos desenvolvidas economicamente, como o Sul e o Centro 

maranhenses, dispõem apenas de 2,17% e 4,82% das matrículas, respectivamente. 

TABELA 01 - Distribuição de matrículas na graduação presencial por mesorregião – 

Maranhão (2013) 

Mesorregião Municípios IES Matrículas % 

Pública Privada 

Norte Maranhense 60 20 26.570 45.757 66,23 

Leste Maranhense 44 09 6.108 6.926 11,9 

Sul Maranhense 19 04 794 1.587 2,17 

Oeste Maranhense 52 08 8.580 7.806 14,9 

Centro Maranhense 42 05 3.178 2.103 4,82 
 Fonte: elaboração própria com base nos dados sociodemográficos do estado do Maranhão e com dados do relatório 

Mapa do Ensino Superior no Brasil, 2015 (SIMESP, 2015). 

                                                             
45 Em outubro de 2016, houve a criação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), 

por meio da Lei 10.525/2016. Com a criação da UEMASUL, os campi da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

localizados na região tocantina, nas cidades de Imperatriz e Açailândia, passaram a compor a nova universidade. De 

acordo com o Decreto no. 32.396/16, a área de atuação da UEMASUL compreende 22 municípios da mesorregião sul e 

leste maranhense. 
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Com relação à distribuição das matrículas por categoria administrativa, no Maranhão, 

em 2015, o setor público respondeu por 54.640 (36,6%) matrículas no ensino superior, ao passo 

que o setor privado por 94.286 (63,31%) (INEP, 2016). Em nível nacional, a proporção de 

matrículas no setor privado foi muito maior, totalizando, em 2015, 75,68% das matrículas, 

contra 24,31% no setor público. No entanto, essa diferença vem aumentando no Estado, pois 

em 2013, a rede pública era responsável por 41% das matrículas e a rede privada, por 59% 

(INEP, 2014).   

Cabe ressaltar que a concentração de matrículas no setor privado é um fenômeno 

recente no Maranhão, pois, até meados dos anos 2000, a maior quantidade de alunos 

matriculados nesse nível de ensino estava nas IES públicas, contrariando assim a tendência 

nacional. Conforme Nascimento e Melo (2009), de 1991 a 2006, embora o crescimento de 

matrículas no setor privado tenha sido constante, não superou o quantitativo da rede pública em 

termos absolutos. Todavia, o maior crescimento de matrícula, nesse período, concentrou-se no 

setor privado, que se expandiu significativamente. 

Verificou-se que o movimento de concentração de matrículas no setor privado ocorreu 

nas regiões mais populosas e economicamente mais dinâmicas do estado, sobretudo no norte 

maranhense, que agrega 71,5% das matrículas do setor. A participação da rede pública chegou 

a superar a da rede privada no oeste (52,36%) e centro maranhense (60,17%), onde, devido às 

características socioeconômicas dessas regiões, o mercado não se mostra propício à iniciativa 

privada, o que evidencia a importância da rede pública no atendimento a esta clientela. 

Entretanto, verificou-se também que o maior percentual de matrículas na rede pública se 

concentrou nas regiões mais desenvolvidas socialmente, mais ativas economicamente e com 

alta densidade populacional, o que nos permite afirmar que, de modo geral, a oferta de educação 

superior no Maranhão, do ponto de vista regional, é bastante concentrada. 

TABELA 02 – Evolução de matrículas na graduação presencial, por categoria 

administrativa – Maranhão (1991-2006) 

Ano 1991-1996 1997-2001 2002-2006 1991-2006 

Pública 84.281 94.863 169.643 + 101,2% 

Privada 10.094 27.781 134.254 + 1.242,33% 
Fonte: Nascimento e Melo (2011). Elaboração própria. 

Os dados da tabela acima permitem inferir-se que no período de 1991-1996, portanto, 

anterior à vigência da atual LDB, o contingente de matrículas na rede privada foi irrisório, 

devido à predominância de instituições públicas no estado. A partir de 1997 até 2001, a 
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tendência de crescimento das matrículas no setor privado ganhou fôlego, superando, em termos 

percentuais (175%), o crescimento das matrículas na rede pública que obteve um crescimento 

pouco significativo (11,15%), fato que se deve às políticas educacionais vigentes no período, 

que restringiram a criação de novas vagas nas instituições federais e estimulavam a expansão 

do setor privado. De 2002 a 2006, já no período do primeiro mandato do presidente Lula (2003-

2006), ocorreu um crescimento mais expressivo das matrículas no setor público, devido ao 

início do ciclo de políticas de expansão da rede federal, a partir de 2003. Contudo, a expansão 

da rede privada foi vertiginosa, atingindo um percentual de crescimento de matrículas de 387% 

no período, enquanto a rede pública apresentou crescimento de 79,6%.  

Nascimento e Melo (2011) apontam que a reversão do predomínio do setor público 

sobre o setor privado no ensino superior no Maranhão passou a ocorrer somente a partir do ano 

de 2007, quando as IES públicas, que detinham 32.757 alunos matriculados, foram 

ultrapassadas pelas IES privadas, com 39.141 matrículas. Não por acaso, esse fenômeno 

ocorreu após a vigência do PROUNI46 e da reestruturação do FIES47, que, sem dúvida, foram 

condicionantes para a expansão da matrícula na rede privada no Maranhão, dados os limites 

econômicos da sua população em arcar com custos da educação superior privada. Na tabela a 

seguir, pode-se perceber a dinâmica de matrículas no ensino superior no Maranhão, no período 

de 2007-2012. 

TABELA 03 – Matrículas na graduação presencial por categoria administrativa, tipo de 

IES e localização - Maranhão (2007-2012) 

Ano Cat. 

Adm. 

Universidade C. 

Univer. 

Faculdade IFET/ 

CEFET 

Total  

% 

Cap. Int. Cap. Cap.  Int.  Cap. Int. 

2007 Pública 14.183 17.590 -- -- -- 777 207 45,5 

Privada -- -- 15.849 11.613 11.679 54,4 

2008 Pública 14.595 13.155 -- -- -- 868 236 40 

Privada -- -- 14.173 15.036 13.950 60 

2009 Pública 18.399 9.587 -- -- -- 1.133 71 37,7 

Privada -- -- 16.298 16.956 14.851 62,3 

2010 Pública 18.503 14.189 -- -- -- 1.096 440 39,35 

Privada -- -- 13.926 22.332 16.480 60,64 

2011 Pública 18.889 15.629 -- -- -- 1.550 1.036 39,37 

                                                             
46 De 2008 a 2016 foram disponibilizadas 50.187 bolsas do PROUNI para o Maranhão, conforme dados do 

Ministério da Educação (disponível em http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-

informativos, acesso em 17/10/2017). 
47 Conforme dados do SIMESP (2015), de 2010 a 2015, 44,4 mil contratos do FIES foram firmados no 

Maranhão.  

http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/9-quadros-informativos
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Privada -- -- 13.874 24.884 18.362 60,63 

2012 Pública 20.344 17.946 -- -- -- 1.595 1.825 41,8 

Privada 13.829 -- -- 25.448 18.697 58,2 

∆% 141% 2% -12,46 60,5% 60% 105% 781%  

Fonte: Sinopses estatísticas da educação superior (INEP, 2008-2013). Elaboração própria. 

Ao longo do período de 2007 a 2012, em plena vigência dos programas de expansão 

da rede federal, percebe-se um crescimento de 48,11% das matrículas no setor privado, contra 

27,5% no setor público. Em termos percentuais, houve uma redução das matrículas na rede 

pública no período, variando de 45,5% para 41,8%, enquanto a rede privada variou de 55,4% 

para 58,2%. Conforme Nascimento e Melo (2011, p. 82), 

 

Estes números indicam que as mudanças na educação superior no Estado do 

Maranhão se traduzem na diversificação tanto das modalidades de cursos como das 

novas formas de organização acadêmica, criadas pela legislação específica. Elas são 

produzidas também na medida em que se mercantiliza o ensino superior e se constitui 

um empresariado local, que passa a explorar o grande veio que é o ensino superior 

enquanto serviço não-exclusivo do Estado.  

 

No entanto, observa-se que, a partir de 2010, o setor público recuperou o crescimento 

do número de matrículas, que, desde 2007, se encontrava em queda, o que leva a atribuir-se 

esse fenômeno às políticas de expansão da rede federal.  

No que se refere especificamente ao movimento de expansão de matrículas no interior 

do estado, observa-se na tabela que o desempenho das universidades foi irrisório, 

correspondendo a apenas 2% de crescimento no período, o que reafirma a dificuldade histórica 

no processo de interiorização das universidades no Maranhão, mesmo após o estímulo 

representado pelas políticas de expansão da rede federal. No setor privado, as faculdades 

apresentaram um crescimento similar na capital e no interior (60%) e o Instituto Federal foi o 

que apresentou maior crescimento de matrículas, em termos percentuais, no interior do Estado 

(781%), mas em termos absolutos, teve uma participação irrisória.  

Com relação ao quantitativo de cursos de graduação presenciais, percebe-se um 

crescimento da oferta dos mesmos na ordem de 20% no período de 2007-2012, considerando 

todas as redes. Em termos absolutos, a rede pública ofereceu o maior quantitativo de cursos, no 

entanto, o crescimento do número de cursos registrado pela rede privada foi de 39,28%, no 

período, contra apenas 13,25% na rede pública. No entanto, o ritmo de crescimento dos cursos 

de graduação presenciais no Maranhão tem desacelerado. Comparando o período de 1996-2004 
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ao período de 2007-2012, as taxas de crescimento foram de 492,8% e 20%, respectivamente 

(INEP, 2006).  

No que diz respeito à localização dos cursos (capital e interior), o maior crescimento 

na oferta de cursos no período de 2007 a 2012 foi registrado na capital, com expansão de 

31,92%, já no interior o crescimento foi de 14,7%, o que segue a tendência de concentração do 

ensino de graduação presencial na capital. Na rede pública, o crescimento da oferta de cursos 

na capital foi de 21,5% e no interior de 11,21%. Na rede privada, o crescimento de cursos foi 

de 41,3% na capital, e 35% no interior. 

Em 2012, 219 (33,8%) cursos estavam localizados na capital contra 429 (66,2%) no 

interior; a maioria dos cursos oferecidos na capital pertenciam à rede privada de ensino, 123 

(56,16%), contra 96 (43,83%) da rede pública. No interior essa relação se inverte, pois 357 

(83,22%) cursos pertencem à rede pública contra apenas 72 (16,78%) cursos da rede privada, o 

que significa que a rede privada tem priorizado a expansão em cidades de grande e médio porte, 

em detrimento de municípios menores, que dependem em grande medida da oferta pública.  

Essa situação permite visualizar-se a tendência do setor privado em investir em 

infraestrutura em grandes centros, onde potencialmente a demanda é maior, por meio da oferta 

de cursos de graduação presencial, enquanto nas regiões interioranas atua por meio da oferta 

concentrada de cursos presenciais em alguns municípios mais populosos48 e, em municípios 

menores por meio da EaD, o que torna o investimento mais rentável. Nota-se que a oferta de 

cursos de graduação universitários é maior no interior do estado, com 311 cursos em 2007 e 

335, em 2012. Entretanto, percebe-se um crescimento tímido da oferta de cursos por 

universidades no interior, de apenas 7,7%, enquanto a oferta de cursos por faculdades foi de 

35,86%. 

TABELA 04 – Cursos de graduação presencial por categoria administrativa, tipo de IES 

e localização (capital e interior) – Maranhão (2007-2012) 

ANO CAPITAL INTERIOR TOTAL 

PÚBLICA PRIVADA TOTAL PÚBLICA PRIVADA TOTAL 

2007 79 87 166 321 53 374 540 

2012 96 123 219 357 72 429 648 

∆% 21,5 41,3 31,92 11,21 35 14,7 195,89 

ANO UNIVERSIDADES FACULDADES CEFET/IFET C. UNI. 

                                                             
48 Conforme levantamento de Nascimento e Melo (2011), a expansão das IES privadas no Maranhão se concentra 

nos municípios mais populosos (São Luís, Imperatriz, São José de Ribamar, Timon, Caxias, Codó, Paço do Lumiar, 

Açailândia e Bacabal, todos com mais de 100.000 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2016) ou com 

importância estratégica na economia local. Conforme dados de Nascimento et al (2017), os municípios que 

possuem maior concentração de polos de EaD são: São Luís, Imperatriz, Açailândia e Santa Inês.    



52 
 

Capital Interior Capital Interior Capital Interior Capital 

2007 66 311 41 53 13 10 4649 

2012 124 335 81 72 14 22 -- 

∆% 87,87 7,7 97,56 35,84 7,6 120 -- 

Fonte: Censo da Educação Superior/INEP (2008; 2013).   

Com relação aos cursos presenciais, é interessante notar a predominância da oferta de 

bacharelados na capital (230), enquanto no interior predomina a oferta de cursos de licenciatura 

(297), segundo dados do sistema E-mec para 2017. Essa oferta é mais expressiva na rede 

pública, que concentra 85% dos cursos de licenciatura, cuja grande maioria (260) se localiza no 

interior. Já a iniciativa privada mantém apenas 64 cursos de licenciatura; 27 localizados na 

capital e 37, no interior.   

Neste quesito, nota-se que as instituições priorizam a oferta de cursos que demandam 

pouco investimento em infraestrutura, considerados de “menor prestígio social” (VARGAS, 

2008), como é o caso das licenciaturas, nas regiões interioranas, onde se concentra a população 

que se situa em um segmento social mais baixo, reproduzindo a lógica elitista e excludente do 

ensino superior no Brasil. Desse modo, conforme Vargas (2008, p 743), “[...] se o maior efeito 

da política de expansão for averiguado na multiplicação das vagas de cursos desprestigiados, 

continuaremos presenciando apenas uma aparência de democratização”, tendo em vista que a 

inclusão dessa população no ensino superior tem se dado de modo a preservar, no interior das 

instituições, os espaços historicamente destinados aos diferentes segmentos sociais. 

É importante ressaltar que a oferta de cursos de licenciatura, no período noturno, 

especificamente em campi do interior, corresponde a uma tendência do processo de expansão 

da rede federal em curso. O primeiro Relatório do Programa de Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI) (BRASIL, 2009), preparado pelos Reitores e Coordenações 

do REUNI das instituições federais de ensino, divulgado em 2010, aponta que o crescimento 

dos cursos noturnos é determinante, além do foco de crescimento de cursos e vagas nas 

licenciaturas. A partir de 2008, as vagas noturnas subiram 63% em todo o sistema. Segundo o 

Relatório, o crescimento de cursos noturnos foi de 75% e de 43% em cursos de licenciatura. 

Com relação à interiorização das instituições de ensino superior no Maranhão, a 

participação do setor privado é mais recente, pois, somente nos anos 2000 foram criadas as 

primeiras IES privadas no interior do Estado, conforme levantamento de Nascimento e Melo 

                                                             
49 Em 2011, o Centro Universitário do Maranhão – UNICEUMA obtém a autorização para funcionar como 

universidade, de modo que o ano de 2012 os cursos ofertados pelo UNICEUMA passam a constituir a universidade 

Ceuma, que passou de 46 cursos em 2007 para 42 cursos em 2012.    
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(2011), adotando o formato institucional de faculdades. Já a participação do setor público na 

expansão do ensino superior no interior do Maranhão remonta ao final da década de 1970 e se 

deu por meio da interiorização das IES já existentes, através da criação de unidades (campus) 

fora da sede, e da criação de faculdades. Na década de 1990, essa expansão de deu mediante a 

oferta de programas especiais de formação de professores que atuam na educação básica, em 

formato presencial e a distância, que abrangem a quase totalidade dos municípios maranhenses. 

Desde o ano de 1993, a UEMA vem expandindo sua atuação por meio destes 

programas com a implantação do Programa de Capacitação Docente do Sistema Educacional 

do Estado do Maranhão (PROCAD), que posteriormente passou ser denominado como 

Programa de Qualificação Docente (PQD). A partir de 2010, após nova reformulação, o PQD 

passou a se chamar “Programa Darcy Ribeiro” e atualmente oferece cursos de Licenciatura em 

Ciências (habilitação em Matemática, Biologia, Física e Química) e Ciências Humanas 

(Habilitação História e Letras)50. 

A participação da UFMA na oferta de cursos de licenciatura por meio de programas 

especiais de formação de professores no interior do estado ocorreu com a promulgação da LDB 

e na vigência do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF), a partir de 1997.  

 

Pautada na determinação legal que exigia a formação de professores em nível superior 

e com respaldo financeiro do FUNDEF, as prefeituras municipais celebraram 

convênios com a UFMA para a criação de cursos especiais de formação de 
professores. Por esses convênios, a UFMA instituiu em 1998 o Programa Especial de 

Formação de Professores para a Educação Básica (PROEB), para a criação de cursos 

de licenciatura no interior do Estado. Com a instituição do FUNDEF, o financiamento 

dos cursos ofertados pela UEMA saiu da responsabilidade do governo estadual para 

ser bancada por este fundo (NASCIMENTO E MELO, 2011, p. 79)51. 

 

A UFMA também oferece outros programas especiais voltados para a qualificação de 

professores em nível de graduação, como o PARFOR – Plano Nacional de Formação de 

                                                             
50 O processo de interiorização da UEMA remonta a década de 1970, por meio da oferta regular de cursos nos 
polos de Caxias e Imperatriz. Atualmente, a UEMA possui 19 campi em funcionamento na capital e no interior, 

oferecendo cursos de graduação presencial regulares, além de 56 polos de educação a distância, através da 

UEMANET, que oferece cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogos (Disponível em 

http://www.uemanet.uema.br/?page_id=93., acesso em maio de 2018).   
51 Por meio do PROEB, a UFMA oferece nove cursos de graduação (Pedagogia, Ciências Exatas, História, 

Geografia, Matemática, Educação Física, Filosofia, Letras e Ciências Biológicas), abrangendo treze municípios 

maranhenses. Os cursos são oferecidos por professores da UFMA, que se deslocam ao município polo nos finais 

de semana para ministrar as disciplinas do curso. A infraestrutura é contrapartida das prefeituras municipais. 

Segundo a UFMA, já foram qualificados pelo PROEB 1.848 professores até 2016. (UFMA, 2015 d). 

http://www.uemanet.uema.br/?page_id=93
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Professores para a Educação Básica, cuja sistemática de funcionamento é semelhante à do 

PROEB. De acordo com a UFMA, o PARFOR atendeu, até 2015, 1.567 docentes, em 87 turmas 

ofertadas (UFMA, 2015e) e tanto o PROEB quanto o PARFFOR continuam em andamento. 

Outras iniciativas que remontam à formação docente nos municípios do interior são o PROCAMPO 

e o PRONERA52. 

Portanto, pode-se afirmar que, da década de 1990 até meados dos anos 2000, o projeto 

de interiorização da UFMA se pautou pela oferta de programas especiais de formação de 

professores, sem a institucionalização da oferta permanente de cursos ou a criação de unidades 

nestes municípios, o que difere da política de expansão inaugurada com a implantação do 

REUNI, conforme será discutido à frente.  

O CEFET-MA (hoje Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA) 

também oferta, desde 1998, cursos de licenciatura na área de tecnologia voltados para 

professores da rede pública, por meio de convênio com diversas prefeituras municipais e 

oferece, desde 2010, cursos de licenciatura vinculados ao PARFOR.  

Esse panorama revela que o processo de interiorização do ensino superior no 

Maranhão, na década de 1990, se deu por meio da atuação das três instituições públicas, 

sobretudo no que se refere a programas especiais de formação de professores, e também por 

meio da participação de instituições privadas, no contexto do movimento expansionista destas, 

iniciado na segunda metade dos anos 1990.  

Contudo, cabe salientar o caráter incipiente dessas iniciativas. No setor privado, pelo 

predomínio de faculdades, que não têm compromisso ordinário com a pesquisa e a extensão e 

se dedicam exclusivamente ao ensino, quase sempre de qualidade duvidosa. No setor público, 

pela especificidade dos programas oferecidos, pois estes são direcionados para um público 

específico – docentes que atuam na rede pública de educação básica - , não contam, na maioria 

das vezes, com uma estrutura acadêmica própria, e não possuem caráter permanente. Além 

disso, os cursos conferem maior foco ao ensino, o que acarreta uma formação acadêmica com 

muitas limitações. Neste formato, os polos não têm uma relação orgânica com a universidade e 

                                                             
52 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) oferece o curso de formação de educadores 

do campo – Pedagogia da Terra -, em nível de graduação, atualmente sediado no campus de Bacabal, e o Programa 

de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) oferta cursos regulares 

de Licenciatura em Educação do Campo voltados à formação de professores que atuam em escolas agrícolas, 

quilombolas e de áreas de assentamento de reforma agrária do estado do Maranhão, também sediado no campus 

da UFMA em Bacabal. 
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a maioria dos alunos não consegue vivenciar, ao longo do curso, experiências fundamentais 

para uma formação acadêmica de qualidade, como a pesquisa e a extensão, participação em 

eventos científicos, além de um contato mais aproximado com os docentes e com a própria 

comunidade universitária. 

Na rede federal de ensino, nos anos 2000, sobretudo no contexto das políticas de 

expansão e de reestruturação das IFES e dos IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia), se deu a retomada do processo de interiorização nessas instituições, por meio da 

criação de campus e da oferta de cursos regulares. 

Até 2006, a rede federal de educação tecnológica no Maranhão possuía uma unidade 

descentralizada (UNED) do CEFET-MA funcionando no município de Imperatriz, além da 

Escola Agrotécnica de Codó. Em 2007, com o projeto de expansão da rede de educação 

profissional, o CEFET-MA passou a contar com mais duas UNEDs, nos municípios de 

Buriticupu e Zé Doca. Já sob a vigência da Lei no. 11.892/08, o CEFET-MA assumiu a 

configuração de Instituto Federal e foram criados mais dois campi53 nas cidades de Santa Inês 

e Açailândia, além de três campi em São Luís. 

Atualmente, o IFMA possui 26 campi (três em fase de implantação), três núcleos 

avançados, três campi avançados e um Centro de Vocação Tecnológica (em fase de 

implantação) distribuídos por todas as regiões do Maranhão. A instituição oferece cursos de 

nível básico, técnico, graduação e pós-graduação presencial para jovens e adultos e atua na 

educação a distância, com 29 polos localizados em São Luís e no interior 54. 

O processo de interiorização da UFMA data da década de 1970, com a implantação 

das unidades do CRUTAC (Centro Rural Universitário de Treinamentos e Ação Comunitária). 

Os primeiros campi foram criados no início da década de 1980, em Imperatriz, Codó, Bacabal, 

Pinheiro e Chapadinha. Os primeiros cursos regulares de graduação foram oferecidos em 

Imperatriz e, posteriormente, em Codó. Os demais campi eram subutilizados como campos de 

estágio de alguns cursos que funcionavam na sede ou abrigando programas especiais.  

Atualmente, são 8 campi em efetivo funcionamento em todo o interior do estado 

(Imperatriz, Chapadinha, Pinheiro, Bacabal, Codó, São Bernardo, Grajaú e Balsas). Destes, 

apenas Imperatriz, Chapadinha e Codó ofereciam cursos regulares até 2010. Os campi de São 

                                                             
53 Com a reformulação instituída pela Lei 11.892/08, as unidades descentralizadas (UNEDs) passam a ser 

denominadas Campus.  
54 Informações extraídas do web site do IFMA (https://portal.ifma.edu.br/instituto/historico/. Acesso em 

21/10/2017). 

https://portal.ifma.edu.br/instituto/historico/
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Bernardo, Grajaú e Balsas foram criados após a implantação do REUNI e os demais passaram 

a oferecer cursos regulares de graduação. A tabela abaixo demonstra a dinâmica do movimento 

de interiorização da rede federal de educação superior no Maranhão, em número de matrículas 

e de campi criados no período de 2007 a 2012.  

TABELA 05 – Evolução das matrículas na graduação presencial e de campi da rede 

federal – Maranhão (2007-2012) 

 Universidade Federal Instituto Federal 

Matrículas Campi 

Interior 

Matrículas Campi 

Interior Cap. Int. Cap. Int. 

2007 10.126 1.375 5 777 207 4 

2008 10.726 1.419 5 868 236 6 

2009 13.910 2.318 5 1.133 71 7 

2010 13.648 3.386 7 1.096 440 13 

2011 13.685 4.741 7 1.550 1.036 14 

2012 15.165 5.885 7 1.595 1.825 14 

∆% 49,76 439,25 40 106,3 781,6 250 

Fonte: Censo da Educação Superior/INEP (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). PDI UFMA (2012-2016). Web 

site do IFMA (www.ifma.br). Elaboração própria.  

Pelos dados da tabela verifica-se que a partir da vigência do REUNI e da reestruturação 

da rede de educação profissional, houve um expressivo crescimento de matrículas e de campus 

da rede federal no Maranhão. Cabe ressaltar, contudo, que esse movimento de expansão teve 

continuidade no período posterior a 2012. No caso do IFMA, por exemplo, foram criados mais 

9 campi no interior do estado entre 2013 e 2017, além de 3 campi avançados. No caso da 

UFMA, em 2013, foi criado o campus de Balsas e ampliado o contingente de cursos ofertados 

nos demais campi já existentes.  No período analisado, a expansão da rede federal supera até 

mesmo a rede privada, uma vez que o contingente de matrículas no interior apresentou um 

crescimento de 60% nesta rede, contra 492,2% daquela (ver Tabela 03).  

Outro segmento em que se observa grande expansão do ensino superior, no Maranhão, 

é a Educação a Distância. De modo geral, como tem ocorrido em todo o país, a expansão de 

instituições e a oferta de vagas em cursos superiores na modalidade a distância tem crescido no 

Maranhão, tanto na rede pública quanto na rede privada. Em 2015, conforme dados do Censo 

da Educação Superior, existiam 146 polos de educação a distância no Maranhão, sendo 32 

pertencentes à rede federal, 65 à rede estadual e 49 polos de instituições privadas.   

Conforme dados do sistema E-mec (2017), dentre as IES privadas que atuam nesta 

modalidade, apenas duas são instituições maranhenses, as demais, num total de 28, são de 

outros estados, o que demonstra que o mercado maranhense tem despertado o interesse desses 

grupos educacionais. Dados do sistema E-mec, referentes ao ano de 2017, apontam que existem 

http://www.ifma.br/
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643 cursos a distância em atividade no Maranhão, assim distribuídos: 162 bacharelados, 188 

licenciaturas e 293 tecnólogos. Destes, apenas 19 são públicos, dos quais 14 são cursos de 

licenciatura e 5 de bacharelado55. Na rede privada, 174 cursos são de licenciatura, 157 de 

bacharelado e 293 de tecnólogo56.  

Um dado que chama a atenção se refere ao quantitativo de cursos de licenciatura 

oferecidos na rede privada. Comparando com a graduação presencial, a rede privada oferecia 

apenas 64 cursos de licenciatura, em 2017, contra 174 na modalidade Ead, que sinaliza a grande 

concentração em cursos de formação de professores nesta modalidade, corroborando a análise 

de Castro e Cabral Neto (2009, p. 103), que afirmam que “[...] as iniciativas mais marcantes no 

uso da EAD, como estratégia para a expansão da educação superior, ocorreram na área de 

formação de professores”. 

Isso evidencia que as instituições empresariais têm apostado em cursos a distância com 

um forte apelo social, que demandam menos infraestrutura e podem ser oferecidos a um baixo 

custo para uma clientela com baixo poder aquisitivo.  Demonstra também o protagonismo das 

instituições públicas, em especial das Universidades, na formação de professores na modalidade 

presencial, mesmo diante do forte apelo ao uso das tecnologias da informação e comunicação 

como estratégia para ampliar o acesso a cursos de licenciatura, conforme preconizam as 

políticas educacionais atuais, por meio de Programas como a Universidade Aberta do Brasil - 

UAB57, o Plano Nacional de Formação de Professores58, dentre outros59.  

                                                             
55 Conforme registros do sistema e-mec, além da UFMA, UEMA e do IFMA, a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) também oferta cursos de graduação a distância no Maranhão, por meio de convênio com a 

Univima (Universidade Virtual do Maranhão), no âmbito do programa Pró-licenciatura.  
56 Observando o perfil dos cursos, os mais ofertados são: Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e 

Engenharias; Tecnólogos: Agronegócios, Análise e desenvolvimento de Sistemas, Gestão, Logística e Marketing. 

No que se refere às licenciaturas, os cursos a distância mais ofertados são Pedagogia e Programas especiais de 

formação pedagógica, conforme dados do sistema e-mec, referentes a 2017.   
57 Em conformidade com o principal objetivo da UAB, ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior, por meio da educação a distância. A prioridade é oferecer formação inicial a professores em 

efetivo exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação. 

(https://www.capes.gov.br/images/stories/download/23-11-2017-Decreto-n-5800-UAB.pdf. Acesso em dez. de 

2017). 
58 A exemplo do PARFOR A DISTÂNCIA, um programa nacional implantado pela CAPES, em regime de 

colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e com as 

Instituições de Ensino Superior (IES), para oferta de cursos de primeira licenciatura, segunda licenciatura e de 

formação pedagógica na modalidade a distância, no âmbito do Sistema UAB, para professores ou profissionais em 

exercício nas redes públicas de educação. Disponível em http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/parfor-a-

distancia, acesso em 01/11/2017.  
59 Além da UAB e do PARFOR, convém citar o Programa Pró-licenciatura, que visa conferir formação inicial a 

distância para professores das redes públicas não habilitados para o exercício do magistério.  

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/23-11-2017-Decreto-n-5800-UAB.pdf
http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/parfor-a-distancia
http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/parfor-a-distancia


58 
 

Conforme levantamento de Nascimento, et al (2017), 42 dos 217 municípios possuem 

polos de Ead no Maranhão, e os municípios que possuem quantidade mais significativa de polos 

são: São Luís (28), Imperatriz (15), Açailândia (07) e Santa Inês (06). A expansão das IES na 

modalidade EaD se estende da Aglomeração Urbana de São Luís a cidades da microrregião 

Gerais de Balsas no extremo sul do Maranhão, evidenciando o crescimento acelerado desta 

modalidade em todo o estado. 

Mesmo que o objetivo proclamado da educação a distância seja “democratizar” o 

acesso ao ensino superior, chegando a regiões mais distantes dos grandes centros, no que se 

refere ao estado do Maranhão, esse objetivo não se concretiza, pois, uma análise da localização 

dos cursos de graduação oferecidos nessa modalidade permite verificar-se a concentração 

destes na capital. Conforme apontam dados do sistema e-mec, de 2017, no Maranhão, dos 643 

cursos a distância em atividade, apenas 66 são ofertados no interior do Estado, destes, 27 são 

de licenciatura, 10 de bacharelado e 29 de tecnólogos. Assim, 

 

[...] embora a EaD tenha potencial para contribuir no processo de democratização do 

acesso à educação superior e essa tenha sido a justificativa maior das políticas de EaD 

nas últimas décadas, verifica-se que sua expansão tem se dado mais nos grandes 

centros econômicos e com grande predominância da oferta via IES privadas, o que 

realça mais a dimensão mercadológica que envolve a oferta desta modalidade de 

educação (OLIVEIRA E MEDEIROS, 2012, p. 214).  

 

Com relação ao movimento de matrículas de graduação na modalidade a distância, no 

período de 2008 a 2015, verifica-se a seguinte dinâmica: em 2008, a rede privada registrou 283 

matrículas e a rede pública, 3.834. Em sete anos, o crescimento de matrículas no Maranhão 

apresentou um crescimento de 368,69%, com destaque para a rede privada, com 14.636 

matrículas, alcançando crescimento percentual de mais de 5000%, em 2015, enquanto o 

crescimento da rede pública foi de 21,5%, com 4.660 matrículas60. Esses dados evidenciam 

que, no Maranhão, a oferta de cursos superiores a distância tem sido um grande filão para as 

instituições empresariais privadas, cuja presença no estado se acentuou bastante, inclusive com 

a participação de instituições de outros estados e até mesmo de grupos transnacionais61.  

                                                             
60 Dados extraídos do Censo da Educação Superior (2008-2015). 
61 De acordo com Nascimento, et al. (2017), através da EaD o Maranhão entra na rota da transnacionalização do 

ensino superior, devido à atuação de oligopólios educacionais, que operam internacionalmente, através dessa 

modalidade de ensino. Dentre os grupos empresariais que atuam na oferta de educação superior a distância no 

Maranhão, tem-se a participação de grandes grupos de capital aberto, como Grupo Kroton, Grupo Devry, Apollo 

Global, Grupo Estácio e Fundos Carlyle e Vinci Partners.  
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Pelos dados expostos, pôde-se apresentar um breve panorama da oferta do ensino 

superior no Maranhão, no qual se acentuam algumas características, como: a significativa 

expansão da oferta, sobretudo a partir da segunda metade da década de 1990, sob a vigência da 

atual LDB, por meio da diversificação dos formatos institucionais, com predomínio de 

faculdades, e pelo crescimento de instituições privadas; tendência à concentração de cursos e 

IES na capital e regiões mais populosas do estado, em detrimento de regiões interioranas com 

perfil socioeconômico mais carente; predomínio da rede pública no interior do Estado, na 

graduação presencial, com prioridade na oferta de cursos de “baixo prestígio social” 

(licenciaturas e tecnólogos); recente expansão da rede federal (universidades e institutos), que, 

entretanto, não foi capaz de suplantar o avanço da rede privada, apesar da desaceleração do 

ritmo de expansão desta; e o avanço da atuação de grupos empresariais, inclusive 

transnacionais, por meio da educação a distância. 

Tendo em vista esse cenário, a participação das instituições públicas tem sido 

determinante para a superação da desigualdade gritante quanto ao acesso à educação superior 

no Maranhão, haja vista que, devido as características socioeconômicas predominantes da 

população maranhense, o investimento do setor privado se torna inviável em muitas regiões, 

sendo o setor público a única forma de atendimento da demanda desta população por educação 

superior. Conforme ponderação de Nascimento e Melo (2011, p. 79), 

 

[...] no Estado do Maranhão – que apresenta significativo percentual de domicílios 

com rendimentos mensais de até 2 salários mínimos – a procura por instituições de 
educação públicas tende a ocorrer mais intensamente. Em outras palavras, no 

Maranhão torna-se imprescindível a presença do Estado, enquanto ente público, para 

atender ao preceito constitucional que entende a educação como direito de todos e 

dever do próprio Estado e da família. 

 

 

2.2.A Universidade Federal do Maranhão e seu desenvolvimento no contexto local: gênese, 

expansão e interiorização 

 

 

Para compreender o papel de uma instituição universitária num determinado contexto 

sócio-histórico, considerando que esta não se desenvolve apartada de tal contexto, é necessário 

reconstituí-lo, de modo a se compreender as condições históricas concretas em que se deu sua 

inserção e seu desenvolvimento, a fim de compreender-se sua trajetória, limites e perspectivas, 
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pois, conforme assinala Minto (2014) a “anatomia” e a “fisiologia” da sociedade na qual se 

inserem é que lhes conferirão vida, com traços particulares (MINTO, 2014). 

O estado do Maranhão fica situado na porção norte da região Nordeste e, assim como 

os demais estados da região, tem seu desenvolvimento balizado pela inserção dependente do 

Brasil no modo de produção capitalista, cujas condições balizam as possibilidades de 

desenvolvimento interno e postergaram as relações sociais originadas ainda do contexto 

colonial. 

De acordo com Araújo e Santos (2009, p. 186), para o IBGE, “[...] até meados do 

século XX, o Maranhão não era Nordeste”. Situado em uma região de transição entre o 

semiárido e a Amazônia, denominada Meio-Norte, somente com a inclusão do Maranhão na 

área de abrangência da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), na 

década de 1950, passa-se a reconhecer esse estado como pertencente à região Nordeste62.  

O Maranhão desenvolveu sua economia no período colonial, inicialmente, por meio 

da pecuária, com a qual se integrou à economia regional, e também através da produção de 

algodão, arroz e açúcar, voltada para o mercado externo.  

 

O governo de Portugal, através de Pombal, marcara presença nas terras maranhenses, 

com uma Companhia de Comércio, capitalizada e disposta a financiar uma alternativa 
econômica na região, num contexto em que a Guerra da Independência dos Estados 

Unidos e a Revolução Industrial na Inglaterra reorganizavam o mercado produtor de 

algodão. A produção maranhense entrou nessa janela de oportunidade e a região viveu 

momento de grande dinamismo econômico (ARAÚJO E SANTOS, 2009.p. 187). 

 

Entretanto, tal dinamismo teve bases precárias, pois foi sustentado em fatores 

excepcionais, gerando, na expressão de Celso Furtado, uma “falsa euforia” (FURTADO, 2003, 

p. 98). Conforme pontua Ferreira (2013, p. 7), 

 

O Maranhão se integra tardiamente, em relação a outras regiões do Brasil ao sistema 

agroexportador. Somente a partir de meados do século XVIII com a criação da 

Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão inicia-se de modo majoritário a 

adoção da mão de obra escrava africana e a cultura do arroz e do algodão. Esses dois 

produtos, acrescidos do açúcar a partir da década de 1840, serão o esteio da economia 

maranhense durante o período imperial. Períodos de boom e depressão, ao sabor das 
oscilações externas e das especulações do capital mercantil, dominam a cena de 

acalorados debates acerca do progresso/atraso da província. A partir da década de 

                                                             
62 No entanto, é reconhecida a existência de um “Maranhão Amazônico”, localizado entre o centro e o oeste do 

estado, com características geográficas daquela região. Já a porção oriental do Maranhão, apresenta característica 

da região Nordeste. Por isso, muitos estudos caracterizam o Maranhão como um estado de transição (BONFIM, 

2009).  
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1870 assiste-se a um redirecionamento da economia do Maranhão, que passa a 

vincular-se mais estreitamente ao mercado regional e a incorporar os trabalhadores 

livres, por muito tempo designados “vadios” e “indolentes”. 

 

Segundo Reis (2013), o setor comercial de importação e exportação tornou-se o motor 

do sistema econômico, financiando a maioria dos fazendeiros de algodão e açúcar, e agente da 

diversificação das atividades econômicas. Portanto, a economia maranhense, ao longo do 

século XIX, sustentou-se por meio das exportações, sofrendo, consequentemente, as oscilações 

do mercado internacional, responsável por períodos de ascensão e crise destas atividades e, 

eventualmente, a integração ao comércio interprovincial. 

A crise do sistema agroexportador, resultante da abolição da escravidão e das 

dificuldades do comércio internacional de algodão e açúcar – o declínio dos preços que 

dificultou o financiamento da produção – foi responsável pelas transformações no meio rural, 

pela aceleração de investimentos urbanos (companhias de águas, transporte e iluminação 

pública) e pela criação de indústrias leves (têxteis), devido à dificuldade de integrar a mão de 

obra livre na agricultura especializada e a inversão do uso do capital agrícola.   

Além disso, no último quarto do século XIX e meados do século XX, o Maranhão se 

constituiu em uma nova fronteira agrícola que atraiu migrantes de diversos estados do Nordeste, 

em especial para regiões no interior, com destaque para os Vales do Itapecuru e Mearim63, 

dando origem ao campesinato (FERREIRA, 2013).  

A migração nordestina foi um fator preponderante para a transformação produtiva no 

meio rural, pois possibilitou o estabelecimento de pequenas plantações localizadas no interior 

das grandes propriedades ou nas terras devolutas integradas à agricultura mercantil. Desse 

modo, a integração da mão de obra livre à agricultura mercantil se deu por meio da extração da 

renda da terra. No campo, essas transformações são resumidas por Reis (2013, p. 37) nos 

seguintes termos: 

 

O declínio das grandes plantações foi acompanhado pela multiplicação de pequenas 

unidades (roças) localizadas no interior das grandes propriedades ou na vasta extensão 
de terras devolutas [...]. Um dos principais efeitos dos problemas enfrentados pela 

                                                             
63 Segundo Velho (1972, p. 96 apud FERREIRA, 2013, p. 14), “[...] um dos ramos da frente nordestina, após 

ultrapassar Caxias, avança no sentido noroeste e, em 1920, estará a oeste de Codó, atingindo Pedreiras em 1940, 

Bacabal em 1950 e Arraial de Santa Inês em 1957.” Segundo Ferreira (2013), a partir da década de 1960, o Médio 

Mearim deixa de ser região receptora de migrantes, tornando-se expulsora, especialmente para os estados do Pará 

e do Amazonas. As correntes de migrantes nordestinos, a partir de então se dirigiram rumo a outra frente de 

expansão: o sul e sudoeste do estado Maranhão. 
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grande plantação no final do século [XIX] foi o deslocamento de proprietários rurais 

do âmbito da produção direta para o da comercialização interna, apropriando-se do 

produto dos pequenos plantadores64 (colchetes nossos).  

 

Em síntese, de acordo com Reis (2013), a dinâmica do sistema que prevaleceu até 

meados do século XX, combinava uma produção agrícola bastante fragmentada, realizada pelos 

pequenos agricultores65, uma rede de comerciantes intermediários e que concentrava a produção 

no âmbito do beneficiamento - os antigos produtores rurais e proprietários das terras que 

adquiriam a produção dos pequenos agricultores – e as firmas de comércio de São Luís, 

compradoras em grande quantidade e responsáveis pela comercialização final. O comércio 

nacional suplantou a supremacia do comércio exterior, presente até então.  

De outro lado, a constituição de um sistema fabril, concentrado no setor têxtil66, foi 

bastante impulsionada pela decadência do sistema agroexportador. A constituição deste parque 

fabril foi de suma importância para equalizar as dificuldades da economia maranhense neste 

período, pois permitiu absorver parte da produção do algodão plantado no Estado, além de 

dinamizar o comércio interestadual e até internacional. Entretanto, esse setor foi suplantado 

pela concorrência com as fábricas do eixo sul-sudeste, e logo perdeu sua projeção até se 

extinguir totalmente, após um momento de grande euforia, no início do século XX. De acordo 

com Reis (2013), “A efêmera euforia da primeira metade dos anos trinta esvaiu-se com a firme 

penetração de S. Paulo, que em 1939 produzia quase 70% de todo algodão brasileiro” (REIS, 

2013, p. 43). 

Com a decadência do setor têxtil, entrou em cena o processamento do babaçu como 

atividade industrial importante, juntamente com a atividade extrativa do coco, como 

complemento à atividade agrícola desenvolvida pelos pequenos agricultores. O óleo do babaçu 

era bem aceito no mercado internacional como matéria-prima e, por alguns anos, foi exportado 

em grandes quantidades para os EUA. No entanto, as técnicas rudimentares de coleta da 

amêndoa e de processamento, assim como o transporte, demandavam investimentos que o 

empresariado da época não estava disposto a fazer, desacelerando a atividade (REIS, 2013).   

                                                             
64 Através do controle do beneficiamento da produção, do pagamento da renda da terra, do financiamento da 
produção (instrumentos de trabalho e insumos) e do fornecimento de gêneros de consumo para o usufruto das 

próprias famílias dos agricultores. 
65 De acordo com o Censo de 1940, os estabelecimentos de 1 a 5 hectares no Maranhão eram responsáveis por 

72% das propriedades e respondiam por 60% da produção. Os estabelecimentos com mais de 500 hectares, 

respondiam por apenas 18% do valor total da produção (REIS, 2013). As principais culturas realizadas nestas 

pequenas propriedades eram farinha de mandioca, arroz e milho, quase totalmente destinadas ao comércio interno, 

ao lado do algodão e do extrativismo do babaçu.   
66 A primeira fábrica têxtil do Maranhão data de 1883, localizada na cidade de Caxias, no leste Maranhense. Entre 

1890 e 1895, outras 14 têxteis entraram em funcionamento no Estado (REIS, 2013).  
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Por essas características históricas, percebe-se que, no Maranhão, a crise do sistema 

agroexportador no século XIX e o fracasso do projeto de industrialização leve, no início do 

século XX, gerou uma situação de concentração do poder econômico e político nos grupos 

tradicionais, que detinham a posse da terra e que exploravam a comercialização da produção 

agrícola do interior, fortalecendo os “grandes comerciantes da capital”, em detrimento dos 

pequenos agricultores, “cuja capacidade de retenção de renda era mínima” (REIS, 2013, p. 44), 

ao mesmo tempo, permitiu a aceleração dos investimentos urbanos, chegando a configurar uma 

“comunidade empresarial”, com negócios e interesses comuns. 

Nesse sentido, nota-se uma tendência à depreciação das regiões interioranas em 

relação à capital, eixo dinâmico da economia, drenando a riqueza produzida no interior, pois o 

comércio basicamente era realizado pela via marítima nos portos de São Luís. Além disso, a 

subordinação da população camponesa aos grandes proprietários e comerciantes fez com que 

essa riqueza se concentrasse nas mãos de poucas famílias, que também ocuparam o poder 

político de forma oligárquica no estado67. Em meados do século XX, a atuação de grupos 

oligárquicos no Maranhão, tendo como sustentação os grandes senhores de terras, que 

dominavam o setor rural e as pequenas cidades interioranas, estava bem consolidado, “[...] 

adotando um tipo de comportamento decorrente do próprio modelo político herdado da 

República Velha” (BONFIM, 1982, p. 14).  

No início do período republicano, o Maranhão experimentou um momento de 

modernização das atividades econômicas, em decorrência da crise do sistema agroexportador e 

da transferência de parte do capital para as atividades industriais e urbanas, motivadas ainda 

por transformações nas relações de produção propiciadas pela substituição da mão de obra 

escrava pelo trabalho livre assalariado. Além dessas transformações, o ideário liberal-

democrático que começou a ser difundido com o regime republicano, inspirou importantes 

reformas modernizadoras, inclusive, na educação. No início do século XX passou a ser 

crescente a preocupação de grupos políticos e intelectuais com a instrução pública.  

Na primeira metade do século XIX, a educação pública na província do Maranhão era 

bastante precária e limitada, pois excluía a população escrava e a esmagadora maioria das 

                                                             
67 No âmbito da organização dos grupos políticos no Maranhão, a forma oligárquica de relação com o Estado será 

a sua marca distintiva e de longa duração. O termo oligarquia é tomado por Reis (2013, p. 21) como “o predomínio 

das redes de poder privado, de base familiar sobre o aparelho do Estado, cuja sustentação se encontrava no controle 

da propriedade agrária.”. Para Costa (1997), um dos elementos primordiais para a manutenção do domínio 

oligárquico é a utilização patrimonial do Estado, ou seja, o uso da máquina pública em benefício particular, 

privado, seja por meio da divisão de cargos ou verbas públicas entre os aliados, controle e manipulação, ou fraude, 

do processo eleitoral, concessão de benefícios ao setor privado, conforme os interesses do grupo no poder, 

clientelismo político. Para uma análise da configuração dos grupos oligárquicos no Maranhão, ver Reis (2013), 

Costa (1997) e Gonçalves (2008). 
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mulheres. A população que frequentava a escola, em 1829, era de 553 alunos, dos quais, 429 

eram do sexo masculino, em 24 escolas espalhadas por toda província (SALDANHA, 2008). 

Conforme Saldanha (2008, p. 131),  

 

Numa sociedade agrária e escravocrata, cuja estrutura social se achava assentada 

sobre a existência de duas classes sociais (senhores e escravos) que mantinham entre 

si uma relação de dominação-subordinação absolutas, a educação não tinha nenhum 

papel a desempenhar em relação às camadas dominadas. 

 

 

A partir de 1834, com a aprovação do Ato Adicional à Constituição de 1824, que 

descentralizou a oferta de ensino elementar para as províncias, a regulamentação do ensino 

público68 passou a ser responsabilidade do governo provincial. Com isso, foram criadas 

algumas escolas de primeiras-letras na capital e no interior, mas o quadro de precariedade do 

ensino não se alterou substancialmente, devido à exiguidade dos recursos públicos, somada à 

falta de professores qualificados. No entanto, a educação manteve seu papel de reproduzir o 

sistema social vigente, destinando os pobres a uma instrução deficiente, a cargo do Estado, e à 

aprendizagem de ofícios manuais (SALDANHA, 2008).   

Ao final do século XIX, o contingente de escolas no Maranhão era irrisório, com 

apenas 149 escolas públicas de ensino primário, perfazendo um total de 4.728 alunos, no ano 

de 1888. Com o advento da República, a instrução pública no Maranhão continuou precária, 

apesar da notável expansão, com um aumento de 54,36% do número de escolas primárias entre 

1888-1898. Todavia, cerca de 85% da população era analfabeta (SALDANHA, 2008). 

Um fator que pode explicar essa expansão da escola pública elementar nos primeiros 

anos da República, segundo Saldanha (2008), é justamente aquele relacionado com o ideário 

liberal-democrático, que deu vazão a um discurso de reformas na educação, de criação de 

escolas, de erradicação do analfabetismo. Entretanto, a expansão do número de escolas 

contrastava com as condições precárias de funcionamento delas, que, carentes de recursos 

pedagógicos e materiais e de professores capacitados, ofereciam um ensino deficiente.  

Conforme Saldanha (2008), foram raras as iniciativas para melhoria deste quadro, 

dentre as quais, destaca a preocupação com a formação dos professores, que culminou com a 

criação da Escola Normal69. Desse modo, para Saldanha (2008), o desenvolvimento do sistema 

                                                             
68 O primeiro Regulamento que organizava o ensino elementar e secundário no Maranhão data de 2 de fevereiro 

de 1854, aprovado durante a gestão do presidente Eduardo Olímpio de Machado. Sobre as reformas da instrução 

pública na 1ª. República no Maranhão, ver Saldanha (2008). 
69 A primeira escola normal, com atuação mais duradoura, foi criada no período republicano, em 1890, por meio 

do Decreto no. 21, que reorganizava o ensino público no Estado. Ademais, existiram duas experiências efêmeras 

de criação de cursos para a preparação do magistério, uma pública, em 1840, e outra privada, em 1874 

(SALDANHA, 2008).  
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de ensino público no estado do Maranhão seguiu as determinações da sua organização material 

e social, tendo em vista que se instituiu num sistema dualista, em que o ensino primário, 

destinado às massas populares, foi relegado a uma expansão precária, enquanto o ensino 

secundário, concentrado no Liceu Maranhense70, situado na capital e voltado para formação dos 

quadros de profissionais liberais que iriam administrar o Estado e gerenciar os negócios 

privados das famílias abastadas, passou por um processo de modernização.  

Assim,  

 

Imprimir melhorias ao ensino secundário, mantendo-o restrito a uma única escola e 

em contrapartida expandir o número de escolas primárias, mantendo-as, porém, 

desqualificadas, foi, o que tudo indica, a opção feita pelo poder público maranhense 

em relação a educação nesse período. Esta era a forma encontrada naquele período 

para garantir a reprodução das relações sociais vigentes e se constituía numa expressão 

da própria realidade social, permitindo-nos apreender o modo contraditório como se 
configurava o sistema de ensino. Organizado pela e para as elites, sua função era 

formar intelectuais da classe dominante para que essa classe pudesse reproduzir seus 

quadros e manter o controle do capital cultural em suas mãos (SALDANHA, 2008, p. 

179). 

 

 

Desse modo, à exceção do Liceu Maranhense, da Escola Modelo71 e dos grupos 

escolares que funcionavam na capital e em algumas cidades importantes do interior, a situação 

do ensino público no restante do estado era penosa72. Portanto, conforme a análise da profa. 

Lilian Saldanha (2008), o ideal republicano de tornar o ensino elementar acessível às camadas 

populares não se concretizou no Maranhão.     

Entre os anos de 1930 e 1950, houve uma expressiva expansão da escola pública no 

Maranhão, mediante o processo de diversificação dos estabelecimentos escolares. Os modelos 

de escolas em vigência eram variados e cumpriam diferentes funções nos vários contextos 

                                                             
70 O Liceu Maranhense, criado em 1838, voltado para a formação das elites que detinham condições de manter os 

filhos estudando. Tinha um currículo literário, essencialmente voltado para a preparação para o acesso ao ensino 

superior em outras províncias (Recife, Salvador, R. de Janeiro e S. Paulo) ou no exterior. As tentativas de 

implantação de cursos profissionalizantes não obtiveram êxito, devido à herança cultural escravocrata, que atribuía 

uma aversão das elites ao trabalho manual, logo às profissões técnicas, “historicamente destinadas aos desvalidos” 

(SALDANHA, 2008, p. 150). Em 1896, o Liceu Maranhense foi equiparado ao Ginásio Nacional, gozando das 

mesmas prerrogativas deste. Por isso, foi o estabelecimento padrão de organização do ensino secundário 
maranhense.  
71 A Escola Modelo do Maranhão foi criada em 1896, pela Lei no. 155, por iniciativa de Benedito Leite, destinada 

a ser campo de estágio para as normalistas. Portanto, era bem aparelhada e tinha um quadro docente bem preparado, 

um currículo elitista, que incluía aulas de francês e piano. O curso primário oferecido era de 7 anos, passando a 6, 

em 1905. Por estas características, que destoavam da realidade da grande maioria das escolas primárias, a Escola 

Modelo constituíra-se em uma instituição destinada à educação dos filhos das elites (SALDANHA, 2008). 
72 Todavia, a rede de ensino particular, montada em todo o Estado, oferecia Educação elementar e média, 

atendendo razoavelmente, as massas médias e abastadas da população, na Capital e nas cidades do Interior 

(BONFIM, 1982). 
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sociais que se configuravam no Estado e direcionada a setores diferenciados da sociedade73. 

Uma das justificativas para a diversificação da escola pública no Maranhão era a ausência de 

recursos públicos para expandi-la nos moldes dos grupos escolares74. Portanto, o quadro de 

elevado índice de analfabetismo no Maranhão não se alterou significativamente, permanecendo 

em torno de 70%, no ano de 1959 (CRUZ, 2013).  

Nesse cenário, é possível depreender-se que o desenvolvimento da educação superior 

não se constituíra uma demanda efetiva, tendo em vista que o Estado atendia de forma precária 

e insuficiente a educação primária na maioria dos municípios e que as elites não dependiam de 

um sistema público para garantir a formação de seus quadros, ou ainda, que a própria realidade 

socioeconômica não demandava um sistema amplo e massificado de educação superior. 

De acordo com Mário Meireles (1994), os membros das famílias abastadas, geralmente 

ocupantes de cargos públicos ou políticos, recebiam subvenções da província para concluir seus 

estudos na Europa. Talvez por isso, segundo o autor, “[...] essa elite socialmente refinada e 

culturalmente aprimorada não se tenha empenhado, ao menos por uma questão de 

envaidecimento e orgulho para a terra, à criação de uma escola superior” (MEIRELES, 1994, 

p. 57). Assim, de acordo com Meireles (1994, p. 59), “[...] só podemos contar, no que tange ao 

ensino superior, ainda o costume, vindo do fim do período colonial, da concessão de bolsas de 

estudo fora da província, no estrangeiro, de preferência”. 

As primeiras discussões sobre a criação de uma Universidade tiveram espaço nos 

primeiros anos do regime republicano, por meio da proposição da criação de uma Universidade 

no primeiro projeto de Constituição republicana do Maranhão (1891), por iniciativa de 

Sousândrade75 e de um grupo de intelectuais. Conforme o artigo 89 do projeto “Logo que o 

permitam as finanças do Estado será fundada uma Universidade que se denominará Atlântida” 

(SALDANHA, 2008, p. 171), que foi vetado do texto constitucional. 

                                                             
73 O Regulamento da Instrução Pública de 1932, art. 122, subdivide a escola primária em quatro categorias: a) 

escolas isoladas; b) grupos escolares; c) cursos de aplicação e; d) cursos noturnos. Embora no regulamento não 

apareça claramente a escola reunida, a mesma é admitida nos artigos posteriores a partir da união de escolas 

isoladas, de acordo com o número de crianças, no mínimo 90, e da distância entre elas (até 2 km), enquanto que 

os grupos escolares só poderiam ser criados para atender, no mínimo, 300 crianças, num raio de 2 quilômetros e a 

escola isolada, 30 crianças, num raio de 2 quilômetros (CRUZ, 2013). 
74 Pelos dados do quantitativo de escolas no Maranhão, constata-se que a escola isolada e a escola reunida foram 

as que mais se expandiram. Em 1942, dos 28 grupos escolares existentes no Maranhão, 12 estavam localizados na 

capital e apenas 16 em 14 municípios do interior. Caxias era a única cidade do interior que possuía 2 grupos 

escolares. No ano de 1947, houve a ampliação dos grupos escolares para 60, entretanto, havia clara predominância 

das escolas reunidas (91) e escolas isoladas (579), sobretudo no interior do estado (CRUZ, 2013).  
75 Joaquim de Souza Andrade (Sousândrade) foi nomeado o primeiro intendente (prefeito) de São Luís e presidiu 

a comissão que elaborou a primeira constituição republicana do Maranhão. Como intendente de São Luís e membro 

do Conselho Municipal de Educação, contribuiu para o avanço da educação pública na capital, com a criação de 

escolas mistas, escolas beneficentes e escolas primárias para adultos (SALDANHA, 2008, p. 172). 
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Mesmo assim, o honorável poeta maranhense deu continuidade à pretensão de 

implantar a Universidade Atlântida, que deveria contemplar uma Academia de Direito, uma de 

Minas e outra de Agricultura. Em 1894, solicitou verbas junto ao Congresso Estadual, para a 

fundação da Universidade, mas não obteve êxito. Em 1895, organizou o diretório da 

Universidade, cujo nome foi alterado para “Nova Atenas”, mas não contou com o apoio do 

poder público local e do governo federal “[...] certamente descrente da viabilidade de instalar 

uma universidade no Maranhão” (SALDANHA, 2008, p. 174).  

De fato, o projeto de criação de uma Universidade no Maranhão, naquele contexto, 

soou como uma excentricidade, - “Para que o luxo, o desperdício, a extravagancia de uma 

universidade no Maranhão?!”, ironiza Mario Meireles (1994, p. 76) - uma vez que o Estado não 

dispunha de condições para concretizar tal empreendimento, além de não se constituir uma 

demanda efetiva da época pois, as condições sociais e educacionais não legitimavam tal 

demanda, uma vez que o Estado não dera conta de resolver o problema do analfabetismo e da 

educação elementar da população, e as elites dispunham de um aparato educacional especial – 

o Liceu Maranhense – e de recursos disponíveis para encaminhar seus filhos para outros centros 

para cursar o ensino superior. Portanto, a criação de uma Universidade no Maranhão seria 

postergada em 70 anos, mas as discussões iniciadas desencadearam a criação da primeira 

faculdade do Estado, em 1918 (SALDANHA, 2008). 

É interessante que, em meio a todo o atraso cultural do Maranhão, refletido na 

precariedade de seu sistema de ensino, intelectuais e políticos pretendiam reaver o título de 

“Athenas Brasileiras”76, atribuído a São Luís no século XIX, devido ao fato desta cidade 

congregar, à época, grandes expoentes da cultura brasileira. Para tanto, importantes iniciativas 

de caráter cultural foram impetradas, como a criação da Academia Maranhense de Letras 

(AML) e do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, a fim de revitalizar a capital 

maranhense como centro cultural nacional.  

A criação de instituições de ensino superior também estava entre essas inciativas, tanto 

que, em 1918 foi criada a faculdade de Direito do Maranhão, a primeira instituição de educação 

superior do estado. A partir de então, houve um intenso movimento de criação de escolas de 

ensino superior em São Luís: a criação da faculdade de Farmácia, em 1922, a faculdade de 

                                                             
76 É interessante perceber como esse imaginário perpassa a constituição da identidade do povo ludovicense e sua 

longa duração. O historiador e professor Mario Meireles, na década de 1960, reabilita esse elemento identitário 

em suas obras, “[...] relacionando o contexto intelectual maranhense ao caráter de bravura ateniense de busca 

incessante pela ampliação do conhecimento” (MARTINS, 2016, p. 4).   
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Odontologia, em 1925, a Escola de Agronomia, em 1932, além da iniciativa de criação de uma 

Escola de Medicina, em 1929, que, no entanto, resultou frustrada (INEP, 2006, p. 24). 

Entretanto, consta que todas as faculdades tiveram seu reconhecimento cassado pelo 

Departamento Nacional de Ensino, em 1941, por “[...] graves e lamentáveis irregularidades em 

seu funcionamento” (MEIRELES, 1994, p. 67), fato que não foi suficientemente aprofundado 

por estudiosos da história da educação maranhense, pois constam outras versões para esse 

acontecimento, gerado por motivações políticas77. Contraditoriamente, no período da ditadura 

do Estado Novo (1937-1945), o interventor nomeado para o Maranhão, Dr. Paulo Ramos, 

juntamente com outros intelectuais, teve a iniciativa de criar uma fundação de direito privado 

– Fundação Paulo Ramos – que daria suporte à reabertura das antigas faculdades, substituindo 

o nome “do Maranhão”, por “de São Luís”. 

 

Desta forma, criaram-se as faculdades de Direito de São Luís e a Escola de Farmácia 

e Odontologia de São Luís. Ambas passaram a funcionar em 1945, sendo 

reconhecidas pelos Decretos Federais nos. 24.134 e 24.135, de 28 de novembro de 

1945, respectivamente. Finda a ditadura, no governo do General Eurico Gaspar Dutra, 

a 04 de dezembro de 1950, pela Lei no. 1.254, estas instituições foram federalizadas 

(INEP, 2006, p. 24). 

 

Posteriormente, um grupo de intelectuais ligados a Academia Maranhense de Letras 

(AML) concebeu a criação de uma Faculdade de Filosofia, a partir da incorporação do 

patrimônio da Fundação Paulo Ramos. Com o apoio da Igreja Católica, na figura do arcebispo 

D. José de Medeiros Delgado, em 1952 foi fundada a Faculdade de Filosofia de São Luís, com 

autorização para o funcionamento dos cursos de Geografia e História, Filosofia, Letras 

Neolatinas e Pedagogia, “[...] tendo por objetivo preparação de recursos humanos para atuação 

como professores nas escolas secundárias” (INEP, 2006, p. 25). Deste modo, os cursos 

conferiam o grau de bacharel, em três anos, que poderia ser complementado pelo curso de 

didática, com duração de mais um ano, após o qual era conferido o diploma de licenciado, 

dentro do tradicional modelo 3+178. Este foi o primeiro estabelecimento de formação de 

professores em nível superior do Estado. 

                                                             
77 Alguns, como o prof. Jeronimo Pinheiro, atribuem o fechamento das faculdades à oposição política dos docentes 

em relação ao governo Vargas e seu interventor no estado, Paulo Ramos. (FARIA E MONTENEGRO, 2005, p. 

155). 
78 Segundo Saviani (2009), o paradigma para a organização dos cursos superiores de formação de professores para 

as escolas secundárias conhecido na literatura por “esquema 3+1”, foi consagrado por meio do Decreto-Lei no. 

1.190, de 4 de abril de 1939. Neste paradigma vigorava o seguinte esquema: três anos para estudo das disciplinas 

específicas e um ano para formação didática.  
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Percebe-se, então, que o padrão de gênese e desenvolvimento da educação superior no 

Maranhão acompanhou a tendência nacional, no que tange à criação de escolas superiores 

isoladas, de caráter profissionalizante, com vistas a atender as demandas por profissionais 

qualificados em diversas áreas, e não necessariamente voltadas para a produção de pesquisas e 

para o avanço do desenvolvimento científico.  

Assim, o Maranhão iniciou a segunda metade do século XX com um quadro bastante 

diversificado de escolas superiores, com duas faculdades federais, mais a faculdade de Filosofia 

de São Luís, além da Escola de Enfermagem Francisco de Assis, criada pelas Irmãs 

Capuchinhas, em 1948, a Escola Maranhense de Serviço Social, criada em 1953, a Faculdade 

de Ciências Médicas, em 1957 – ambas por obra da Diocese -  e a Faculdade de Ciências 

Econômicas, em 1958.  

Por iniciativa do arcebispo D. Delgado, no ano de 1955 foi criada a Sociedade 

Maranhense de Cultura Superior (SOMACS), com o objetivo de “[...] promover o 

desenvolvimento da cultura do Estado, inclusive com a criação de uma Universidade Católica” 

(MEIRELES, 1994, p. 72), o que viria a ser o gérmen da criação da primeira universidade do 

Maranhão.  

 

A atuação da arquidiocese de São Luís no ensino de 3º. Grau prosseguiu com a 
criação, em 1955, da Sociedade Maranhense de Cultura Superior (SOMACS), 

objetivando, basicamente, a constituição de uma universidade católica. Nesse sentido, 

a SOMACS criou a faculdade de ciências médicas em 1957; três anos depois assumiu 

a manutenção da Faculdade de Filosofia, alterando-lhe o nome e desvinculando-a da 

Fundação Paulo Ramos e da AML; e, por fim, em 1961, constituiu a Universidade 

(católica) do Maranhão (FARIAS E MONTENEGRO, 2005, p. 19).  

 

Entretanto, cabe ressaltar a existência de outras iniciativas no sentido da criação de 

uma universidade no Maranhão, que, no entanto, não prosperaram (MEIRELES, 1994), de 

modo que, a via confessional foi a adotada para a criação da primeira universidade do 

Maranhão.  

 

A Universidade então criada, fundada pela SOMACS em 18/01/58 e reconhecida 

como Universidade livre pela União em 22/06/61, através do Decreto n.º 50.832, 

denominou-se Universidade do Maranhão, sem a especificação de católica no seu 

nome, congregando a Faculdade de Filosofia, a Escola de Enfermagem 'São Francisco 

de Assis' (1948), a Escola de Serviço Social (1953) e a Faculdade de Ciências Médicas 

(1958) (UFMA, Histórico. http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/historico.jsf,. 

Acesso em março de 2018). 

 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/historico.jsf
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Por dificuldades na manutenção da Universidade e mediante o desinteresse do governo 

do Estado em financiá-la, a Universidade foi doada à União e incorporada à Fundação 

Universidade do Maranhão (FUM), criada pela Lei no. 5.152, de 21 de outubro de 1966, “[...] 

como entidade de direito público, com a finalidade de implantar progressivamente a nova 

Universidade do Maranhão e extinguir a católica” (BONFIM, 2009, p. 254), agregando ainda a 

Faculdade de Direito, a Escola de Farmácia e Odontologia e, posteriormente, a Faculdade de 

Ciências Econômicas, em 1967. 

Portanto, a criação da Universidade Federal do Maranhão acompanhou o modelo 

consagrado historicamente para a criação da universidade no Brasil, a partir da junção de 

escolas isoladas pré-existentes, a “Universidade conglomerada” (FERNANDES, 1975). De 

caráter profissionalizante e fundamentalmente voltada para o ensino, uma vez que a 

institucionalização da pós-graduação e da pesquisa se deu somente vinte anos mais tarde79, a 

Universidade Federal do Maranhão forjou-se com base no “modelo neonapoleônico” 

(SGUISSARD, 2009), mais adequado ao padrão dependente de universidade que se institui no 

país, o qual 

 

[...] tem caracterizado o perfil da maioria de nossas instituições de educação superior, 

que também poderiam ser classificadas como universidades de ensino, escolas 

profissionais, numa proporção cada dia maior, no confronto com as de perfil neo-

humboldtiano ou universidade de pesquisa (SGUISSARDI, 2009, p. 285).   

 

Cabe lembrar que, em 1966, o País vivia sob o regime militar, e o funcionamento das 

Universidades seria regido pela Reforma de 1968, que visava à sua “modernização”80 e à 

repressão de sua capacidade crítica, nos termos previstos nos acordos MEC-USAID, “Relatório 

Meira Mattos”, “Relatório Atcon”, da ideologia empresarial (IPES), sintetizados pelo Grupo de 

Trabalho para a Reforma Universitária (GTRU). Portanto, o surgimento da UFMA encontra-se 

marcado pelos processos contraditórios de gênese, a partir de uma instituição confessional, que 

                                                             
79 O início da pós-graduação stricto sensu data de 1988, com a criação do primeiro curso de mestrado, em 

Educação. Somente em 2005 foi criado o primeiro curso de doutorado. 
80 A reforma universitária de 1968 foi concretizada por meio da Lei no. 5.540/68, que definiu as diretrizes para 
organização e funcionamento das universidades, mas também, de forma mais ampla por um conjunto de decretos 

com o objetivo de controlar e reprimir as forças sociais que atuavam nas universidades, sobretudo professores, 

alunos e suas organizações representativas, como o Decreto-Lei no. 228/67 e 477/69. Para Minto (2014), o caráter 

“modernizador” da reforma universitária de 1968 consiste no processo de adequação, forçada e interessada, 

conduzida pelos militares e setores hegemônicos da burguesia brasileira, associado ao capital internacional, do que 

as forças populares ousaram propor à sociedade brasileira nos anos 1960, enquanto “reformas de base”. Uma 

resposta conservadora às pressões por mudanças da universidade, fundamentalmente orientadas pela gratuidade, 

qualidade, laicidade, indissociabilidade entre ensino e pesquisa, dentre outras reivindicações. “É modernização 

capitalista nas condições particulares do desenvolvimento brasileiro” (MINTO, 2014, p. 223). 
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passou a ser administrada pelo Estado no contexto de um regime autoritário, deixando poucas 

brechas para um debate sobre sua natureza, suas funções e relações com a sociedade.   

 

Desta forma, a administração da recém-criada universidade passou a seguir a 

orientação ideológica advinda dos princípios tornados oficiais e proclamados no país, 

sob o signo de uma pretensa neutralidade, que mais contribuiu para implantar e 

consolidar estruturas autoritárias de poder vigente. Esse processo se evidencia na 

forma ágil como a universidade reformulou seus estatutos, de modo a atender aos 

preceitos emanados da reforma universitária: extinguiram-se faculdades e institutos, 

que foram substituídos por centros, congregando cursos e departamentos; implantou-

se a matrícula por disciplina; reformularam-se os currículos; desagregaram-se as 

associações de professores e alunos; instalou-se também o campus do Bacanga, entre 

tantas outras medidas (BONFIM, 2009, p. 255). 

 

A influência da igreja católica ainda se fez presente nos primeiros anos de 

funcionamento da UFMA, através da participação do clero, na figura do Cônego José de 

Ribamar Carvalho, na composição do primeiro Conselho Diretivo da FUM e, posteriormente, 

como vice-reitor pedagógico e reitor da Universidade. Tal fato, demonstra que a UFMA teve 

sua formação marcada por um caráter híbrido, uma instituição estatal fortemente marcada pelos 

valores e visão da igreja católica, sua idealizadora.  

Como consequência da Reforma Universitária de 1968, a partir da aprovação do novo 

estatuto em 1970, nos moldes da referida Lei 5.540/68, a Universidade passou a ter a seguinte 

composição: 

 

[...] repartia-se ela, organicamente, em três centros, a saber: o de Estudos gerais – 

CEG, compreendendo três institutos – o de ciências físicas e naturais, o de Filosofia 

e Ciências Humanas, e o de Letras e Artes; o da área médica – CAM, compreendendo 

quatro faculdades – a de Farmácia, a de Odontologia, a de Enfermagem e a de 

Medicina, e o da área de Estudos Sociais Aplicados (CESA), compreendendo quatro 

outras faculdades – a de Direito, a de Serviço Social, a de Ciências Econômicas e a 

de Educação. A administração superior, a cargo do reitor e do vice-reitor81, distribuiu-

se por três superintendências – a de Administração (AS), a de ensino, pesquisa e 

extensão (SEPE) e a de planejamento e desenvolvimento educacional (SUPLAN). Os 
colegiados superiores passaram a ser dois - um de administração e um de coordenação, 

que em conjunto constituíram o Conselho Universitário (MEIRELES, 1994, p. 83).  

 

No entanto, consta que as mudanças introduzidas pela Reforma de 1968 não foram de 

fato efetivadas plenamente, pois a forma clássica de organização, originária do período das 

faculdades isoladas não se alterou substancialmente, conforme assinala o prof. Mário Meireles: 

                                                             
81 Uma das mudanças introduzidas no Estatuto da UFMA, em conformidade com a reforma de 1968, foi a retirada 

da atribuição de escolha do reitor e vice-reitor pelo Conselho Diretor, passando esta prerrogativa ao presidente da 

república, mediante escolha em lista sêxtupla organizada pelos colegiados superiores.  
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“E conquanto fossem criados os 32 departamentos que todavia ficaram enfeixados nos 

diferentes institutos e faculdades, a Universidade, por isso, configurava uma federação de 

escolas” (MEIRELES, 1994, p. 83). No mesmo sentido, de acordo com o relato do Prof. Carlos 

Alberto S. Borges, docente aposentado da UFMA, 

 

Apesar da extinção da cátedra, a criação de departamentos, a criação de centros com 

a extinção das faculdades e criação de cursos, nunca foi entendida perfeitamente. Em 

consequência, a Universidade nunca funcionou como idealizada. Copiaram o modelo 

norte-americano, mas lá as coisas funcionam de modo diferente: os departamentos 

têm autonomia. Aqui, não, são de serventia múltipla. Ninguém entende o que é uma 
coordenação de curso, como funciona, o que a distingue da antiga faculdade e de um 

departamento (FARIAS E MOTENEGRO, 2005, p. 55).    

 

Esse aspecto corrobora, no caso da UFMA, a análise de Florestan Fernandes 

(1975;1984) acerca da formação da “universidade conglomerada”, que permanece como padrão 

típico da formação das instituições universitárias no Brasil. Conforme o autor, 

 

O aparecimento tardio da universidade como instituição oficial [...] iria promover a 

composição de um Frankenstein. As escolas superiores deixam, aparentemente, de ser 

“isoladas”; no entanto, elas se viam como verdadeiros núcleos dinâmicos do sistema 

de ensino e erigiram cidadelas da resistência da formação da uma universidade 

integrada e multifuncional (FERNANDES, 1984, p. 33). 

 

 

Em 1979, o Estatuto da UFMA foi mais uma vez modificado, objetivando extinguir as 

antigas faculdades e institutos e instituir preceitos administrativos mais próximos das diretrizes 

de “modernização” emanadas ainda da Reforma de 1968. Nesse sentido, com o objetivo de 

reformar radicalmente a estrutura da Universidade, a fim de promover a integração e a 

universalidade, próprias de uma instituição universitária, assim como dar melhor flexibilidade 

e eficiência ao seu funcionamento integrado, foi aprovado o novo Estatuto, por meio da Portaria 

Ministerial no. 41, de 10/01/197982.  

                                                             
82 As mudanças básicas introduzidas pelo Estatuto foram a criação dos Centros - até então quatro - como nível 

intermediário de administração, aos quais estariam vinculados os cursos e suas respectivas coordenações, 

conforme a área de conhecimento. Também os departamentos acadêmicos são concebidos como “unidades básicas 

da estrutura universitária” (MEIRELES, 1994, p. 85), nos quais estariam lotados os docentes, e responsáveis pelo 

gerenciamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, foram criadas as Pró-Reitorias de 

Graduação, de Pós-graduação, de Extensão e Assuntos Estudantis e de Administração, a Secretaria de 

Planejamento, além de outros órgãos suplementares.  
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Nesse momento, a UFMA já registrava um expressivo crescimento, tanto em número 

de cursos, inclusive com a criação dos primeiros cursos da área tecnológica – engenharia 

elétrica e eletrônica –, quanto em número de matrículas, que de 1967 a 1979 registrava um 

crescimento de 450% (TAJRA, 1985). Além disso, a UFMA já possuía uma estrutura 

significativa no Campus do Bacanga83, que, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, 

já abrigava o ciclo básico, alguns cursos e parte da estrutura administrativa. Também é 

importante ressaltar o início do processo de interiorização da UFMA.   

No contexto local, a fundação da UFMA coincidiu com a eleição de José Sarney ao 

governo do Estado, como “oposição” ao grupo político dominante. A adoção de um discurso 

modernizador por parte do novo governo, “o Maranhão Novo”, e sua proximidade com o 

governo dos militares deu um importante ânimo a consolidação da Universidade, sobretudo por 

meio de investimentos na criação e expansão da sua infraestrutura, além da expansão do ensino 

superior estadual.  

É importante pontuar que o processo de “modernização” do Maranhão, empreendido 

pelo governo de José Sarney (1966-1970), sob a inspiração da ideologia desenvolvimentista84, 

combinado à forma oligárquica de organização do poder político, foi responsável pela 

integração do estado à economia nacional no bojo do capitalismo monopolista, processo que, 

no entanto, não representou uma “ruptura” com o atraso. Ao contrário, para Costa (1997, p.3), 

esse processo “[...] (re)constrói relações sociais autoritárias, aprofunda desigualdades sociais, 

intensifica os conflitos na cidade e no campo, estabelece para a região um determinado papel 

na divisão nacional do trabalho”. 

Portanto, a aceleração das relações sociais capitalistas (modernização) no eixo Norte-

Nordeste, incluindo o Maranhão, não propiciou a reversão dos índices sociais, pelo contrário, 

promoveu seu agravamento, demonstrando uma dialética entre “atraso” e “moderno”, 

característica da evolução do capitalismo, de modo geral, e particularmente de regiões em que 

                                                             
83 Área de 271 ha., denominada “Sítio Sá Viana”, doada pelo Estado à Universidade em 1966, utilizado para a 

construção do Campus suburbano da UFMA. O primeiro prédio construído data da década de 1970, o Edifício 

“Presidente José de Alencar Castelo Branco”. Por meio de recursos oriundos do convênio MEC-BID III, firmado 
em 1983, foram construídos o Centro Tecnológico (CT) e o Centro de Estudos Básicos (CEB Novo), e estava 

prevista a construção da biblioteca e do Centro de Ciências da Saúde, o que não ocorreu devido a falhas na 

execução do projeto (FARIA E MONTENEGRO, 2005, p. 177).  
84 De acordo com Barbosa (2003, p. 03), “Articulando-se ao movimento de expansão do capitalismo monopolista 

no Brasil, sob a égide dos militares, o governo Sarney (1966- 1970) adotou uma política desenvolvimentista, 

materializada na aliança Estado-capital privado e na subordinação da máquina estatal aos interesses da acumulação 

capitalista, sem prejuízo da forte presença oligárquica”. 
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essa modernização ocorreu de forma conservadora (ou autoritária), tal qual vem ocorrendo no 

Maranhão ao longo do século XX, tendo a oligarquia Sarney85 como seu principal expoente.   

Conforme analisa Costa (1997), o processo de integração do Maranhão ao capitalismo 

monopolista, pela via do nacional-desenvolvimentismo, fomentou a  modernização da estrutura 

produtiva, a criação de uma agencia de planejamento das ações governamentais 

(Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão – SUDEMA), desenvolvimento da 

infraestrutura de transporte e energia (Portos, Rodovias, usinas hidrelétricas), “grandes projetos 

agropecuários”, responsáveis pela modernização das relações capitalistas no campo, 

“modernização” da estrutura fundiária, com a instituição da Lei de Terras (1969), que facilitou 

o uso especulativo da propriedade agrária, os projetos “Grande Carajás” e “Consócio Alumínio 

do Maranhão”, responsáveis pela introdução do capital internacional no Maranhão, dentre 

outros feitos, mas não reverteu o “caos social” no qual estava imersa a maioria da população.  

 

Os resultados a longo prazo dessa modernização capitalista conservadora (ou 

autoritária) podem ser evidenciados a partir dos indicadores sócio-econômicos (sic) 

do Maranhão nessas últimas décadas, os quais atestam o quadro de miséria, 

analfabetismo, enfim, caos social, em que sempre tem vivido a população maranhense 

(COSTA, 1997, p. 9).   

 

 

Entretanto, o Governo Sarney deu importante impulso à educação superior, por meio 

da criação de várias escolas estaduais, como a Escola de Administração Pública, de Engenharia, 

de Agronomia e de Veterinária, com vistas à “[...] instrumentalizar o Estado, como formadoras 

de mão de obra, de modo a respaldar o redirecionamento das diretrizes políticas consideradas 

arcaicas, rumo ao desenvolvimento e à modernização” (BONFIM, 2009, p. 256).  

O Governo Sarney iniciou, por meio do “Projeto Centauro”, o processo de 

interiorização das escolas superiores estaduais, mediante a instalação de uma faculdade de 

formação de professores na cidade de Caxias - Faculdade de Educação de Caxias - em 1968, 

que oferecia cursos de Pedagogia e de Licenciatura Curta em Letras, em Ciências e em Estudos 

Sociais. Posteriormente, em 1973, foi criada em Imperatriz, por iniciativa do município, uma 

                                                             
85 De acordo com Barbosa (2003), a consolidação do projeto político de José Sarney foi marcada por intensos 

conflitos entre a oligarquia decadente (o vitorinismo) e a oligarquia ascendente (sarneísmo), que se manifestaram, 

de forma direta ou latente, durante os anos 1960, período em que José Sarney, dissidente da oligarquia vitorinista, 

venceu as eleições para governo do Estado em 1966, e perpassam os governos de Pedro Neiva de Santana (1970-

1974), sucessor e aliado de Sarney, e Nunes Freires (1975-1978), nomeado por influência direta de Victorino 

Freire junto ao general Geisel. “Esse fato indicava uma crise intraoligárquica, com as frações vitorinistas e 

sarneístas disputando o comando político do estado” (BARBOSA, 2003, p. 4). 
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Faculdade de Educação, também com os cursos de Licenciatura Curta em Letras, Estudos 

Sociais e Ciências. Estas configuram as primeiras iniciativas de interiorização do ensino 

superior no Maranhão. 

Em 1972, foi criada a Federação das Escolas Superiores do Maranhão (FESMA), uma 

autarquia de natureza especial, com o objetivo de aglutinar as escolas estaduais, sem, no 

entanto, perderem sua autonomia de unidades isoladas. Em 1981, por meio da Lei no. 4.400, a 

FESMA foi transformada em Universidade Estadual do Maranhão, em regime de autarquia 

especial, com autonomia administrativa, didático-científica, financeira e disciplinar.  

De acordo com Bonfim (2009, p. 257), 

 

Essa universidade, que nasce com perfil pré-definido, deveria ter pois, características 

locais, estaduais e regionais e configurar-se na qualidade de instituição comprometida 

com o desenvolvimento do Estado. [...], o setor educacional foi capturado pela 

ideologia do novo proclamada pelo governo e teria o “dom” de agir como força 
geratriz do moderno, em contraposição ao Maranhão dos coronéis estagnado e 

arcaico.  

 

 

Emoldurada neste quadro, no qual o Maranhão se encontra mergulhado há mais de 

meio século, a UFMA buscou se expandir e interiorizar-se. Com condições muito precárias, 

foram alçadas as primeiras iniciativas nesse sentido, na década de 1970, com a criação do 

Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC-MA), programa 

extensionista, precursor da interiorização das universidades brasileiras86. De acordo com a 

Resolução do Conselho Diretor – CD no. 90/69, que instituiu o programa na UFMA, dentre 

suas diretrizes constava: “A integração do treinamento universitário às diretrizes 

desenvolvimentistas do Estado e da região” (Resolução CD 90/69, apud CASTRO e SILVA, 

2015 p. 88, grifos nossos).  Portanto, percebe-se neste programa a égide da ideologia 

desenvolvimentista no que tange ao papel da educação e das instituições educacionais no 

                                                             
86 O Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), dentre outras medidas, foi 

concebido no contexto da política de segurança nacional como medida preventiva no sentido de garantir a 

segurança interna (SAVIANI, 2007). O primeiro núcleo foi criado e implantado em agosto de 1966, pela UFRN. 

Consistia em um projeto de treinamento dos concluintes dos diversos cursos universitários por meio da prestação 

de serviços às populações rurais, em função de uma necessidade maior de integração da universidade ao processo 

de desenvolvimento. O MEC disseminou a iniciativa através do Projeto Prioritário lntegração das Universidades 

nas Comunidades. No período 1972/75 foram implantados 20 núcleos, em 17 universidades federais, duas 

estaduais e uma escola isolada federal. 



76 
 

combate ao subdesenvolvimento e na elevação dos índices econômicos e sociais, além de uma 

visão muito restrita e instrumental acerca da extensão,  

 

[...] com a efetiva participação das IFES no combate à pobreza, à miséria e, 

consequentemente, ao subdesenvolvimento, por meio de esforço concentrado na área 

da educação e da participação na busca de soluções dos problemas regionais, como 

forma de promover o desenvolvimento interiorano (CASTRO E SILVA, 2015, p. 88-

89). 

 

 

Note-se que o período de criação do CRUTAC na UFMA coincide com o período de 

maior euforia desenvolvimentista, o qual recebeu total apoio dos órgãos governamentais 

(SUDAM, SUDENE, SUDEMA, dentre outros) e não governamentais (UNICEF, UNESCO) 

(CASTRO E SILVA, 2015, p. 89). A preocupação com a carência de técnicos nas regiões 

interioranas e o desenvolvimento da ação comunitária, nortearam a atuação da UFMA por meio 

do CRUTAC. O primeiro núcleo foi fundado em 1970 na cidade de Pedreiras, abrangendo seis 

municípios, e o segundo, em 1972, em Codó (CASTRO E SILVA, 2015).  

O processo de interiorização da UFMA, por meio da implantação de campus e criação 

de cursos regulares data do final da década de 1970, no reitorado do prof. José Maria Ramos 

Martins (1975-1979), que, por meio da elaboração de um planejamento estratégico para a 

Universidade, definiu a interiorização como uma de suas linhas de ação, conforme fica explícito 

na seguinte fala:. 

 

Nossa universidade não é de São Luís, mas do Maranhão; suas atividades não podem 

ficar restritas à cidade de São Luís. Temos que expandi-las pelo Estado inteiro, levar 
seus benefícios ao interior. É claro que não podemos fazer isso simultaneamente em 

todas as cidades, mas podemos escolher aquelas que polarizam determinadas regiões 

e, através delas, dinamizar as áreas respectivas. E realmente, assim procedemos; 

escolhemos, inicialmente, as cidades de Imperatriz, Caxias, Codó, Pinheiro e Balsas 

(FARIA E MONTENEGRO, 2005, p. 350). 

 

 

Conforme pontua o prof. Cabral Marques, sucessor do prof. Martins na reitoria da 

UFMA (1979-1988), a interiorização esbarrava na insuficiência de recursos: “Evidentemente, 

não contávamos com recursos financeiros suficientes, com recursos humanos, nem, às vezes 

com instalações, mas o projeto consistia em realizar ações e criar condições para que aquilo se 
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tornasse realidade” (FARIA E MOTENEGRO, 2005, p. 289), o que permite inferir-se que tal 

processo de expansão se deu de forma precária. 

Assim, no ano de 1978, se deu a criação dos primeiros cursos em Imperatriz – Direito 

e Pedagogia -, seguidos da criação do curso de Ciências Contábeis, em 1993. Posteriormente, 

as iniciativas de interiorização da UFMA atingiram os municípios de Pinheiro, Codó, 

Chapadinha, Bacabal e Balsas, com a criação de campi e tentativas de implantação de cursos 

que, em alguns municípios, não lograram êxito ou tiveram curta duração, por diversos fatores, 

dentre eles, a falta de apoio dos municípios para suprir as necessidades mínimas para a 

implantação de uma universidade, ou por falta de interesse ou preparo da população para 

ingressar efetivamente nos cursos e ainda o não atendimento às demandas locais, quanto à sua 

oferta.  

Em alguns municípios, a oferta regular de cursos de graduação não chegou sequer a 

ser efetivada, frustrando as expectativas quanto à interiorização da UFMA, que foi reduzida a 

oferta de cursos de extensão, treinamentos, campos de estágios para estudantes da capital, 

restando uma estrutura ociosa e vazia, que tão bem representa o descaso do poder público 

quanto à oferta de educação em regiões periféricas.  

Tanto que, São Luís, que comporta aproximadamente 15% da população maranhense, 

é beneficiada com acesso a bens econômicos e culturais, em detrimento do restante da 

população residente no Estado, e concentra a maioria das instituições, cursos e vagas na 

educação superior. É claro que esse processo apresenta contradições, uma vez que, nesse 

município encontram-se parcelas da população residente que são extremamente alijadas do 

acesso à educação superior, assim como a outros direitos da cidadania87. Desse modo, conforme 

análise de Prazeres (2016, p. 73), 

 

[...] podemos perceber a lentidão no processo de interiorização/expansão da UFMA e 
sua frágil articulação com as necessidades locais de acesso ao desenvolvimento do 

conhecimento científico e a oportunidade de prosseguimento de estudos em níveis 

mais elevados por meio da oferta de graduação regular para pessoas não residentes 

em São Luís e seu entorno.  

 

                                                             
87 De acordo com Prazeres (2016), São Luís convive com uma alta taxa de exclusão social, com uma grande 

concentração de riquezas nas mãos de uma elite (34% da população). De acordo com dados do IBGE (2010) 

trazidos pela autora, a incidência de pobreza é calculada em 55% da população e o índice de Gini, na capital, é de 

0,49, enquanto no estado é de 0,545, e 6,3% da população do município vivem em situação de extrema pobreza. 
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Atualmente a UFMA recuperou sua capacidade de expansão, a reboque das políticas 

implantadas pelo governo federal nos anos 2000, sobretudo do REUNI, dando importante 

fôlego para a retomada do processo de interiorização. Contudo, a análise histórica procedida 

até aqui, permite concluir-se que, por sua gênese e desenvolvimento, a UFMA foi uma 

instituição marcada por conflitos e contradições de uma sociedade de base escravocrata, 

extremamente elitista e desigual, fustigada pelos processos de “modernização conservadora”, 

que aprofundaram as bases dos processos de exclusão, que se reproduzem nas instituições 

educacionais. 

No quadro a seguir, apresenta-se uma síntese do processo de expansão e interiorização 

da UFMA ao longo das últimas décadas: 

 

QUADRO 1 – INTERIORIZAÇÃO DA UFMA 

 

Fonte: elaboração própria. 
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3. A CONTRARREFORMA DO ENSINO SUPERIOR NOS ANOS 2000: percurso e 

contradições das políticas de educação superior (2003-2012) 

 

Não há reforma que concilie uma maioria prepotente e uma minoria desvalida 

 (Florestan Fernandes) 

 

3.1.Elementos preliminares para uma análise do contexto das políticas para a educação 

superior nos anos 2000  

 

 

A citação em epígrafe traduz a problemática de fundo que se pretende discutir no 

presente capítulo no que concerne às reformas educacionais para o ensino superior 

empreendidas de 2003 a 2012, período em que o Partido dos Trabalhadores (PT) ocupou a 

presidência da república. Inicialmente, com Lula da Silva (2003 a 2010), por dois mandatos 

consecutivos e, posteriormente, com Dilma Rousseff (2011-2016), que, embora logrando a 

vitória eleitoral por dois pleitos, foi destituída do cargo no seu segundo mandato, em maio de 

2016, por meio de um golpe empresarial-parlamentar-jurídico-midiático88, que levou ao 

processo de impeachment da presidente e ao fim melancólico do ciclo de administrações 

petistas à frente do executivo federal. 

Considera-se oportuno evocar a frase de Florestan Fernandes89 para tentar 

compreender o percurso contraditório das políticas educacionais para o ensino superior no 

período em análise. Pois, conforme se pretende evidenciar, ao mesmo tempo que fomentaram 

a expansão da rede federal, por meio das Universidades e dos Institutos de Educação, Ciência 

e Tecnologia, atendendo aos anseios da sociedade pela democratização das oportunidades de 

                                                             
88 De acordo com Frigotto (2017, p. 23), o movimento que culminou com a instauração do processo de 

impeachment de Dilma Rousseff em 31/08/2016, que alguns analistas caracterizam como um golpe, por representar 

uma ruptura com relação à institucionalidade democrática, uma vez que não foi configurado o crime de 

responsabilidade imputado à presidente,  “tem sua gênese e sustentação nas confederações e institutos privados 

que representam os grupos detentores do capital local e mundial; na grande mídia monopolista empresarial, parte 

e braço político e ideológico desses grupos; em setores e figuras do poder judiciário, inclusive na mais alta Corte 
(...); em setores do Ministério Público e da Polícia Federal”, representantes dos setores da classes dominantes que 

“organizou-se como tal no coração do Estado e da sociedade civil” (FRIGOTTO, 2017, p. 23). No campo da 

educação, apoiaram o impeachment representantes dos interesses empresariais, reunidos, sobretudo, em torno do 

Movimento “Todos pela Educação” e representantes do pensamento conservador, genericamente denominado 

“Movimento Escola sem Partido”.    
89 Florestan Fernandes (1975) critica a realização de reformas, tendo em vista a atuação destas na manutenção do 

capitalismo, ou do “poder conservador”. Para o autor, a realização de reformas profundas é inconciliável com o 

caráter antidemocrático da sociedade brasileira. Para o autor: “a incapacidade das soluções conservadoras advém 

da conciliação de interesses antagónicos” (FERNANDES, 1975, p. 60).  
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estudo para segmentos da população historicamente alijados dos graus mais elevados da 

hierarquia educacional, o fez tentando adotar, para esse nível de ensino, a perspectiva neoliberal 

de Educação Terciária90.  

Por outro lado, essas políticas promoveram o crescimento exponencial do setor 

privado-mercantil, favorecendo o aprofundamento da mercantilização e do empresariamento 

deste nível de ensino, enfraquecendo seu caráter de direito público e universal e legitimando a 

concepção privatista de educação como mercadoria de alto valor e como um investimento 

privado, na tentativa de conciliar interesses públicos e privados, o que, segundo Fernandes 

(1975) caracteriza a incapacidade das soluções conservadoras.  

É certo que tais reformas não foram inauguradas no período em análise, pois seu 

escopo se delineava desde a década de 1980, como parte do projeto político da burguesia, no 

sentido de refrear as tendências democráticas que se intensificavam no período de 

redemocratização91 do país e de recomposição de sua hegemonia classista. 

Em função das lutas democratizantes desencadeadas no seio da sociedade civil pela 

ação de setores progressistas que se contrapunham à ditadura, foram possíveis conquistas de 

grande valor político para a democratização da sociedade, culminando com a promulgação da 

Constituição Federal 1988, em contraste com os avanços das propostas neoliberais que já 

conquistavam adeptos em várias regiões do mundo (MINTO, 2014; BORON, 2008).  

Portanto, na contramão dos interesses da burguesia local e do grande capital 

internacional e em meio à aguda crise econômica, a Constituição Federal promulgada em 1988 

concedia direitos aos trabalhadores e impunha limites à tendência de liberalização e 

                                                             
90 No informe Construir sociedades do conhecimento: novos desafios para a educação terciária, o Banco Mundial 

(2003) adota a definição da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, segundo a 

qual entende por educação terciária o “[...] nível ou etapa de estudos posteriores à educação secundária” (BM 

2003, p. IX), composto por instituições como universidades públicas e privadas, institutos de educação superior e 

politécnicos, assim como outros cenários, como escolas secundárias, locais de trabalho, ou cursos livres e grande 

variedade de entidades públicas ou privadas (BM, 2003). A adoção do termo vai ao encontro das proposições dos 
organismos internacionais – o citado Banco Mundial e a Unesco (1998), principalmente – no sentido de promover 

a expansão, por eles denominada “massificação”, desse nível de educação, que só pode ser alcançada pela 

implementação de um sistema diferenciado, composto por instituições com variados fins, para atender a um perfil 

igualmente diversificado de estudantes. Para uma análise das diretrizes destes organismos para a reestruturação da 

educação superior em nível mundial, ver Catani e Oliveira (2000) e Neves e Pronko (2008).  
91 O período de redemocratização do país, decorrente do esgotamento da fase ditatorial da contrarrevolução 

burguesa, compreende um processo de reordenamento da luta de classes no país e recomposição da hegemonia 

burguesa, contra os riscos de uma “revolução contra a ordem”. Para Fernandes (1980), a abertura democrática 

alimenta a continuidade da contrarrevolução por outros meios.  
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flexibilização do processo de acumulação do capital já em curso em outros países, assim como, 

no campo educacional, assegurava o direito à educação pública e gratuita em todos os níveis. 

Entretanto, conforme argumenta Minto (2014), nas condições da particularidade do 

capitalismo no Brasil, que tornam incompatíveis a democratização da sociedade e o processo 

de dominação burguesa, que não pode se sustentar em bases efetivamente democráticas sob o 

risco de colidir com os interesses das classes dominantes, esse processo foi refreado e muitas 

conquistas democráticas previstas na Constituição de 1988 se tornaram letra morta ou foram 

sendo progressivamente atacadas nos anos posteriores.  

Do ponto de vista econômico, as consequências da transnacionalização do capital e da 

reestruturação produtiva, contribuíram para a desestabilização da economia e a exaustão do 

padrão de acumulação vigente, mergulhando o país numa crise que perpassou toda a década de 

1980. Conforme Sampaio Jr (2007, p. 149): 

 

No Brasil, a exaustão do processo de substituição de importações iniciou um período 
de estagnação da renda per capita, obsolescência das forças produtivas, 

enfraquecimento da estrutura de capital das empresas nacionais e desmantelamento 

do Estado desenvolvimentista. Interrompia-se, assim, um longo ciclo de expansão das 

forças produtivas durante o qual a economia brasileira havia ampliado seu mercado 

interno, internalizado as estruturas fundamentais da Segunda Revolução Industrial e 

cristalizado as bases do Estado nacional burguês. 

 

O avanço das políticas neoliberais no âmbito da economia, adotadas como “solução” 

para a crise nos 1990, solapou as bases da economia nacional, o que, de acordo com Sampaio 

Jr (2007, p.152), “minou a solidez material e social do pacto federativo brasileiro”92 e 

subordinou o conjunto da economia aos ditames do capital internacional. Isto demonstra, mais 

uma vez, o caráter antinacional, antissocial e antidemocrático da burguesia local93, pela opção 

por uma associação mais aprofundada com o capital internacional, promovendo os interesses 

dos setores pró-imperialistas das frações locais da burguesia (financeiro, agronegócios, 

commodities, etc.)  em detrimento dos interesses gerais da população, aprofundando as 

                                                             
92 De acordo com Sampaio Jr. (2007, p. 147), “A incapacidade estrutural de suportar a concorrência internacional 

deixou a periferia extremamente vulnerável a processos catastróficos de desestruturação produtiva. Encontra-se aí, 

em última instância, a origem das forças disruptivas que, desde os anos oitenta, comprometeram a continuidade 

dos processos de industrialização e a estabilidade dos sistemas monetários”. 
93 Para Sampaio Jr. (2007), ao término do período desenvolvimentista (1950-1980), a burguesia brasileira teria se 

divorciado totalmente das demais classes sociais, ficando o país à mercê de seus interesses particulares e 

imediatistas. Por isso, concordando com Celso Furtado, afirma que a missão civilizatória do capitalismo 

dependente havia atingido os limites de suas possibilidades.  
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desigualdades e inviabilizando a concretização de um projeto político mais autônimo e 

democrático, tendo como consequência a adoção do neoliberalismo. Nesse sentido,  

 

[...] a liberalização impactou de modo profundamente destrutivo setores da economia 

que podiam ser “capturados” pelos grandes capitais internacionais. Os novos padrões 

tecnológicos fizeram com que o mercado de bens de consumo de massa (de base 

internacionalizada) produzisse uma verdadeira destruição de ramos inteiros da 

produção interna. Por isso, nos anos de 1990, se “neoliberalizando” o país entrou num 

processo de desindustrialização progressiva (MINTO, 2014, p. 277).   

 

Segundo Sampaio Jr. (2018), o resultado da transição “lenta, gradual e segura”, 

pactuada entre as elites que sustentaram o regime militar, fez emergir, na Nova República, uma 

“democracia de baixa intensidade”, marcada pela histórica impermeabilidade do Estado 

brasileiro às demandas populares, cujo símbolo principal, a Constituição Federal de 1988, tão 

logo seria alijada em prol da ofensiva neoliberal “[...] iniciada por Collor, consolidada por 

Fernando Henrique Cardoso e continuada por Lula e Dilma - a investida do capital contra os 

direitos dos trabalhadores, o ataque do rentismo sobre os fundos públicos e o avanço do 

mercado sobre o Estado” (SAMPAIO JR. 2018, p. 44)94. 

Num primeiro momento, as reformas neoliberais no Brasil tiveram como marco a 

primeira metade da década de 1990, com os governos de Fernando Collor de Melo e Itamar 

Franco, nos quais teve início o processo de adesão da burguesia brasileira ao projeto neoliberal, 

inaugurando uma nova via de desenvolvimento econômico baseado em um novo padrão de 

integração ao mercado mundial em substituição ao modelo desenvolvimentista. 

Os anseios da burguesia brasileira, associados aos interesses do grande capital 

imperialista, iriam encontrar eco nas políticas dos governos Collor-Itamar, através da abertura 

econômica para o mercado internacional, a modernização do Estado e sua consequente 

                                                             
94 É importante ressaltar, como chama a atenção o prof. Luiz Filgueiras (2006), que existe uma diferenciação entre 

o neoliberalismo enquanto doutrina político-econômica mais geral - formulada no pós-guerra a partir da crítica ao 

Estado de Bem-Estar Social e ao “socialismo real”, com base no retorno ao liberalismo regressivo -, o projeto 

econômico neoliberal, que se materializou nos diversos países enquanto expressão das tensões entre as frações de 
classe burguesa e trabalhadora, e o modelo econômico neoliberal periférico, “resultado da forma como o projeto 

neoliberal se configurou, a partir da estrutura econômica anterior do país, e que é diferente das dos demais países 

da América Latina” (p. 179). Assim, “o neoliberalismo é uma doutrina geral, mas o projeto neoliberal e o modelo 

econômico a ele associado, são mais ou menos diferenciados, de país para país, de acordo com as suas respectivas 

formações econômico-sociais anteriores” (IDEM). Uma vasta bibliografia se encontra disponível sobre o tema, 

com destaque para Anderson (1995) e Boron (2008 e 1994). Uma análise interessante sobre a apropriação do 

neoliberalismo no Brasil encontra-se em Filgueiras (2006) e Fontes (2010). Uma atualização da análise sobre o 

neoliberalismo (ou neoliberalização) pós-crise global de 2008 pode ser encontrada em Brenner, Peck e Theodore 

(2012). 
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privatização, a redução do déficit público, com cortes de gastos principalmente nas áreas 

sociais, e, por fim, uma política de arrocho salarial.  

Nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o programa neoliberal 

foi aprofundado e executado de maneira mais intensiva, em conformidade com as prescrições 

do Consenso de Washington, no sentido da estabilização econômica e implementação de 

políticas “pró-mercado” (FILGUEIRAS, s/d).  

 

Após mais de uma década dessa experiência, os resultados essenciais, com nuances e 

detalhes secundários, são os mesmos verificados nos demais países do Continente, 

quais sejam: estabilidade relativa dos preços e baixíssimo crescimento econômico, 

acompanhados pelo aumento das dívidas externa e interna; a desnacionalização do 

aparato produtivo, com transferência de renda do setor público para a setor privado e 

da órbita produtiva para a órbita financeira; a elevação das taxas de desemprego e a 

redução dos rendimentos do trabalho. Em suma, aprofundamento dramático da 

dependência e da vulnerabilidade externa do país, a ampliação da fragilidade 

financeira do setor público, a precarização do mercado de trabalho e a manutenção ou 

deterioração das condições sociais – pobreza, criminalidade, violência e desigualdade 

de renda e de riqueza (FILGUEIRAS, s/d. p. 1). 

 

As reformas de cunho gerencialista, operadas no âmbito do aparelho do Estado, 

paralelamente à continuidade das reformas econômicas, conferiram o mote dos governos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que, de acordo com Neves (2006, p. 82), 

“responsabilizaram-se prioritariamente por reestruturar o Estado em suas funções econômicas 

e político-ideológicas”. 

Para Neves (2006), este projeto de sociabilidade lastreado pelo neoliberalismo de 

Terceira Via, implementado a partir da presidência de Fernando Henrique Cardoso, visou 

alterar as características do Estado, de produtor direto de bens e serviços a coordenador e 

indutor de iniciativas privadas, tanto na área econômica quanto na área social, de modo que a 

privatização foi complementada por políticas públicas no sentido da descentralização, 

fragmentação e focalização. 

Nos anos FHC, o aprofundamento das reformas neoliberais tiveram como pressuposto 

a reforma do Estado95, no intuito de reconfigurar seu papel como mediador das relações de 

                                                             
95 De acordo com Minto (2014), a reforma do Estado, estrategicamente utilizada pelo pensamento neoliberal, 

forjadas nos discursos da ineficiência, na burocracia excessiva, na corrupção naturalizada e na desqualificação de 

tudo que é estatal (ou público, no sentido de oposição ao privado), escamoteia a real necessidade de alterar as 

formas pelas quais o aparato estatal funciona como mediador das relações de classe, sobretudo através da 

manutenção dos direitos relacionados, direta ou indiretamente, ao trabalho, como previdência, saúde, educação, 

além de favorecer novos nichos para atuação do capital no âmbito da oferta de tais direitos como mercadoria. No 

que concerne à questão do Estado, para Sampaio Jr. (2007, p. 152-153), “a conjuntura atual caracteriza-se pelo 

fato de que a globalização dos negócios transformou em antagonismo aberto a secular contradição entre o 
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classe e como articulador da atividade econômica, viabilizando o novo padrão de acumulação, 

baseado na flexibilização e na liberalização da economia, tendo como consequências a restrição 

e reversão de direitos e conquistas sociais, algumas consideradas irreversíveis e muitas que não 

chegaram sequer a ser implementadas96. 

As reformas do aparelho de Estado, implementadas a partir de 1995 pelo então 

Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE)97, fomentaram uma nova dinâmica 

na relação entre Estado, mercado e sociedade civil, no sentido de uma administração pública 

mais ágil e eficiente – administração gerencial -, inspirada no modelo empresarial, e, 

juntamente, enaltecendo o protagonismo da sociedade civil e sua atuação junto (ou em 

substituição) ao poder público. 

A reformulação gerencial do aparelho de Estado induziu a privatização de setores 

ligados a produção econômica e a crescente terceirização das atividades de apoio, além da 

desestatização-publicização das políticas sociais, mantendo seu caráter “público”, mas “através 

do seu financiamento compartilhado entre Estado e setores privados e de sua prestação por 

instituições ‘públicas não pertencentes ao Estado nem à esfera privada’, viabilizadas por 

contratos de gestão” (LIMA, 2005, p. 336). Dessa forma, “As políticas sociais em geral 

começam a se constituir em serviços não-exclusivos do Estado, ou seja, poderiam ser exercidos 

simultaneamente pela iniciativa privada e pelas chamadas organizações públicas não-estatais” 

(NEVES, 2006, p. 83-84). 

Este é um marco fundamental para a definição das políticas educacionais em geral e 

da educação superior em particular, uma vez que, sob esta ótica, a mesma se encontra situada 

no núcleo de serviços não exclusivos do Estado e estaria aberta a uma atuação mais intensa do 

setor privado e de organizações públicas não estatais (organizações sociais)98, além da 

                                                             
desenvolvimento desigual do sistema capitalista mundial e a consolidação do Estado Nacional como uma entidade 

relativamente autônoma”.  
96 Minto (2014) também corrobora a tese defendida neste trabalho de que, no contexto da hegemonia do 

pensamento neoliberal, o termo reforma adquire um sentido regressivo, esvaziando-se de seu sentido histórico, 

relacionado ao aperfeiçoamento das relações sociais. Ver também Coutinho (2012) 
97 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado propõe a organização do Estado em quatro núcleos: 1. Um 

núcleo estratégico, de natureza estritamente estatal, responsável pelo planejamento e formulação das políticas 

públicas; 2. Núcleo de atividades exclusivas, de natureza também estatal, na qual estão concentrados serviços de 

atuação exclusiva do Estado (cobrança de impostos, previdência básica, subsídio à educação básica, emissão de 
passaportes, fiscalização sanitária e de meio ambiente, entre outras); 3. Serviços não exclusivos do estado, espaço 

do público não estatal, onde o Estado atua juntamente com as organizações públicas não estatais e privadas e; 4. 

Produção de bens e serviços para o mercado, de atuação eminentemente privada, correspondente às áreas da 

economia voltadas para o lucro, cuja tendência é a progressiva privatização das atividades. 
98 As “organizações sociais” (OS) são entidades públicas de direito privado responsáveis pela prestação de serviços 

públicos, por meio da celebração de contratos de gestão com o poder público. As OS “possuirão autonomia 

financeira e administrativa, podendo captar recursos privados, nacionais e estrangeiros, através da prestação de 

serviços, doações, cobranças de atividades diversas” (LIMA, 2005, p. 219). Além disso, essas instituições estariam 

sujeitas a um maior controle social “através de mecanismos de participação da sociedade, tanto na formulação, 
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possibilidade de adoção de um modelo de gestão das instituições estatais mais próximo do 

paradigma gerencial, fomentando a privatização direta e indireta do setor público99.  

Ademais, no âmbito da atual configuração do capitalismo global, decorrente da 

reestruturação produtiva e da mundialização do capital, as nações periféricas são incorporadas 

por meio da socialização das tarefas mais simples e rotinizadas, e através da adaptação do 

conhecimento e das tecnologias produzidos nos países centrais, ao invés da produção autônoma 

de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, cujo centro dinâmico se encontra, no caso 

do Brasil, maciçamente concentrado nas universidades públicas. Diante disso, o aparato de 

ciência e tecnologia construído com base nas instituições públicas, se revela “excessivo”, 

“ineficiente”, “caro” (MINTO, 2014)100 e, em muitos aspectos, desnecessário.  

Desse modo, 

 

Há uma nova divisão do trabalho entre as IES brasileiras, de modo a reduzir o escopo 

de atuação estratégica das IES capazes de produzir novos conhecimentos científicos 

e tecnológicos, antes indispensáveis a uma vasta gama de setores da economia e que, 

agora, se estabelecem como centros nervosos de uma gama menor de setores, aqueles 

ligados ao capital monopolista (MINTO, 2014, p. 283).  

 

Nesse bojo foram concebidas e implementadas políticas que tendem a inviabilizar a 

construção da universidade pública autônoma como projeto histórico, que nunca chegou a se 

concretizar de fato no Brasil, mas que nas condições neoliberais, tende a se esfacelar sob a égide 

da heteronomia101 e da mercantilização102. Paralelamente ao processo de desconstrução da 

universidade pública, são observadas políticas de favorecimento do setor privado mercantil – 

                                                             
quanto na avaliação do desempenho da organização social, configurando, desta forma, a noção de ‘publicização’ 

dos serviços públicos” (LIMA, 2005, p.219). 
99 Cabe salientar, conforme pontuam Evangelista, Moraes e Shiroma (2003), que, mesmo que muitos pontos dessa 

proposta não tenham sido realizados em sua plenitude, essas ideias ampararam as propostas de reforma do ensino 

superior que se seguem a década de 1990.   
100 Segundo Leher (2018), no Brasil, historicamente, o aparato de produção de ciência e tecnologia e inovações, 

concentrado nas instituições públicas, foi instituído de modo a dar suporte ao desenvolvimento de setores e 

atividades consideradas estratégicas do ponto de vista do capital, uma vez que, diferentemente dos países centrais, 

as empresas não investem em P&D. Portanto, essa condição aprofunda a heteronomia da universidade e sua 

vulnerabilidade quanto as alterações na dinâmica do modo de produção, o que afeta o cumprimento de sua função 
social. Florestan Fernandes (1975) vê esse processo – situação de dependência fundamental- como um subproduto 

do capitalismo dependente.   
101 Um dos principais pilares da contrarreforma do ensino superior no período em análise diz respeito à questão da 

autonomia universitária, no sentido de reconfiguração desse conceito, crescentemente confundida com autonomia 

financeira, que remete a desresponsabilização do Estado quanto à sua manutenção e financiamento.  
102 O processo de mercantilização da educação – e da educação superior- segundo Minto (2014), engloba e vai 

além da compra e venda de serviços educacionais, mas refere-se à necessidade de converter as IES e suas atividades 

em nichos de acumulação capitalista. Sobre o processo de mercantilização da educação superior e seu caráter 

funcional a atual etapa do desenvolvimento do capitalismo, ver também Sguissard (2008) e Rodrigues (2007). 
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nova burguesia de serviços103 – que se apropriou de uma importante parcela do segmento 

educacional no país, garantindo sua rentabilidade.  

Segundo sintetiza Minto (2014), tal projeto “anti-universidade”, forjado nos anos 

1980-1990 e continuado durante os anos 2000, visa se contrapor à universidade estatal, 

gratuita, laica e regida pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

que apresenta os requisitos mínimos para garantia de uma existência autônoma, o que “[...] não 

implica o fim da universidade, mas antes a restrição ao máximo de um determinado tipo de 

instituição e dos fins que é capaz de cumprir” (MINTO, 2014, p. 297). Para os adeptos desse 

pensamento, o país não precisa de um sistema universitário amplo e de massas, ideologicamente 

denominado como “modelo único”.  

Tal projeto emerge como estratégia das forças conservadoras em resposta aos 

movimentos em defesa da educação pública, do fortalecimento da universidade pública e sua 

democratização, que se avolumavam por meio dos movimentos sindicais, estudantis e sociais 

em afluxo a partir da redemocratização do País. Essa correlação de forças retardou incorporação 

de muitos pressupostos da contrarreforma da educação superior no Brasil, formulados desde os 

anos de 1980104 e também lançou as bases para a construção de um outro projeto de 

universidade, a exemplo da proposta formulada e defendida pela Associação Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES105 e de várias associações sindicais e 

                                                             
103 Boito Jr. (1999, apud RODRIGUES, 2007) relaciona o surgimento de uma “nova burguesia de serviços” à 
retirada do estado brasileiro da ação direta nos chamados serviços sociais, consequência da política neoliberal que 

desmontou os serviços públicos nessa área. De acordo com Rodrigues (2007), os empresários do ensino se 

constituem como fração da “nova burguesia de serviços”, pela venda do ensino-mercadoria em todos os níveis e 

modalidades, atuando fortemente na educação superior.   
104 Podemos localizar como uma primeira iniciativa nesse sentido a criação do Grupo Executivo para a 

Reformulação da Educação Superior (GERES), uma “comissão de alto nível”, constituída em 1985, durante o 

governo de José Sarney, para discutir e propor uma reformulação da educação superior. De acordo com Minto 

(2014), muitos de seus membros eram ligados a organismos internacionais e adeptos da chamada “modernização 

conservadora”, que mais tarde se constituiria a base do Núcleo de Estudos sobre Ensino Superior (NUPES), 

fundado em 1989, que atuou de maneira decisiva nas reformas implementadas durante o governo Collor e FHC, 

fornecendo a base teórico-ideológica para as reformas.   
105 A ANDES foi fundada em 1981, reunindo, numa única entidade, a representação dos docentes das instituições 

públicas federais (autárquicas e fundacionais), das instituições estaduais e particulares. Até 1988, a associação não 

possuía caráter sindical, a partir de então, se constitui como sindicato nacional (ANDES-SN), participando 

ativamente de grandes lutas sociais do período, associadas às lutas específicas da universidade, sobretudo à questão 

da autonomia e da democratização interna, de um projeto de universidade, de ciência e tecnologia para o país, da 

unificação da carreira, valorização salarial e melhoria das condições de trabalho. Sobre a história do ANDES e sua 

atuação nas lutas pela universidade pública, ver Dias (2011). As propostas do ANDES para a universidade 

brasileira estão sintetizadas no documento “Proposta do ANDES-SN para a Universidade Brasileira”. Cadernos 

ANDES, nº. 2. (ANDES, 2013c). 
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científicas que militam pela defesa do caráter estratégico da universidade para o Brasil, pautada 

em um padrão unitário de qualidade para o ensino superior106. 

No entanto, as contradições oriundas do processo de redemocratização, aliada à crise 

de hegemonia aberta com o fim da ditadura, que geraram ganhos reais para a classe 

trabalhadora, consubstanciados na CF de 1988, além de fortalecer a capacidade de mobilização 

dos sujeitos políticos coletivos da classe, obrigou a burguesia a trabalhar pela construção de 

uma nova hegemonia classista sobre uma base social mais heterogênea, complexa e mobilizada, 

que pressionava por mais direitos e maior participação democrática. 

De acordo com Fontes (2010), o afluxo das lutas sociais dos anos 1980 significou uma 

complexificação do padrão de dominação burguesa no Brasil, que agrega a autocracia a novas 

modalidades de convencimento, e para a necessidade de estabilização de um formato político 

de tipo democrático-representativo, no sentido de conter as lutas democratizantes que se 

adensavam no seio da sociedade civil. Para a autora, “A democracia, fruto da conquista popular, 

enfrentaria uma regular e sistemática redução de seu teor igualitário, crescentemente 

sinonimizada aos mecanismos eleitorais e parlamentares” (FONTES, 2010, p. 320). 

Pode-se afirmar, assim, que a transição democrática, capitaneada politicamente pelos 

mesmos setores que outrora conferiram sustentação à ditadura, conduziu a uma democracia nos 

moldes liberais. Para Leher (2018), esse processo impôs uma visão restritiva à transição 

democrática, limitada a reformas institucionais e manutenção da ordem econômica. A 

estabilização do formato democrático-representativo e a importância efetiva das lutas populares 

no período, cujos representantes mais significativos foram o PT e a CUT, fez com que “uma 

esquerda para o capital” fosse incorporada sob o formato democrático-eleitoral que se instituiu, 

resultando em um “transformismo quase clássico, no qual grande parcela da esquerda, em sua 

prática e em seu discurso, atuaria pró-ativamente para com o capital” (FONTES, 2010, p. 325).  

Lima (2005) aponta outros fatores responsáveis pela metamorfose na atuação das 

organizações classistas no Brasil a partir da década de 1990, como os reveses sofridos pela 

classe a partir das políticas neoliberais, o que desarticulou e enfraqueceu o poder de pressão 

dos sindicatos, além de uma estratégia de contrarrevolução imanada da própria burguesia, a 

partir da cooptação da burocracia sindical, que apoiou a criação de uma nova Central Sindical 

                                                             
106 Outros exemplos da atuação segmentos progressistas em torno dos debates sobre a educação pública foram a 

articulação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, em 1986, e do Congresso Nacional de Educação 

(CONED), em 1996, articulando entidades sindicais e científicas nas disputas pelo conteúdo da LDB de 1996 e do 

Plano Nacional de Educação, de 2001. Ver Leher, 2018. 
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– Força Sindical –, orientada pelo “sindicalismo de resultados” e pela adoção, pela própria 

CUT, de um discurso mais propenso a uma relação de conciliação com o capital – “sindicalismo 

propositivo” (LIMA, 2005). Alves (2001) denomina esse novo tipo de sindicalismo de 

“neocorporativista”107.   

 

Enfim, a desregulamentação do mercado de trabalho, a flexibilização do trabalho – 

em suas diversas dimensões – e o enfraquecimento do poder político e de negociação 

das representações das classes trabalhadoras se constituem em um dos pilares 

fundamentais do modelo neoliberal, redefinindo radicalmente, a favor do capital, a 

correlação de forças políticas (FILGUEIRAS ET AL. 2010, p. 41). 

 

Da mesma forma, as organizações partidárias representativas da classe trabalhadora 

consentem em fazer parte do jogo político, disputando, nos moldes democrático-eleitorais 

demarcados pelo sistema representativo, a ocupação dos espaços institucionalizados de poder - 

o que não deixa de ser uma modificação relevante, pois “expressava, enfim, o reconhecimento 

da existência infrapolítica da classe trabalhadora e de setores subalternos” (FONTES, 2010, p. 

325) na cena política brasileira -, porém, em detrimento da mobilização e organização política 

da base voltada para a contestação da ordem. Desse modo, segundo Maciel (2010, p. 129): “A 

integração passiva do PT e da CUT à ordem é o resultado mais importante e de efeitos mais 

duradouros da estratégia transformista exercida sobre as forças oposicionistas pela autocracia 

burguesa desde o início da transição democrática” (grifos do autor).  

Esse quadro sinaliza, de uma maneira geral, para o recuo de uma prática política mais 

combativa, tendo no horizonte a superação revolucionária do capitalismo, e para a adesão ao 

discurso de conciliação de classes, pelo qual foram neutralizados, pela via democrático-

eleitoral, o potencial democrático de teor universal e socializante das lutas/bandeiras oriundas 

dos movimentos populares, pautando sua atuação no “limite da institucionalidade burguesa” 

(LIMA, 2005), o que Fernandes (1980) identifica como pernicioso, do ponto de vista dos 

                                                             
107 De acordo com Alves (2001), o fundamento ontológico do sindicalismo neocorporativo é o novo complexo de 

reestruturação produtiva que atinge o mundo do trabalho e cujo “momento predominante” é o toyotismo como 

nova prática (e ideologia) do espírito capitalista na produção, cujo traço principal é a elevação da fragmentação da 

classe e a constituição de dispositivos organizacionais de novo tipo voltados para a captura da subjetividade do 

trabalho. Para o autor, “A nova práxis sindical neocorporativa de cariz propositivo tendeu a avançar através das 

negociações por empresas, favorecendo as categorias assalariadas mais organizadas e privilegiando a organização 

sindical vinculada aos locais de trabalho. Na verdade, o objetivo de implementar a capacidade organizativa é tão-

somente para aumentar o poder de barganha nas negociações setoriais e por empresa, num sentido pró-ativo, sem 

uma postura classista e antagônica para com o capital” (ALVES, 2001, p. 48). 
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interesses das classes subalternas, ao sucumbir às “ilusões constitucionais”, abdicando pela luta 

revolucionária anticapitalista, pois,   

 

Elas brecam a luta de classes e a concretização das tarefas políticas das classes 

trabalhadoras, de uma perspectiva socialista e revolucionária, em troca de uma 

socialização política pluriclassista democrática que não tem como ocorrer. Qualquer 

tentativa favorecer a democracia, pelo fortalecimento do poder burguês, terá o 

resultado melancólico previsível (FERNANDES, 1980, p. 13, grifos do autor). 

 

Além disso, o uso da concepção social-democrata de “sociedade civil”108, associada à 

existência de organizações não governamentais, o chamado “terceiro setor”, que atua de forma 

colaborativa com o Estado e com o capital, assumindo, em muitos casos, a execução de algumas 

políticas públicas, foi uma das formas de desmobilização política da sociedade, largamente 

incentivada durante o governo FHC, ao lado de uma concepção gerencial de Estado, que 

despolitiza as relações sociais. 

É preciso considerar ainda que as modificações na esfera da produção e da gestão do 

capital e do trabalho impostas pela transição para a fase pós-industrial do capitalismo, 

impuseram a fragmentação e a dispensação da produção, a obsolescência e a alta rotatividade 

da força de trabalho, assim como a hipertrofia do capital financeiro “incidindo diretamente 

sobre a classe trabalhadora, que perde seus referenciais de identidade, organização e luta” 

(CHAUÍ, 2006a, p. 73). 

E ainda, como destaca Netto (1995), a vitória da democracia, após a desagregação do 

regime autoritário, não coincidiu com a melhoria das condições de vida da população, gerando 

um ambiente fértil para o avanço de propostas neoliberais no âmbito econômico como solução 

do problema da hiperinflação e “[...] engendrou um desalento, uma desqualificação, uma 

desesperança tais, em face da ação política e dos espaços públicos, que acabaram por ser 

funcionais às propostas neoliberais” (NETTO, 1995, p. 33).  

Assim, foi possível à burguesia local reconstituir sua hegemonia, neutralizando o 

impacto transformador da atuação das massas no processo político, configurando uma nova 

fase da contrarrevolução burguesa, protagonizados pelos governos de coalizão de classe.  

                                                             
108 O uso do conceito de “sociedade civil”, no sentido aqui empregado, compreende um reordenamento da relação 

público-privado, em que o Estado possa dividir responsabilidades e ações com o setor privado. Sobre o conceito 

de sociedade civil sobre esta ótica, ver Lima (2005). 
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De acordo com alguns estudiosos (LIMA, 2005; SAMPAIO JR, 2012; CASTELO, 

2013; MACIEL, 2010, entre outros), nos anos 2000, ocorreu o aprofundamento de uma variante 

do neoliberalismo no Brasil109, a partir dos governos de Lula da Silva (2003-2010) e Dilma 

Rousseff (2011-2016), que combina políticas econômicas de corte neoliberal com políticas 

sociais redistributivas de caráter compensatório, com base num consenso de que o sincretismo 

entre Estado e mercado seria a base para a restauração da “estabilidade econômica” com “justiça 

social”. 

 

Uma ideologia que atravessou e constituiu o discurso “desenvolvimentista” e foi 

recuperada, pelos governos de coalizão de classes, conduzidos pelo Partido dos 
Trabalhadores no período de 2003-2016, com base no projeto identificado como 

“novo desenvolvimentismo” ou “social desenvolvimentismo”110 (LIMA, 2017, p. 94). 

 

Nesse contexto, busca-se combater as mazelas do neoliberalismo combinando algumas 

premissas liberais da social-democracia, visando “humanizar” o capitalismo, por meio de 

políticas sociais de alívio à pobreza e de uma maior aproximação com a sociedade civil, 

mantendo, por outro lado, traços do receituário neoliberal no que se refere aos fundamentos da 

política econômica. Esse movimento visa apaziguar a questão social, por meio da inserção dos 

setores mais excluídos da sociedade mediante políticas sociais focais, e ainda cooptar as 

lideranças e os movimentos sociais de contestação da ordem, enfraquecer os sindicatos e 

colocar suas reinvindicações no nível econômico-corporativo. 

Neste caso, pode-se retomar a análise de Florestan Fernandes sobre as estratégias 

contrarrevolucionárias acionadas quando se trata de conter as tendências democratizantes da 

sociedade. Tais estratégias de contrarrevolução permanente consistem em permitir ampliação 

da representação política das classes subalternas e em atender, de forma subordinada, as suas 

demandas, de modo que estas não venham a comprometer as condições de reprodução ampliada 

do capital, corroborando para o aburguesamento de suas burocracias sindicais e partidárias que 

substituíram, na sua pauta de ação política, a “revolução contra a ordem”, pela “ocupação do 

poder”, através da política de coalizão de classes, constituindo “[...] um novo ‘acordo pelo alto’ 

na história brasileira, demarcando o período de 2003 a 2016” (LIMA, 2017, p. 93) 111.  

                                                             
109 “Neoliberalismo de Terceira Via” (LIMA, 2005), “Neoliberalismo moderado” (MACIEL, 2010), “Social-

liberalismo” (CASTELO, 2013). 
110 Sobre os conceitos de “novo desenvolvimentismo” ou “social desenvolvimentismo”, ver Sampaio Jr. (2012) e 

Castelo Branco (2009). 
111 A autora pontua, entretanto, que, com o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, estava esgotada a fase da 

contrarrevolução neoliberal baseada na política de conciliação de classes, inaugurando uma nova fase 
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De acordo com Lima (2016), com base em Florestan Fernandes, a política de 

coalização de classes é uma manifestação da contrarrevolução preventiva e prolongada. Nesta 

perspectiva, a implementação de políticas aparentemente progressistas, em grande medida, está 

articulada a estratégias contrarrevolucionárias, no sentido de incorporar subordinadamente as 

demandas dos de baixo, sem que estas ameacem a reprodução do projeto político de dominação 

burguesa, em sua atual fase de realização. 

Nesse sentido, em que pese a origem democrático-popular dos governos Lula da Silva 

(2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), em função da atuação histórica do Partido dos 

Trabalhadores (PT)112, não se observou, durante suas administrações, uma ruptura in totum com 

o projeto neoliberal. Nota-se a permanência do núcleo duro da política econômica, associado 

aos interesses do capital estrangeiro e nacional, combinado a políticas sociais que agregam 

alguns benefícios às classes populares, que, nas condições de desertificação neoliberal 

(ANTUNES, 2005), herdadas da década de 1990, não deixam de ser um importante alívio. 

Logo, tem-se a adoção de um “neoliberalismo moderado”, combinando progressivismo social 

com conservadorismo econômico (MACIEL, 2010).  

Florestan Fernandes (1991) já alertava para o risco da “social-democratização” do PT 

e deste se constituir em um “partido da ordem”, pautando sua atuação pela conquista eleitoral, 

legitimando a democracia burguesa, em detrimento da organização política e revolucionária das 

massas, correndo o risco de se perder como partido de massa, socialista e revolucionário113. Para 

o autor, a participação do partido nas disputas eleitorais, sem dúvida fundamental, deve ter um 

                                                             
contrarrevolucionária, capitaneada pelos segmentos ultraconservadores da burguesia na tarefa de garantir o 

enfrentamento da queda das taxas de lucro do capital, sem lançar mão das estratégias anteriores de 

contrarrevolução, avançando, mais do que nunca, sobre os direitos da classe trabalhadora.   
112 O Partido dos Trabalhadores (PT) foi fundado no ano de 1980, no bojo das lutas pela redemocratização do País, 

tendo como base o “novo sindicalismo”, a partir da articulação dos movimentos contra o regime militar, 

organizados por intelectuais e frações das camadas médias; dos movimentos da Igreja Católica (Comunidades 

Eclesiais de base); dos movimentos sociais de minorias (negros, mulheres e outros) e de grupos marxistas - 

leninistas e trotskistas -, além de outras tendências ideológicas – anarquistas, social-democratas -  recolocando na 

cena política a organização da classe trabalhadora (LIMA, 2005, p. 237). Desde sua formação, como partido de 

massa, classista e combativo, o PT passou por substanciais mudanças em sua orientação política, imposta pelas 
correntes majoritárias então à frente do partido, com prevalência da tendência “Articulação”, que elegeu a 

ocupação do poder como eixo central da atuação partidária em detrimento da organização da classe, a opção pela 

social-democracia em detrimento do socialismo.  
113 Segundo Marques e Pereira (2005), essa tendência se aprofundou no II Congresso do Partido, em 1999, no qual 

foi aprovado um documento final denominado “Uma esquerda republicana”, que traduz a ruptura do Partido com 

o socialismo. “[...] Ao não defendermos o socialismo, não significa que passamos a aderir ao capitalismo como 

modelo econômico. Propomos uma esquerda que resgate as tradições históricas das lutas democráticas e 

republicanas, que na sua essência, são lutas por liberdade, por igualdade, por justiça, por cidadania e por direitos” 

(apud, MARQUES; PEREIRA, 2005, p. 14).  
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caráter educativo, no sentido do acúmulo de forças visando à “revolução contra a ordem”, 

portanto, deve assumir um caráter tático e não estratégico.  

Para Marilena Chauí (2006, p. 53), “[...] sem o socialismo como horizonte da 

democracia e como ideia reguladora de nossas práticas políticas, só restaria ao PT adotar a 

‘terceira via’ social-democrata de humanização do capitalismo, ou a via neoliberal”.    

Logo, os governos do PT contribuíram para a alienação e apassivamento da classe 

trabalhadora, que passou a endossar o seu projeto “neoliberal moderado” (MACIEL, 2010), 

através da proposição de um “pacto social” que visa à conciliação dos inconciliáveis interesses 

de classe, numa lógica própria à social-democracia, que nega os antagonismos classistas, 

substituindo a luta de classe pela busca de estabelecimento de consensos. 

A vitória de Luíz Inácio Lula da Silva à presidência da república, em 2002, foi 

resultado dessa arquitetura de conciliação de classes e devido à insatisfação de diversos setores 

da sociedade em relação às administrações de FHC, o que fez com que o discurso conciliador 

e a promessa de manutenção da estabilidade e continuidade da política econômica agregasse o 

apoio da classe trabalhadora, de setores da classe média e de setores da burguesia114.  

De acordo com Sader (2010), a vitória de Lula nas eleições de 2002 foi uma expressão 

da rejeição ao governo FHC, da resistência dos movimentos populares e da capacidade política 

de Lula capitalizar esses fatores, mas também foi tributada às mudanças na orientação 

programática e na prática política do Partido, desde a derrota para Fernando Henrique Cardoso 

em 1998, que assumiu uma posição mais pragmática no jogo político eleitoral brasileiro, o que, 

segundo Lima (2004), representa uma “guinada à direita”, tendo em vista: 

 

a) a eliminação das referências ao socialismo e às lutas antiimperialistas como 

princípios e objetivos do Partido, substituídas pela conciliação dos inconciliáveis 

interesses de classe; b) a burocratização do Partido através da ação de funcionários 

contratados que substituíram a militância de base; c) a redução das lutas dos 

trabalhadores à legalidade burguesa, fazendo com que o objetivo do Partido se 

restrinja à ocupação de cargos no governo através de alianças com setores da 

burguesia brasileira; d) o aprofundamento, e não apenas a continuidade, da agenda 
neoliberal para o Brasil (LIMA, 2004, p. 32). 

 

 

De acordo com André Singer (2009), a liderança bonapartista de base populista 

exercida por Lula sobre as massas, sobretudo as subproletarizadas, que tiveram seus interesses 

contemplados de forma subordinada ao projeto econômico neoliberal, e sua capacidade de 

                                                             
114 Sobre as camadas sociais que conferiram apoio à candidatura de Lula em 2002, ver Boito Jr. (2003). 
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articulação, postura conciliadora e pragmática115 que possibilitou o apoio da burguesia e setores 

da classe média, constituiu o lastro do “pacto social” que sustentou os governos petistas frente 

à administração federal e possibilitou o avanço das reformas não conclusas no período anterior 

e algumas de importante viés democratizante.  

Para Singer (2009), que caracteriza esse fenômeno como Lulismo116, trata-se de um 

nova força política, até então ausente no contexto eleitoral e que emergiu do primeiro mandato 

presidencial, em substituição à tradicional base eleitoral do PT – classe média urbana, 

estudantes, funcionários públicos, intelectuais -, com Lula à frente de uma outra fração de classe 

– o subproletariado117 – antes caudatária dos partidos da ordem. A desideologização e a 

despolitização118, sua principal característica, indicava a emergência de uma outra orientação 

ideológica, combinando elementos de esquerda e direita, sintetizada no “combate à 

desigualdade dentro da ordem” (SINGER, 2009)119. 

 

Em razão do programa focal já referido estes seres humanos socialmente invisíveis 

foram socialmente incluídos pelo consumo e sem um projeto político assumiram o 

projeto de Lula. [...] Mostra isso as altas popularidades e a blindagem política do ex–

presidente. [...] Ao trazer os invisíveis para cena do consumo Lula se aproximou da 

base industrial e expandiu sua base política não apenas no âmbito dos trabalhadores, 
mas também entre os capitalistas. (SILVA JR. E ANELI JR., 2017, p. 135-136). 

 

 

 

Se, na eleição de 2002, a aliança com partidos de orientação ideológica liberal e de 

centro e a nova imagem propagada pela companha em torno de Lula como candidato moderado 

e conciliador – “Lulinha paz e amor” (SADER, 2010; ANDRADE E LUCENA, 2017) -, 

                                                             
115 De acordo com Gentili e Sader (2013, p. 9), “Luiz Inácio Lula da Silva é um político prático, intuitivo, que 

busca a resolução concreta dos problemas. Foi em boa medida graças a essa capacidade que se desenvolveu no 

país um complexo processo de articulação política”. 
116 Segundo o autor, o “lulismo” seria um movimento econômico, antropológico, político e cultural surgido de um 

realinhamento eleitoral que se consolidara em 2006, mas, que fora produzido no primeiro mandato de Lula, que 

se iniciara em 2003. O seu principal instrumento teria sido o Programa Bolsa Família e o subproletariado como 

principal base de sustentação.  
117 André Singer (2009), utilizando a conceituação de Paul Singer, caracteriza o subproletariado “como aqueles 

que ‘oferecem sua força de trabalho no mercado sem encontrar quem esteja disposto a adquiri-la por um preço que 

assegure a sua reprodução em condições normais’. Estão nesta categoria ‘empregados domésticos, assalariados de 

pequenos produtores diretos e trabalhadores destituídos das condições mínimas de participação na luta de classes’” 

(SINGER, 2009, p. 98). O autor estima que o subproletariado compõe-se de, aproximadamente, 48% da população 
economicamente ativa.   
118 Marilena Chauí (2006) afirma que a despolitização é uma característica inerente ao neoliberalismo, que se 

manifesta por meio do encolhimento do espaço público em detrimento do privado, da política como gestão e não 

como governo, da limitação da capacidade auto organizativa e participativa da sociedade e da fragmentação e 

dispersão das classes populares.  
119 Singer (2009) aponta que pesquisa realizada pelo Eseb (Estudo Eleitoral Brasileiro), em 2006, revela que 

declinou o apoio à esquerda em relação a eleição de 2002, de 25,7% para 9%, acompanhado por um aumento dos 

eleitores que não sabiam se posicionar quanto a esse aspecto (de 23,2% para 41,8%), o que indica, na percepção 

popular, uma diluição das diferenças ideológicas entre partidos e lideranças, após o primeiro mandato de Lula. 
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sintetizado no slogan “A esperança venceu o medo”, foi a fórmula para ultrapassar o patamar 

histórico de 30% dos votos obtidos nas eleições anteriores e garantir a vitória, no pleito de 2006, 

a estratégia foi a mudança da base de sustentação política do governo para as frações de classe 

mais pobres, principal beneficiária dos programas sociais e de medidas econômicas 

implementadas na metade no primeiro mandato (aumento real do salário mínimo, expansão do 

crédito, queda do desemprego).  

Uma vez no poder, Lula buscou sustentação nos partidos tradicionais, em nome da 

governabilidade, se distanciando dos setores independentes da esquerda, tradicional base de 

apoio do PT, e passou a desenvolver um programa político de reformas que em muito se 

aproximava da orientação até então seguida pelo governo anterior. Destarte a vitória eleitoral, 

a herança do neoliberalismo, expressa na “Carta ao povo brasileiro”120, na qual o presidente 

reafirmava os compromissos assumidos com os credores internacionais e sua intenção de 

manter os rumos da política econômica, e na disposição de não pôr em risco a estabilidade 

econômica, aponta o viés contraditório das administrações do PT. Conforme pontua Sader 

(2010, p. 27): 

 

O governo Lula manteve alguns elementos das políticas dos governos anteriores e 

rejeitou outros, configurando um quadro contraditório. Na sua primeira fase, 

primaram os elementos de continuidade, mantendo-se um rígido ajuste fiscal, que 

possibilitou os superávits fiscais e a independência do Banco Central. O governo 

assumiu formas contraditórias. Adotou políticas sociais e política externa claramente 
inovadoras e, ao mesmo tempo, manteve tanto a política econômico-financeira como 

a política agrícola tradicional. 

 

Por outro lado, os ganhos significativos da burguesia interna e externa e o 

direcionamento mantido para a política econômica apontam indícios de que se trata de uma 

continuidade do projeto neoliberal que se instaurou no Brasil desde a década de 1990, e que por 

conta das políticas de conciliação de classes, obteve uma legitimidade quase incontestável. Por 

conta disso, segundo Leher (2018), houve uma certa coesão do “bloco no poder”121 em torno 

                                                             
120 Documento divulgado em 22 de julho de 2002 pela coligação Lula Presidente, contendo dez compromissos 

básicos do futuro governo Lula, com destaque para a manutenção da estabilidade econômica, redução da 
vulnerabilidade externa, reformas (trabalhista, previdenciária, agrária e tributária), equilíbrio fiscal, controle 

inflacionário, superávit primário com vistas a honrar os compromissos assumidos com os credores.  
121 O autor utiliza o conceito de Nicos Poulantzas, entendendo o “bloco no poder” como “as classes e frações de 

classes que ocupam o espaço da dominação política, quer dizer, a ou as classes e frações dominantes”. Além das 

classes e frações de classes dominantes que compõem o “bloco no poder”, o mesmo também é lastreado pelas 

classes dominadas, “que tem uma função muito particular em relação ao bloco no poder, quer dizer as que apoiam 

muito claramente o poder do bloco de poder [...] classes-apoios do bloco no poder (POULANTZAS, 1981, apud 

LEHER, 2018, p. 46). Para Leher, a relação entre o bloco no poder e as classes-apoio foi funcional ao sistema de 

dominação e produziu alguns benefícios para elas, mas, “o modus operandi da dominação, em virtude de 
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da agenda macroeconômica, das políticas de alívio à pobreza e do “modus operandi de 

contenção social manejada pelos governos Lula da Silva e pelo primeiro mandato de Dilma 

Rousseff” (LEHER, 2018, p. 19).  

Tal aspecto se percebe no âmbito da classe trabalhadora, pois, segundo Leher (2018), 

houve um momento de refluxo das lutas sociais entre os anos de 2003 e 2010 - este movimento, 

que o autor denomina de “descenso das lutas”, pode ser verificado na redução do número de 

greves entre 2003 e 2010,  -, resultado do pacto de conciliação de classes, que começou a se 

esgarçar, nos dois polos, a partir da metade do primeiro mandato de Dilma Rousseff, 

especialmente com as chamadas “jornadas de junho” de 2013122.  

Do ponto de vista econômico, alguns fatores conjunturais contribuíram para que o país 

mantivesse uma certa estabilidade, o que possibilitou maior flexibilidade no âmbito da 

aplicação do receituário neoliberal no que se refere às políticas macroeconômicas, gerando 

crescimento e distribuição de renda com participação intensiva do Estado.  

 
Além de reduzir a restrição externa, o novo cenário internacional permitiu – 

principalmente a partir do final do primeiro governo Lula – a flexibilização (em grau) 

das políticas macroeconômicas, em especial a monetária (redução das taxas de juros 

e ampliação do crédito) e a fiscal (maiores investimentos por parte do Estado, através 

do PAC) (FILGUEIRAS ET AL, 2010, p. 52).   
 

 

   

No âmbito das políticas sociais, prevaleceu a tendência a contemplar os mais pobres, 

substituindo as políticas de corte universal por programas focalizados, seguindo uma orientação 

exarada dos organismos internacionais no sentido do “alívio à pobreza”123, visando obter 

estabilidade e coesão sociais necessárias, sem que houvesse, logicamente, prejuízos dos ganhos 

das classes proprietárias, que, conforme Frigotto (2017, p. 22), “continuaram ganhando até mais 

                                                             
contradições, mudou e, na nova situação, não havia lugar para as mediações do bloco com as classe-apoio até então 

em operação” (LEHER, 2018, p. 46).  
122 O conjunto de protestos populares contra o aumento do preço das passagens de ônibus em São Paulo, em junho 

de 2013, que foram cooptados pela direita com base em um discurso anti-PT, capitaneado por grupos pró-Estados 

Unidos, que captaram a insatisfação popular e a direcionaram contra o governo, motivando uma onda de novos 
protestos, o que contribuiu para o desgaste da imagem da presidente Dilma Rousseff e para legitimar o seu 

impedimento, em 2016. Esse tipo de estratégia, conhecida como “guerra híbrida”, está sendo largamente utilizada 

pelos Estados Unidos para manter sua posição de potência imperialista em vários países do mundo, como, por 

exemplo, na “Primavera Árabe”. Ver Medeiros Filho (2018). 
123 As políticas de alívio à pobreza constituem uma importante orientação dos organismos internacionais no sentido 

de equacionar a “questão social” e garantir a coesão social. A educação é vista como importante mecanismo para 

a redução da pobreza, no sentido de aumentar a produtividade do trabalho, reduzir a taxa de natalidade e melhorar 

a saúde das pessoas, além de fomentar a aprendizagem ao longo da vida. Sobre as políticas de alívio a pobreza na 

perspectiva neoliberal, ver Lima (2005) e Castelo (2013). 
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do que no governo Fernando Henrique Cardoso, especialmente no período de forte expansão 

da economia brasileira”.  

Na análise de Frigotto (2017), as políticas de conciliação de classe contribuíram para 

a ampliação das desigualdades e para o aprofundamento da polarização social no país, com a 

elevação da concentração de renda e de capital nos setores mais ricos e o aumento significativo 

dos inseridos precariamente na base da pirâmide, indicando, conforme concluem Andrade e 

Lucena (2017, p. 119-120), que “ As políticas assistencialistas, em que pese sua eficiência na 

redução de tensões sociais, tiveram um efeito paliativo com referência à pobreza, pois não 

proporcionam condições efetivas para a sua superação, mantendo intactas as suas bases 

constitutivas”124.  Conforme pontua Frigotto (2017, p. 22)  

 

As reformas de base, necessidade fundamental para superar a desigualdade abismal 

que condena a grande maioria do povo brasileiro a uma vida precária, foram 

postergadas. Nos oito anos do governo Lula da Silva e nos quatro anos de sua 
sucessora Dilma Rousseff, os grandes empresários e o capital financeiro não foram 

confrontados. 

 

Entretanto, com relação aos ganhos do capital, estes mostram uma tendência 

ascendente: “A participação dos ativos dos grandes bancos no PIB saltou de 11,6% no primeiro 

mandato de FHC para 17,2% no segundo mandato e 19,3% no primeiro mandato de Lula” 

(COELHO, 2007, apud ANDRADE e LUCENA, 2017, p. 120). Além disso, as transferências 

de capitais para credores externos sobre forma de pagamentos de juros, atingiu a cifra de R$ 

160 bilhões, em 2005. “Temos, assim, chancelada por um governo de esquerda, uma brutal 

transferência de renda dos pobres e da classe média que pagam impostos (principalmente 

indiretos no Brasil) para os ricos que recebem juros e, no mercado financeiro, comissões” 

(ANDRADE e LUCENA, 2017, p. 120).  

Esses elementos ilustram bem o fenômeno caracterizado por Oliveira (2018) como 

“hegemonia às avessas”, na medida em que, mesmo sob a direção de forças políticas ligadas 

aos setores dominados da sociedade, foi possível a manutenção do projeto político e econômico 

da burguesia. Em outras palavras, 

 

                                                             
124 Dados da PNAD (2004) apontam uma tendência persistente de perda relativa de rendimentos do trabalho para 

o capital ao longo dos mandatos de FHC e Lula: a participação do salário na renda nacional caiu de 32% (2000) 

para 31% (2004). O salário médio cresceu 3,9% menos que o PIB durante o governo Lula, segundo dados do 

IBGE. (COELHO, 2007, apud ANDRADE e LUCENA, 2016, P. 120). 
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[...] não são mais os dominados que consentem em sua própria exploração. São os 

dominantes – os capitalistas e o capital, explicite-se – que consentem em ser 

politicamente conduzidos pelos dominados, à condição de que a “direção moral” não 

questione a forma de exploração capitalista (OLIVEIRA, 2018, p. 122). 

 

Em suma, em que pesem as contradições e as continuidades que caracterizam as 

administrações do PT à frente do executivo federal, há que se considerar que houve avanços e 

rupturas com relação aos governos anteriores, que podem ser evidenciados, conforme Andrade 

e Lucena (2017), na política externa, por meio da defesa dos interesses nacionais nas relações 

comerciais e maior articulação com países emergentes (Índia, China, África do Sul) e com a 

América Latina (embora atuando, em muitos casos, de forma imperialista125); nas políticas de 

apoio à agricultura familiar; no controle e na redução dos preços de produtos básicos; na oferta 

de crédito, favorecendo o consumo das famílias, sobretudo de baixa renda126; no amplo leque 

de programas sociais; na contenção das políticas de privatização do patrimônio público em 

curso durante o governo FHC; no aumento do salário mínimo acima da inflação; na renovação 

do funcionalismo público, por meio de novas contratações via concursos públicos; na adoção 

de mecanismos de transparência e controle das atividades dos órgãos públicos, como a 

Controladoria Geral de União (CGU); na disposição de diálogo e não criminalização dos 

movimentos sociais e maior representatividade desses segmentos no governo; no 

fortalecimento da participação da sociedade nas instâncias do estado, por meio de seus 

organismos de representação; nas políticas de ações afirmativas e de cotas, que permitiram 

atacar a questão da discriminação social associada a critérios de renda e cor/raça, entre outras.  

Mesmo no âmbito da economia, foram observadas importantes alterações, 

sobretudo em função da adoção de uma perspectiva de desenvolvimento com base nacional e 

pautado no capital produtivo, sem, contudo, desafiar os interesses dos setores mais 

internacionalizados da economia e do setor financeiro. 

 

Lula procurou diálogo para governar, mostrando, neste caso, uma aparente ruptura 

com FHC. Neste mesmo movimento, aproximou-se do capital nacional por meio das 
políticas focais financiadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), buscando, de um lado, o fortalecimento do capital produtivo 

industrial, e de outro e com isso, o crescimento econômico brasileiro, sem, contudo, 

descuidar-se do capital financeiro – uma vez que um está amalgamado ao outro 

(SILVA JR.,2005, p. 22). 

                                                             
125 Ver Fontes (2010) e Maciel (2010). 
126 Embora se constituindo em elemento positivo, Fontes (2010) chama atenção para o risco de considerar o acesso 

ao consumo em si com um elemento democrático, de forma excessivamente redutora. Parafraseando Francisco de 

Oliveira, a autora identifica esse processo como “o mais poderoso narcótico social” (p. 349). 
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No âmbito da educação, cita-se como avanços a ampliação da escolaridade 

obrigatória, de 4 a 17 anos (EC no. 59/09); a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) (EC no.53/2006), que amplia a cobertura 

deste Fundo para toda a educação básica em todas as suas modalidades; a aprovação da Lei do 

Piso Nacional do Magistério (Lei no. 11.738/2008), embora ainda haja divergência em sua 

aplicação, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal; a política de expansão e reestruturação 

da rede federal de ensino técnico e superior.  

O Novo Plano Nacional de Educação (Lei no. 13.005), aprovado em 2014, 

representa importantes avanços na política educacional do país, com a inédita vinculação dos 

gastos em educação ao percentual do PIB, embora limitado quanto à concepção de um sistema 

nacional de educação e à concepção gerencialista de gestão e produtivista de avaliação.  

A possibilidade de ampliação de recursos para a educação por meio da criação do 

fundo social do pré-sal127 e a destinação de 75% dos royalties do petróleo e gás natural para a 

educação128 garantiriam recursos adicionais para a concretização de grande parte das metas do 

PNE. Apesar desses avanços, quanto à questão do financiamento, o Plano deixa margens para 

que os recursos públicos financiem também as instituições privadas.  

Ampliou a participação e o diálogo com a sociedade na construção das políticas 

educacionais, fortalecendo importantes mecanismos, como o Fórum Nacional de Educação, e a 

realização das Conferências estaduais e nacionais de educação, com ampla participação da 

sociedade, promovendo o debate sobre o novo Plano Nacional de Educação.  

Entretanto, tais conquistas restam ameaçadas, em função da crise econômica e da 

grande instabilidade política iniciada em 2015, que resultou na interrupção da administração do 

PT, por meio do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, e a posterior ascensão ao poder de 

forças conservadoras, mais alinhadas aos interesses da burguesia internacional, que já 

implementam importantes medidas capazes de barrar, definitivamente, os avanços obtidos 

durante as administrações do PT, operando, conforme Lima (2017) o fim da política de coalizão 

                                                             
127A Lei no. 12.351/2010 criou um Fundo Social ao qual seriam destinados os recursos da exploração das reservas 

de petróleo na camada pré-sal que cabem à União, como royalties e participações especiais. Pela lei, 50% das 

receitas totais do fundo devem ir para educação e saúde, destas, 75% para a educação 
128 Lei no. 12.858/2013. Dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação 

no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, sendo 75% dos recursos 

destinados à educação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12351.htm
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de classes e o recrudescimento das políticas neoliberais129, politicamente conduzidas pela direita 

conservadora130.  

Por outro lado, os governos do PT atuaram em favor do capital, em continuidade 

ao programa neoliberal, por meio de medidas como:  

- Manutenção da política econômica ortodoxa131; (regime de metas de inflação, superávit 

primário, câmbio flutuante). 

- Realização sistemática de superávits primários, para pagamentos de juros da dívida 

pública132 e o aumento do endividamento público133, mediante baixas taxas de crescimento 

econômico, em comparação à economia mundial134. 

- Política industrial que fortaleceu as empresas nacionais com recursos do BNDES, 

bancos públicos e fundos de pensão, às custas do endividamento do Estado. Entretanto, tal 

política favoreceu mais os setores voltados à exploração de commodities e grandes empreiteiras 

(Brasil Foods, JBS, Aracruz, Votorantim, CSN, Gerdal, Vale, Odebrecht), acentuando o 

processo de monopolização do mercado e acarretando o risco de reprimarização da economia135.  

- Reforma da previdência (EC no.41/2004), que praticamente inviabiliza a 

aposentadoria de servidores públicos com rendimentos integrais, fixa idade mínima para 

aposentadoria, tributa os inativos e prevê a criação de um fundo de previdência complementar 

dos servidores públicos. Além disso, a manutenção de discursos de rever os privilégios que 

                                                             
129 Dentre as medidas tomadas pelo governo Michel Temer, entre 2016 e 2018, cita-se: a Lei no. 13.467/2017, que 
aprova a reforma trabalhista; a Emenda Constitucional no. 95, de dezembro de 2016, que congela os gastos 

públicos por 20 anos; a PEC 287/2016, que dispõe sobre a reforma da previdência, ainda não aprovada. 
130 Os resultados do último pleito eleitoral, em 2018, com a vitória do candidato à presidência Jair Bolsonaro 

(PSL), que também elegeu a segunda maior bancada do Congresso Nacional, com 52 deputados, além de 

conquistas eleitorais em grandes estados, configura o afluxo da direita conservadora no País.  
131 Chama atenção a forma autoritária com que Lula defende os rumos da política econômica definidos para seu 

governo: “[...] Eu não mexo na política econômica. Não tem volta. O caminho está tomado e ponto final. [...] Quem 

pensa em contestar o rumo da economia não terá espaço comigo para discutir isso”. (Lula - Discurso em reunião 

com Ministros do PT - 24 de novembro de 2004, apud ANDRADE E LUCENA, 2017, p. 107-108). 
132 De acordo com Andrade e Lucena (2017), o percentual destinado ao pagamento de juros da dívida pública 

atingiu, em média, 8,4% do PIB no governo Lula. Mesmo com o alcance de superávits primários sucessivos, a 
dívida pública continuou crescente, por conta do sistema de rolagem da dívida.  
133 Sobre o aumento do endividamento público no período, ver Gonçalves (2012) e Reis (2016). 
134 Andrade e Lucena (2017) apontam crescimento médio de 3,3% no período do governo Lula, inferior à taxa de 

crescimento mundial, de 4,9%. Oliveira (2018) também atribui o baixo crescimento econômico a todos os governos 

neoliberais, pois, de 1990 a 2005, a média de crescimento do PIB foi de 2% ao ano. Esta é uma característica 

inerente ao neoliberalismo, sua incapacidade prática de equacionar os problemas econômicos, embora do ponto de 

vista ideológico seja apontado como única solução. Essa é a conclusão de Perry Anderson, no seu “Balanço do 

Neoliberalismo”, quando aponta que “Economicamente, o neoliberalismo fracassou” (ANDERSON, 1995, p. 23).   
135 Sobre esse aspecto, ver Gonçalves (2012), Sampaio Jr. (2012) e Oliveira (2018).  
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tornam insustentável o déficit da previdência em longo prazo, no que se refere aos funcionários 

públicos, foram mantidos e reforçados136. 

- Reforma tributária, reestabelecendo a desvinculação de 20% das receitas da União 

(DRU), até 2007 e a prorrogação da CMPF (Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira) em 0,38%. O governo não priorizou a justiça social e fiscal, tal qual a tributação 

das fortunas, bens de luxo e lucros e dividendos, a redução da tributação sobre o consumo de 

grande parte da população e redução dos impostos sobre os salários. O resultado foi o aumento 

da carga tributária sobre a renda - em especial de pessoas físicas - e sobre o consumo – 

tributação indireta -, que atinge os mais pobres e a classe média, em detrimento da camada que 

detém renda mais alta e acumula patrimônio. 

- Favorecimento das empresas em caso de falências, com retirada da prioridade do 

pagamento das dívidas trabalhistas (acima de 150 salários mínimos), em função do pagamento 

de empréstimos bancários, que favoreceu empresas em crise e o setor financeiro em detrimento 

dos trabalhadores. 

- Fomento, através de parcerias público-privadas, de transferências de serviços e 

recursos públicos para a iniciativa privada, com o Estado assumindo todo o “risco” do 

empreendimento, garantindo a remuneração do capital investido137.  

- Programas sociais de caráter assistencialista, focalizados no “alívio à pobreza”, em vez 

de ênfase em políticas sociais universais e estruturantes. 

No campo político, proporcionou a manutenção da hegemonia das mesmas frações de 

classes sociais, integrando, de forma subordinada e pragmática, setores ligados à burocracia 

sindical e aos movimentos sociais. 

Todo esse quadro delineia os limites e perspectivas quanto à política para a educação 

superior implementada pelos governos de coalizão de classe, fortemente marcada pelo discurso 

progressista de democratização do acesso a esse nível de ensino, mas limitada pela manutenção 

                                                             
136 Desde dezembro de 2016, está em discussão uma nova proposta de reforma da previdência - PEC 287/2016, de 
autoria do governo de Michel Temer -, no sentido estabilizar o déficit da previdência e garantir sua auto-

sustentação, cortar “privilégios” dos servidores públicos, equiparando-os com a iniciativa privada, aumento da 

idade mínima para aposentadoria e do tempo de contribuição para aposentadoria integral 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881). Cabe ressaltar que, em 

2012, no governo Dilma Rousseff, foi criado o regime de previdência complementar dos servidores públicos 

federais (FUNPRESP) nos três poderes, por meio da Lei 12.618/2012. 
137 Conforme art. 7º da Lei no.11.079/2004 " [...] para o cumprimento das obrigações mencionadas no art.6o desta 

Lei [obrigações contraídas pela administração pública com o parceiro privado], será admitida a vinculação de 

receitas e a instituição de fundos especiais [...]". 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881
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da estrutura econômica e política que se cristalizou, constituindo, por isso mesmo, o caráter 

concreto e complexo destas políticas, combinando inclusão educacional e precarização, no setor 

público, associadas ao fomento da expansão do setor privado mercantil. 

 

3.2. Políticas para a educação superior no período 2003-2012: privatização, expansão e 

reestruturação 

 

Eu sinto um orgulho – e nesse caso é um orgulho muito pessoal, até um pouco de vaidade –, 

que é o de passar para a história como o único presidente sem diploma universitário, mas o 

que criou mais universidades neste país. 

Luíz Inácio Lula da Silva (entrevista a P. Gentili e E. Sader) 

 

A contrarreforma universitária no Brasil vem sendo gestada, em sentido lato, desde o 

término do período militar, se contrapondo ao modelo universitário fomentado, 

contraditoriamente, pela Lei 5.540 de 1968 e consagrado na Constituição Federal de 1988138. 

Neste âmbito, ganham destaque ideias relacionadas ao arcabouço ideológico neoliberal, que, 

basicamente, consistem na redução da atuação do Estado no âmbito das políticas públicas e na 

ampliação da ideologia privatista, sobretudo no que se refere às políticas sociais, fomentando a 

noção de educação superior como um serviço público não exclusivo do Estado e como 

formadora de capital humano, portanto, um insumo privado, que agrega rentabilidade a seu 

detentor. 

Um dos pilares do discurso reformista foi ataque a um pretenso “modelo ideal” ou 

“padrão único” de organização institucional do ensino superior, com base nas orientações dos 

organismos internacionais e sustentado pela ideologia privatista, que se difunde no Brasil, 

denunciando os elevados gastos do Estado com a oferta do ensino superior universitário, em 

detrimento dos demais níveis de ensino, que precisavam ser melhor assistidos. Ao mesmo 

tempo, alega-se a necessidade de “democratização” do acesso ao ensino superior, considerado 

                                                             
138 Trata-se da desconstrução de um projeto de universidade baseado na articulação entre ensino-pesquisa-extensão 

e no desenvolvimento da pós-graduação e na autonomia universitária consagrado na CF de 1988 (MANCEBO, 

MAUÉS e CHAVES, 2006). “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” (Art. 

207 CF 1988). Contraditoriamente aos objetivos previstos pela “modernização conservadora” operada pela 

reforma de 1968, a universidade brasileira, embora limitada pelas determinações do capitalismo periférico, 

alcançou um crescimento notável como instituição produtora de saber científico com rigor acadêmico e de 

formação ético-política de novos intelectuais. 
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demasiadamente elitista, supostamente pela “incapacidade” do Estado em atender toda a 

demanda desse nível de ensino por meio das universidades públicas, restringindo-se, portanto, 

ao atendimento de uma “elite”139. 

As reformas dos anos 1990 privilegiaram a expansão do setor privado, tendo como 

marco a diversificação institucional das IES, admitida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394) de 1996, regulamentada pelos decretos n. 2.207/97, 2.306/97 e 

3.860/01140. De acordo com Bittar, Oliveira e Morosini (2008), a atual LDB é um marco na 

reestruturação da organização do ensino superior no Brasil, no sentido da flexibilização e 

mercantilização, pois,  

 

[...] ampliou e instituiu um sistema diversificado e diferenciado, por meio, sobretudo, 

dos mecanismos de acesso, da organização acadêmica e dos cursos ofertados. Nesse 

contexto, criou os chamados cursos seqüenciais e os centros universitários; instituiu a 

figura das universidades especializadas por campo do saber; implantou Centros de 

Educação Tecnológica; substituiu o vestibular por processos seletivos; acabou com os 

currículos mínimos e flexibilizou os currículos; criou os cursos de tecnologia e os 

institutos superiores de educação, entre outras alterações (BITTAR; OLIVEIRA; 

MOROSINI, 2008, p. 10-11). 

 

A ideia de reformulação das universidades públicas, mediante a “modernização” de 

suas estruturas administrativas e acadêmicas, visando torná-las mais eficientes e produtivas (do 

ponto de vista do mercado) e menos onerosas para o fundo público, no âmbito do amplo 

movimento de reforma do Estado, está subjacente nesta legislação, conforme comenta 

Sguissardi (2006, p. 1032), 

 

Alguns dos principais mentores dessa legislação principal e complementar têm 

defendido, desde a década de 1980, a necessidade de flexibilizar o suposto modelo 

único imposto pela Lei da Reforma Universitária de 1968, que estabelecia a 

associação ensino-pesquisa e, em caráter preferencial, a criação de IES no formato de 

                                                             
139 Diversos estudiosos, dentre eles Mancebo (2004), contestam essa afirmação, concluindo que aproximadamente 

1/3 dos alunos das instituições de ensino da rede pública fazem parte dos 10% mais ricos da população. Entretanto, 

não são poucos os críticos da gratuidade do ensino superior público, tendo em vista que o tema é constantemente 

abordado, a exemplo do projeto de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional desde 1995 (PEC 

123/95), que modifica o art. 206 da CF 1988 e autoriza a cobrança de mensalidades no ensino superior público 
“compatível com a renda familiar”. No entanto, considerando o crescimento exponencial do setor privado, que 

responde por aproximadamente 85% das matrículas no ensino superior, significa que a gratuidade relativa é cada 

vez menor (MINTO, 2014, p. 324). 
140 Tais dispositivos flexibilizam a extensão do preceito constitucional contido no art. 207 da CF 1988, de modo 

que apenas as IES organizadas como universidades estariam obrigadas à observância do dispositivo constitucional 

e os demais perfis de organização (faculdades isoladas, faculdades integradas, institutos superiores de educação e 

centros de educação tecnológicas), não são obrigados a desenvolver pesquisa e extensão e têm prerrogativas de 

autonomia reduzidas.   
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universidades. A suposta predominância desse modelo, que de fato sempre foi 

minoritário, é que estaria engessando o sistema educacional brasileiro e tornando-o 

muito caro para as possibilidades do Estado nacional.   

 

Para Catani e Oliveira (2000, p. 31), isto corresponde às orientações do Banco Mundial 

em referência a necessidade de flexibilização e diversificação do sistema de educação superior 

nos países em desenvolvimento, em relação ao modelo de universitário, pois, 

 

As instituições não universitárias são consideradas mais flexíveis no atendimento das 

demandas do mercado de trabalho. Do mesmo modo, o fomento às instituições 

privadas de educação superior poderia ampliar as oportunidades de forma eficiente e 

flexível, sem aumentos adicionais para o Estado. Para este, caberia o papel de 

estabelecer mecanismos de controle e avaliação das instituições 

 

 

Com isso, o desenvolvimento quantitativo do setor, que, valendo-se da diversificação 

e flexibilização empreendidas pela legislação vigente, consolida a tendência de expansão do 

setor privado-mercantil, sobretudo através de instituições não-universitárias. Dados 

apresentados por Sguissardi (2006), referentes ao período de 1994-2006, apontam que, em 

1994, 75% das IES possuíam perfil não-universitário; em 2006, esse percentual avançou para 

91,6%, com um crescimento de 154% no período. As IES privadas, que em 1994 representavam 

77,5% do total de estabelecimentos, em 2006 já correspondiam a 88,1%. Em 2008, de acordo 

com dados do Censo da Educação Superior, esse índice atingiu 89,56%. Entre 2002 e 2008, o 

crescimento de IES universitárias é irrisório, enquanto as não universitárias cresceram 40% no 

período (LIMA, 2011). Esses dados confirmam as tendências de crescimento de instituições 

não universitárias e de privatização do sistema, que, à época, detinha um dos maiores índices 

de privatização da América Latina e o quinto maior do mundo (SGUISSARDI, 2006).  

Percebe-se que o período em análise conserva e aprofunda essas características, ao 

mesmo tempo que confere maior impulso à expansão do setor público. Entretanto, de acordo 

com Mancebo (2017), em 2010, ao final do governo Lula, o crescimento da rede privada 

permaneceu como tendência, com 74,2% das matrículas, contra 25,8% nas IES públicas, quadro 

que se estabiliza até o final do governo Dilma, em 2014.  

Logo, o principal sustentáculo ideológico do discurso reformista foi a necessidade de 

“democratizar” o acesso ao ensino superior, considerado demasiado elitista, visto que exclui a 

participação da população mais pobre e, ao mesmo tempo, por ser considerado caro e 

insustentável a longo prazo pelo fundo público, absorvendo os recursos que poderiam ser 
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destinados a outros níveis de ensino. Desse modo, racionalizar os gastos do Estado com a 

educação superior e, ao mesmo tempo, “compartilhar” com a iniciativa privada os encargos da 

expansão desse nível de ensino passou a ser a tônica das políticas implementadas no período. 

Sobre o mesmo argumento, a retórica reformista defende que a educação superior não 

pode se expandir baseada em um “modelo único”, especialmente o universitário, considerado 

oneroso e impermeável às demandas do mercado. Assim, defende a flexibilização das 

instituições de ensino superior e das modalidades de cursos, lançando mão de estratégias que 

possam tornar o ensino superior mais acessível e mais conectado às necessidades do mercado, 

ou seja, mais competitivo141 (EaD, certificação por módulos, certificação por competências, 

bacharelados interdisciplinares,  ciclos, cursos sequenciais, entre outros), atacando o “padrão” 

tradicional dos cursos superiores, constituindo novas modalidades de ensino pós-secundário. 

Conforme pontua Mancebo (2017, p. 106), tal fenômeno  

 

[...] não é uma marca doméstica, pois o sistema universitário, no plano internacional, 

vem passando por transformações rumo a um sistema pós-secundário amplamente 

diversificado, com multiplicidade de arranjos institucionais, fortemente incentivada 

por organismos internacionais 

. 

 

Entretanto, sobre o discurso da “democratização” das oportunidades e como parte da 

estratégia de atender, de forma subordinada, as demandas dos “de baixo”, setores sobre os quais 

se situa a base de sustentação do governo federal, a expansão das vagas no ensino superior foi 

um grande marco das políticas educacionais no período, assim como o avanço da ideologia 

privatista142. Conforme pontua Lima (2004, p. 30), “Para o projeto neoliberal de educação, a 

privatização é apresentada como democratização da educação, sendo justificada como 

ampliação das oportunidades de acesso ao ensino”. 

Desse modo, em que pese o significativo crescimento quantitativo das instituições 

públicas, incentivado por programas de expansão instituídos no período, é inegável o franco 

favorecimento das instituições privadas em seu movimento de expansão e concentração do 

                                                             
141 Sobre o télos competitivo da educação superior, ver Rodrigues (2007). 
142 Minto (2014) analisa que, a partir da década de 1990, há um “adensamento privatista” no âmbito das políticas 

educacionais, no sentido de adequar a educação à logica do capital. Tal fenômeno se manifesta de forma ampla, a 

partir da desregulamentação do setor educacional, tendo como marco a atual LBD, que corresponde a um processo 

de regulação (e remodelação) do setor pelas “forças do mercado”. Para o autor, esse adensamento se dá de forma 

absoluta (crescimento das IES privadas e de sua presença no campo da educação superior) e de forma relativa, no 

interior das IES e na forma de sua relação com a sociedade e o Estado.  
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mercado educacional, que é intensificado pela atuação de grupos transnacionais e pelo 

reconhecimento da educação superior como um serviço, com a inclusão da mesma no Acordo 

Geral de Comércio e Serviços (AGCS) da Organização Mundial do Comércio (OMC), em nome 

do “fetiche da democratização” (LIMA, 2004), aprofundando o processo de mercantilização e 

comodificação da educação superior. 

De acordo com Leher (2018), as principais políticas de indução estatal do setor privado 

(financiamento estudantil, isenção fiscal e políticas de ações afirmativas), em nome da 

democratização das oportunidades, contribuíram para ampliar o mercado educacional e 

favoreceram como nunca as corporações, inclusive a atuação dos fundos de investimento que 

controlam grande parte dos grupos educacionais privados, tornando o controle do capital 

financeiro na educação no Brasil em algo sem paralelo em nenhum país do mundo (LEHER, 

2018, p. 63).  

A vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores marcou a ascensão de uma nova força 

política no cenário nacional, que carreava novas perspectivas quanto à realização de um projeto 

societário que contemplasse os interesses da maioria da população. Isso legitimou as medidas 

tomadas visando à ampliação do quantitativo de vagas e de matrículas, tanto na rede pública 

quanto na rede privada, tendo em vista reverter os índices da década anterior, que, embora 

registrassem enorme crescimento das instituições privadas e a estagnação do setor público, 

amargavam uma cobertura de pouco mais de 7% da população na faixa etária dos 18 aos 24 

anos no ensino superior, com apenas 1/3 matriculado em instituições públicas143. 

Tal quadro sinalizou para a necessidade de medidas que possibilitassem o alcance das 

metas de cobertura desse nível de ensino e de aumento da participação do poder público, 

conforme previsto no Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01):  ampliação, até 2011, da 

matrícula no ensino superior em 30% da população nessa faixa etária e de 40% das matrículas 

no setor público144. Para tanto, o governo federal elegeu a expansão da educação superior como 

                                                             
143 Uma escola do tamanho do Brasil. Programa de governo 2002. Coligação Lula Presidente. Resoluções de 

Encontros e Congressos & Programas de Governo - Partido dos Trabalhadores (www.pt.org.br) / Fundação Perseu 

Abramo (www.fpabramo.org.br).  
144 Ver propostas para a educação superior que constam no Programa de governo da Coligação Lula Presidente 

(2002), que, dentre outros pontos, destacava: a promoção da autonomia universitária e da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão; o reconhecimento do papel estratégico das universidades, em especial das públicas, 

para o desenvolvimento econômico e social do país e sua consolidação como referência para o conjunto das IES; 

expansão significativa da oferta de vagas, em especial no ensino público e em cursos noturnos; expansão do 

financiamento público ao setor público, ampliação do crédito educativo e criação de programa de bolsas 

universitárias com recursos não vinculados constitucionalmente à educação; defesa da gratuidade do ensino 

público. 

http://www.fpabramo.org.br/
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um dos principais eixos de sua política educacional, com vistas a alcançar a população mais 

pobre, historicamente privada do acesso a esse nível de ensino, e ressaltando o papel estratégico 

das universidades federais. Desse modo, “No contexto brasileiro, mais especificamente, os 

desafios ligados à educação superior podem ser condensados na tríade expansão, qualidade e 

democratização” (BRASIL, 2014, p. 19). 

Entretanto, tal política não consistiu em reverter o crescimento da rede privada em prol 

da rede pública, mas, sim, garantir seu crescimento sustentável, inclusive por meio de verbas 

públicas, tendo em vista o enorme contingente de vagas ociosas nestas instituições e o alto grau 

de inadimplência. Além disso, por meio de uma regulação mínima, via sistema de avaliação, 

com vistas a atestar a “qualidade” dos diplomas - atendendo a uma exigência do próprio 

mercado (RODRIGUES, 2007) -, fomentou a competição entre as IES, cujo critério seria o 

ranqueamento produzido com base nos índices de avaliação, consolidando o mercado 

educacional com a chancela do poder público, promovendo um processo de reestruturação da 

educação superior, no sentido de adequá-la as necessidades do mercado, tanto no que se refere 

à “mercadoria-educação” quanto a “educação-mercadoria” (RODRIGUES, 2007). 

Portanto, tais políticas induzem a expansão com reestruturação das instituições 

federais, ampliaram a diversificação e flexibilização do sistema, por meio do estímulo aos mais 

diversos formatos de instituições e cursos, com franco favorecimento do setor privado através 

da criação e ampliação de políticas e programas de transferência direta de recursos públicos ou 

de renúncia fiscal145, com o Estado atuando como ente regulador da qualidade da oferta 

educacional. 

Percebe-se, assim, o caráter contraditório dessa política e a tentativa de conciliação 

dos interesses públicos e privados, pois, embora admita-se a importância de promover a 

expansão do setor público e a centralidade da universidade pública para o desenvolvimento do 

país, preservam-se os interesses do setor privado, otimizando as condições de sua expansão. 

Apesar do processo de privatização da educação superior ter se intensificado ainda na década 

de 1990, atingindo, em 2002, cerca de 70% das matrículas, esse processo não foi revertido. 

                                                             
145 Mancebo (2017) afirma que a expansão da rede privada se deu mediante financiamento estatal, por meio de 

isenções fiscais e previdenciárias que favoreceram o setor privado-mercantil. Para Chaves (2015), são políticas 

que transferem o financiamento público para o setor privado, as isenções tributárias, isenção do pagamento do 

salário-educação, empréstimos financeiros a juros subsidiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social-BNDES. A concessão de bolsas de estudo para alunos carentes via Programa Universidade 

para Todos – PROUNI e os empréstimos subsidiados via Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES) se configuram como expressões máximas dessa política.  
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Segundo Leher (2018), observa-se, entre 2003 e 2014, que as “medidas ecléticas” 

implementadas pelo governo federal foram harmônicas com a agenda do capital e obtiveram 

importante respaldo do “bloco no poder”, a exemplo de medidas, como o Plano de 

Desenvolvimento da Educação, do PROUNI, do novo FIES, do novo Plano Nacional de 

Educação (Lei no. 13.005/2014), apesar de beneficiarem também outras frações de classes que 

serviam de sustentação ao governo. De acordo com Leher (2018), apesar dos conflitos pontuais, 

as convergências com os setores dominantes prevalecem amplamente.  

Com base nesses elementos, a contrarreforma do ensino superior, instituída no período 

em análise, contempla um profundo arcabouço jurídico-político que abrange desde um projeto 

de lei orgânica146, que pretende promover uma reformulação abrangente de todo o sistema de 

educação superior no país, até reformas pontuais, direcionadas aos mais variados aspectos. 

É importante ressaltar que as quatro versões do anteprojeto de lei orgânica da educação 

superior representam as contradições do processo de negociação que envolve os diversos 

segmentos interessados na matéria, com destaque para o setor empresarial147, mas também as 

resistências apresentadas por segmentos críticos ao conteúdo da reforma pretendida pelo 

governo148.  

O resultado desse processo de negociação foi a inviabilidade de votação do projeto, 

mediante as mais de 300 emendas apresentadas pelos parlamentares, o que significa que “[...] 

a disputa social em torno dos distintos projetos de educação superior e, consequentemente, de 

sociedade, está longe de se abrandar” (CÊA, 2006, p. 46). Diante desse impasse, o governo 

optou por implementar a reforma de forma fragmentada e por outros mecanismos, abandonando 

a ideia de uma lei orgânica da educação superior.  

Dessa forma, 

 

                                                             
146 Com a intenção de elaborar uma “lei orgânica” da educação superior, foram apresentadas, entre dezembro de 

2004 e maio de 2006, quatro versões do anteprojeto de lei da educação superior. A última versão do anteprojeto, 

encaminhada ao Congresso Nacional em junho de 2006, tornou-se o Projeto de Lei no. 7.200. Sobre as diferentes 
versões do anteprojeto e seu processo de tramitação, ver Cêa (2006) e Leher (2005).  
147 Como representante dos interesses dos empresários e interlocutor do governo do processo de contrarreforma da 

educação superior, cita-se o Fórum Nacional da Livre Iniciativa em Educação, composto por entidades 

representantes das instituições privadas de ensino superior, que elaborou o documento “Considerações e 

recomendações sobre a versão preliminar do anteprojeto de lei da reforma da educação superior”, contendo as 

reivindicações dos empresários (LEHER, 2005). 
148 De acordo com Cêa (2006), no campo da resistência ao processo de contrarreforma da educação superior, 

destacam-se: O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN, a Frente 

Parlamentar em Defesa da Universidade Pública e Gratuita e a União Nacional dos Estudantes – UNE.  
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Em função da impossibilidade prática de artificializar o “consenso” e da determinação 

governamental de fazer avançar o processo reformista, a estratégia oficial vem sendo 

a de recorrer a medidas que passam ao largo do “democrático” processo de discussão 

do projeto de lei, que está na sua quarta versão, e de burlar o enfrentamento dos 

dissensos por meio de decretos, de rápida aprovação de leis, em função dos mais 

diversos acordos políticos. Ou seja, o governo Lula da Silva põe em prática uma 

reforma dentro da outra, pois o que dificulta o processo de afirmação do projeto de lei 

da reforma da educação superior, no âmbito das discussões com os conflituosos 

grupos de apoio do governo e com outras entidades, vem sendo transformado em 

medida jurídica paralela, atendendo ora a um, ora a outro interesse privado (CÊA, 

2006, p. 47). 

 

 

Contudo, apesar das divergências e da forma fragmentada como foi implementada até 

aqui, pode-se assinalar que a contrarreforma possui um “núcleo orgânico”, consubstanciado em 

documentos produzidos e divulgados pelo Ministério da Educação entre 2003 e 2006149, fruto 

da interlocução do governo com segmentos privilegiados que possuem interesse estratégico na 

contrarreforma – empresários, ONGs, Organismos Internacionais - , que deram origem a seu 

conteúdo fundamental, de cunho privatista, que articula autonomia150, financiamento151 e 

avaliação152. A esse núcleo se opuseram setores da comunidade universitária, associações de 

                                                             
149 Nos referimos ao relatório do grupo de trabalho interministerial (GTI), instituído em 20/10/2003, composto 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Planejamento, Fazenda e Educação e coordenado pela Casa Civil e pela 

Secretaria Geral da Presidência, com o objetivo de analisar a situação atual e apresentar plano de ação visando à 

reestruturação, ao desenvolvimento e à democratização das IFES, cujo relatório resultou no documento “Bases 

para o enfrentamento da crise emergencial das universidades federais e roteiro para a reforma universitária 

brasileira” (BRASIL, 2003). Para uma a análise crítica do relatório do GTI, ver Otranto (2006) e Leher (2004). O 

outro documento, intitulado “Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes” (Documento II), referenda os 

pressupostos apresentados no Relatório do GTI, com o objetivo de “firmar Princípios, definir Diretrizes e 
estabelecer normas para revigorar a Educação Superior no país” (BRASIL, 2004, p. 2). Para análise deste 

documento, ver ANDES (2004). Além destes, de acordo com Cêa (2006), o documento “Gasto social do governo 

central: 2001-2002”, que aponta o modelo de financiamento das instituições públicas de ensino superior como um 

grande “obstáculo” às metas sociais do governo. 
150 Com relação à autonomia universitária, a contrarreforma sugere uma ressignificação do conceito, que aponta 

para a autonomia financeira e de gestão, ou seja, a prerrogativa da universidade de buscar fontes de financiamento 

no mercado, não dependendo exclusivamente do financiamento estatal. Nesse sentido, conforme aponta Chauí 

(2001, p. 204-205), “A autonomia passou a significar uma capacidade operacional de gestão de recursos públicos 

e privados, e não mais o modo de inserção da instituição universitária num sistema nacional de educação e pesquisa 

nem na sua forma de relação com a sociedade e com o Estado”. 
151 No que concerne ao financiamento, há uma tendência em ampliar as fontes privadas de financiamento das IES 
públicas, através de convênios com a iniciativa privada e venda de serviços e produtos, além da racionalização na 

gestão dos recursos, de acordo com critérios quantitativos de eficiência (indicadores de gestão e desempenho), em 

sintonia com as recomendações dos organismos internacionais, e favorecendo a competitividade entre as IES, de 

modo que, nas versões do PL da reforma universitária o tema é tratado a partir desta tônica (CÊA, 2006). 
152 A avaliação tem se constituído como um dos pilares das propostas de reforma da educação superior nas últimas 

décadas, notadamente no que tange à relação das instituições com o Estado, que passa a assumir cada vez mais a 

função de avaliador e regulador, acionando mecanismos de controle, com base na eficiência e na qualidade. “O 

Estado atuaria no sentido de implantar um sistema que associe a autonomia de execução ao estabelecimento de 

objetivos e avaliação de desempenho” (CATANI E OLIVEIRA, 2000, p. 45).  
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classe e estudantis, mesmo o governo afirmando que o conteúdo da reforma representava um 

amplo consenso153.  

Convém ressaltar que a não aprovação da lei da reforma universitária, pelo 

esgotamento das tentativas de estabelecimento de consensos acerca de seus diversos temas, não 

impediu que o governo desse continuidade ao processo, por meio de outros mecanismos legais 

(decretos e leis específicas) que fornecem um preâmbulo da concepção teórica, da inspiração 

política e do direcionamento prático à reforma pretendida, baseada nos supracitados 

documentos. 

Dentre as principais medidas, se destacam: a Lei no. 10.861/04 que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES154; A Lei no. 10.973/04, que 

trata dos incentivos a inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; Lei 

no. 11.079/04, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-

Privada (PPP), no âmbito da administração pública; Lei no. 11.096/05 que institui o Programa 

Universidade Para Todos – PROUNI155; Decreto no. 5.205/2004, que regulamenta a relação 

entre as IFES e as Fundações de Apoio; Lei n. 10.846/04, que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES)156; Criação da Universidade Aberta do Brasil – UAB157; o 

                                                             
153 De acordo com Cêa e Reis (2006), a ideia de concertação é típica dos processos (contra)reformistas de caráter 

neoliberal que eclodiram pelo mundo a partir dos anos 1980; origina-se da interpretação do fim das contradições 

e conflitos sociais e da possibilidade, no capitalismo, de conciliação de interesses antagônicos. Para os autores, 

esse caráter de concertação que permeia os documentos do MEC acerca da reforma da educação superior, lhe 

garante uma intocabilidade e superioridade. “[...] o processo de reforma é um processo de concertação em que o 

método condiciona irremediavelmente a qualidade e o compromisso dos atores com os conteúdos da decisão e sua 

implementação” (BRASIL, 2004, p. 5).  
154 O SINAES tem como objetivo avaliar as instituições, os cursos e o desempenho dos alunos, conforme processos 

e indicadores específicos, entre eles o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e os processos 

de avaliação e regulação das instituições e cursos (credenciamento, autorização e reconhecimento), conduzidos 
pelo MEC/Inep, além dos processos de autoavaliação institucional realizado pelas próprias instituições por meio 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA). A lei é complementada pelo decreto no. 5.773/06, que dispõe sobre as 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino superior e cursos de graduação e 

sequenciais. Para uma análise crítica do SINAES, ver MELO (2006). 
155 O PROUNI foi criado em 2004, pela lei n. 11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica em 

instituições privadas de ensino superior. As instituições que aderem ao programa recebem isenção de tributos, 

representando, portanto, uma forma de financiamento indireto. 
156 O Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, criado em 1999 por Medida Provisória, posteriormente convertida 

na Lei nº 10.260/2001, é um programa destinado a financiar estudantes matriculados em instituições de ensino 

superior não gratuitas, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Ao longo dos anos, o Fies 
passou por reformulações, consolidadas na Lei no. 12.202/10.   
157 O sistema UAB foi instituído pelo Decreto no. 5.800, de 8 de julho de 2006,  para "o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no País". Fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino 

superior. A meta prioritária do Sistema UAB é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores do 

Ministério da Educação, por isso, as ofertas de vagas são prioritariamente voltadas para a formação inicial de 

professores da educação básica (www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab). Par uma análise crítica da UAB, ver 

Mancebo, Vale e Martins (2015). 

http://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab
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Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI (Decreto no. 6.069/2007)158.  

De acordo com Leher (2018), tais medidas encontram profundo respaldo, tanto no 

setor empresarial, que ampliou seus ganhos com a vigência dessas políticas, quanto entre os 

setores populares, que vislumbraram a possibilidade de acesso à educação superior. Para o 

autor: 

 

Conjugando a busca da governabilidade dos “de baixo” com sopros de 

democratização do acesso (por meio do Programa Universidade Para Todos – ProUni 

e do Programa de Financiamento Estudantil – FIES) e com os interesses do setor 
financeiro, os governos Lula da Silva e Dilma Rousseff efetivamente ampliaram as 

matrículas na educação superior – corroborando a crença de que seus governos tinham 

compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior. No entanto, não 

pelo acesso prioritário às instituições universitárias e tecnológicas públicas, mas, 

principalmente, por meio do repasse de verbas públicas para corporações do setor 

educacional (LEHER, 2018, p. 24). 

 

 

 

Pelo exposto, pode-se afirmar, concordando com a análise de Souza (2011), que tais 

medidas, independentemente da aprovação de uma lei da reforma universitária, já estariam 

promovendo o núcleo da reestruturação da educação superior no país. Para o autor, por meio 

do conjunto de medidas e ações implementadas pelo governo federal, as questões centrais e 

estruturantes da contrarreforma, grosso modo, já estariam contempladas. 

 

 

3.2.1. O Programa de apoio a planos de expansão e reestruturação das IFES (REUNI) no 

contexto da contrarreforma do ensino superior 

 

A expansão do ensino superior público, especificamente das Universidades federais, 

foi uma das medidas de destaque no bojo das políticas para a educação superior implementadas 

no período em análise, o que parece um importante ponto de inflexão das políticas educacionais. 

Em praticamente uma década, o número de universidades federais foi ampliado de 45 para 63, 

o que corresponde a 40% do total de instituições criadas em aproximadamente um século de 

história da universidade no País, ampliando em 76% o contingente de matrículas nestas 

instituições (MANCEBO, 2017).  

                                                             
158 Não trataremos de cada uma dessas medidas especificamente pois existe uma larga bibliografia que trata do 

tema. Faremos alusão às mesmas apenas para ilustrar que, independente da aprovação da Lei Orgânica da 

Educação Superior, os pressupostos da contrarreforma já se encontram materializados nessas medidas.  
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As ações do governo em relação a expansão das universidades federais foram 

concebidas em três etapas: a Fase I, de 2003 a 2007, que teve como principal foco interiorizar 

o ensino público federal; a Fase II, de 2008 a 2012, combinou expansão e reestruturação das 

IFES, e correspondeu à fase de execução do REUNI; e a Fase III, que consistiu na continuidade 

dos projetos de expansão anteriores e sua complementação com programas específicos, além 

de fomentar a integração regional e internacional.  

A primeira fase do Programa de Expansão (Expansão I), corresponde ao período de 

2003 a 2007 e teve como principal meta interiorizar o ensino superior público federal por meio 

da criação de universidades e de campi em regiões interioranas, privilegiando algumas áreas do 

conhecimento (formação de professores, saúde e tecnologia) e a criação de vagas noturnas. 

 

 

Na Fase I a prioridade do processo de expansão foi reduzir as assimetrias regionais 
responsáveis pela concentração das universidades federais em metrópoles e regiões 

com maior poder aquisitivo. Nesse sentido, entre 2003 e 2007 foram criadas dez 

universidades federais em regiões prioritariamente não metropolitanas, dentre as quais 

40% na região Sudeste, 30% na região Sul, 20% na região Nordeste e 10% no Centro-

Oeste. Como resultado, foram disponibilizadas 110.729 novas matrículas, 26.612 

vagas e 613 cursos na graduação (BRASIL, 2014, p. 36). 

 

Ainda de acordo com o Balanço social da Sesu (BRASIL, 2014), na primeira fase do 

Programa de Expansão das Universidades Federais foram criados 79 campi de universidades 

federais pré-existentes, a saber: 20% na região Norte; 20% na região Sul; 5% na região Centro-

Oeste, 39% na região Nordeste e 16% na região Sudeste.  Conforme o documento, a criação de 

novos campi pautou-se na participação das universidades no desenvolvimento regional, por 

meio da integração com a comunidade local e da participação efetiva no desenvolvimento da 

formação profissional e pesquisas regionais, visando, em longo prazo, fomentar mudanças 

socioeconômicas e culturais. 

A segunda fase de expansão com reestruturação das universidades federais se 

caracterizou pela implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das IFES – REUNI, aprovado por meio do Decreto no. 6.096, de 24 de abril de 2007.  A terceira 

fase, Expansão e Integração Regional e Internacional, teve como foco a integração regional e 

a descentralização do ensino superior das capitais. Ao todo, foram criadas, de 2008 a 2013, 

mais nove universidades.  

É importante situar a inserção do REUNI no conjunto da política educacional do 

Governo Lula como componente do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. O PDE 
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foi lançado em 24 de abril de 2007, simultaneamente à promulgação do Decreto n. 6.094159, 

dispondo sobre o “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”. O PDE procurou dar 

direção à política educacional, tendo como grande protagonista o governo federal, em 

articulação com Estados e Municípios e a iniciativa privada.  

De acordo com Saviani (2007a), o foco principal do PDE seria a melhoria da qualidade 

da educação básica160, contudo, “o ‘Plano’ se mostra mais ambicioso, agregando 30 ações que 

incidem sobre os mais variados aspectos da educação em seus diversos níveis e modalidades” 

(SAVIANI, 2007a, p. 1232). Conforme o autor, o PDE figura como “grande guarda-chuva” que 

agrega praticamente todos os programas desenvolvidos pelo MEC. Ainda de acordo com 

Saviani (2007a), o PDE não pode ser considerado como um “plano”, em sentido próprio, mas 

sim “[...] como um conjunto de ações que, teoricamente, se constituiriam em estratégias para a 

realização dos objetivos e metas previstos no PNE [2001-2010]” (SAVIANI, 2007a, p. 1239). 

Entretanto, suas ações pouco se relacionam às metas do PNE, sugerindo novas metas e 

estratégias, enquanto o PNE vigente continua a ser “solenemente ignorado” (SAVIANI, 2007a, 

p. 1241).  

No âmbito do PDE, a educação superior é compreendida por meio de alguns 

princípios, tais como: expansão da oferta de vagas; garantia de qualidade; promoção de inclusão 

social pela Educação; ordenação territorial, permitindo o acesso às regiões mais remotas do país 

e o desenvolvimento econômico e social. As principais ações incluídas no PDE são: Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das IFES – REUNI; Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES161, que daria sustentação ao REUNI; Fundo de Financiamento 

                                                             
159 Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em 

regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, 

mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da 

qualidade da educação básica. De acordo com Saviani (2007a), o movimento “Todos pela educação”, responsável 

pela elaboração do “compromisso” é composto por instituições do setor empresarial e financeiro, e que o governo 

incorpora, por meio do PDE, a agenda deste movimento. O PDE integra, na área da educação, o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC que, dentre outros objetivos, pretende: incentivar o investimento privado; 

aumentar o investimento público em infraestrutura; e remover obstáculos burocráticos, administrativos, 

normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento. 
160 Para atingir as metas de qualidade ambicionadas pelo governo, foi instituído o “Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica” (IDEB), cujo objetivo é monitorar o nível de aprendizagem dos estudantes da educação básica, 

através de instrumentos de avaliação dos estudantes (“Provinha Brasil”, “Prova Brasil” e ENEM), que compõe o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O repasse de recursos para as redes estaria vinculado às metas 

do IDEB, induzindo, segundo Saviani (2008, p. 15), a adoção de uma “pedagogia de resultados”. 
161 O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, instituído por meio do Decreto no. 7.234, de 

19/07/2010, tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens de baixa renda na educação 

superior pública federal, em cursos de graduação presencial, por meio de moradia estudantil, alimentação, 

transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As ações são executadas pelas IES, 

que devem acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa (www.mec.gov.br/pnaes).  
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ao Estudante de Ensino Superior – FIES; Programa Universidade Para Todos – PROUNI; 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, além de outras, como o 

“Programa incluir: acessibilidade na educação superior”162 e a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). 

O REUNI, instituído pelo Decreto no. 6.096/07,163 proclama como objetivo: “[...] criar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior [por meio do], 

melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos atualmente existentes” 

(BRASIL, 2007b, art. 1º), pela utilização máxima da capacidade de operação das IFES. 

Portanto, consiste em associar expansão e reestruturação das IFES, no sentido de adequar sua 

configuração às atuais demandas do mundo globalizado. 

A concepção original do projeto de reestruturação das IFES, contida no REUNI, foi 

desdobrada do projeto “Universidade Nova”164, amplamente veiculada como solução contra a 

obsolescência “diagnosticada” das universidades de modelo tradicional. 

 

A proposta atualmente denominada de Universidade Nova implica uma transformação 

radical da arquitetura acadêmica da universidade pública brasileira, visando a superar 

os desafios e corrigir [uma série de] defeitos. Pretende-se, desse modo, construir um 

modelo compatível tanto com o Modelo Norte-Americano (de origem flexneriana) 
quanto com o Modelo Unificado Europeu (processo de Bolonha) sem, no entanto, 

significar submissão a qualquer um desses regimes de educação universitária (UFBA, 

2007, apud LIMA, AZEVEDO E CATANI, 2008, p. 22). 

 

 

O Projeto “Universidade Nova”, desenvolvido pelo reitor da Universidade Federal da 

Bahia, serviu de inspiração para a reestruturação acadêmico-curricular proposta pelo REUNI e 

encontra sua principal referência nos Bacharelados Interdisciplinares, mediante alteração da 

arquitetura curricular tradicional dos cursos de graduação, por meio da introdução de um regime 

de ciclos (geral e profissionalizante), que “implicará ajuste da estrutura curricular tanto dos 

                                                             
162 O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) propõe ações que garantem o acesso pleno de 

pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior. O Incluir tem como principal objetivo fomentar 

a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas Ifes. (http://portal.mec.gov.br/programa-incluir).  
163 O referido Decreto é complementado pelas Portarias Normativas Interministeriais nº 22 e 224, ambas de 2007, 

dos Ministérios da Educação e do Planejamento, que constituem, em cada universidade federal, como instrumento 

de gestão administrativa de pessoal, um banco de professores-equivalente, além do documento “Reestruturação e 

expansão das Universidades Federais: diretrizes gerais”, de agosto de 2007.  
164 Para um aprofundamento da análise do Projeto “Universidade Nova” e sua influência sobre a concepção do 

REUNI, ver LIMA, AZEVEDO E CATANI (2008). 
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cursos de formação profissional quanto da pós-graduação” (UFBA, 2007, apud, LIMA, 

AZEVEDO E CATANI, 2008, p. 23). 

Através do REUNI, o governo “incentiva” as IFES a firmarem contratos de gestão, por 

meio do estabelecimento de termos de compromisso, pelos quais recebem verbas adicionais 

pelo cumprimento das metas assumidas, dentro de prazos estabelecidos e mediante indicadores 

quantitativos. A pretensão do Programa é atingir um aumento substancial de ingressantes nas 

IFES e tem como metas principais: a elevação da taxa de conclusão dos alunos para 90% 

e o aumento da relação aluno/professor para 18. 

Para o alcance das referidas metas, o art. 2º. do Decreto apresenta como diretrizes: 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno; II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação 

de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 

instituições, cursos e programas de educação superior; III - revisão da estrutura acadêmica, com 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 

buscando a constante elevação da qualidade; IV - diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada; V - ampliação de 

políticas de inclusão e assistência estudantil; e VI - articulação da graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica (BRASIL, 2007b).  

Tais diretrizes são vinculadas às estratégias específicas para o alcance dos objetivos 

do Programa, tanto no que se refere à expansão quantitativa quanto à reestruturação acadêmico-

curricular, conforme detalha do documento REUNI – Diretrizes Gerais (BRASIL, 2007c).  

De acordo com o MEC (BRASIL, 2012), o REUNI é resultado de reinvindicações e 

anseios de diversas entidades da sociedade civil pela ampliação da oferta de vagas no ensino 

superior federal, dentre as quais, destaca-se a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Educação Superior (ANDIFES), a Associação Nacional dos Docentes 

do Ensino Superior – Sindicato Nacional (ANDES-SN) e a União Nacional dos Estudantes 

(UNE). Tal entendimento se fundamenta na defesa histórica da expansão de vagas nas 

universidades públicas e na ampliação do financiamento público para a educação pública por 
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parte destes coletivos. Logo, o consenso que se limita a essa ideia é extrapolado para legitimar 

um amplo apoio ao Programa e neutralizar as críticas165.  

Segundo Moraes (2018), o REUNI encontrou resistência entre setores muito 

mobilizados da comunidade acadêmica, sobretudo do corpo docente, mas, nos bastidores, 

enfrentou também a resistência do setor empresarial, alegando a “concorrência desleal” aberta 

com as instituições públicas que são gratuitas, reduzindo, por tanto, o mercado educacional.  

Conforme o discurso do governo e da ANDIFES, o REUNI reforçaria a autonomia das 

Universidades, pela liberdade da decisão sobre sua adesão e elaboração de seus planos, pois se 

trata de uma política descentralizada, a ser executada diretamente pelas IFES, a partir da adesão 

democrática e com base no consenso da comunidade universitária (CISLAGHI, 2011). No 

entanto, houve grande reação contrária por parte da comunidade acadêmica das IFES à adesão 

ao REUNI, que, em muitos casos, foi mais uma decisão autocrática, orquestrada pelos reitores 

nos colegiados superiores, evidenciando que se trata de um “consenso falsificado” (GENTILI, 

1998).  

Outro aspecto que levanta suspeitas acerca do caráter democrático do REUNI foi sua 

edição em forma de decreto, passando ao largo de uma discussão ampla e democrática com a 

sociedade e no parlamento. Tal estratégia tem sido utilizada em larga escala pelo governo 

federal para implementar, neutralizando as oposições, seu projeto de reforma. Nas palavras de 

Souza (2011, p. 104),  

 

[...] pela natureza e estrutura do regime presidencialista brasileiro, o poder executivo 
tem ampla liberdade de agir por decretos e medidas provisórias, com a conveniência 

e troca de favores com o legislativo. [...] Em relação à educação superior, pois, 

observamos a mesma lógica da política de “reforma por decreto”, método amplamente 

utilizado pelo governo em relação às políticas sociais166. 

 

 

                                                             
165 É importante destacar que, embora seja convergente a defesa da expansão de vagas e o aumento de verbas para 

o ensino superior público, essas entidades tiveram uma postura divergente com relação ao REUNI, pois, enquanto 

a ANDIFES foi uma das principais interlocutoras do governo federal na elaboração e implementação do Programa 

(ANDIFES, 2010), e apoiadora do Projeto “Universidade Nova”, o ANDES-SN teceu diversas críticas ao modelo 

de expansão proposto pelo REUNI (ANDES, 2007, 2013Ae 2013b). 
166 Luiz Antônio Cunha também critica a tendência de nosso sistema presidencialista em concentrar as funções do 

Estado no executivo, o que o mesmo denomina de “presidencialismo imperial”. (CUNHA, L.A. As políticas 

educacionais entre o presidencialimo imperial e o presidencialismo de coalizão. Disponível em 

http://www.luizantoniocunha.pro.br/. Acesso em maio de 2018).  

http://www.luizantoniocunha.pro.br/
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Assim, o Decreto que instituiu o REUNI permite defini-lo como contrato de gestão, 

pois fixa metas de desempenho em troca de uma contrapartida financeira. Cabe lembrar que a 

lógica dos contratos de gestão está atrelada à reforma gerencial do aparelho do Estado iniciada 

em 1995, no governo FHC, em que as universidades estariam situadas no núcleo de serviços 

não exclusivos do Estado, “[...] ou seja, entidades que celebram contratos de gestão com o poder 

executivo” (PEREIRA, 1996, apud SGUISSARDI e SILVA JR., 2009, p. 35). Para Mancebo 

(2017), desde 1995, os governos vêm tentando implementar os contratos de gestão na 

administração de suas instituições de educação superior. No entanto, “Pode-se dizer que, a partir 

de 2007, com a aprovação do REUNI, esse objetivo foi alcançado em larga escala, já que incidiu 

sobre toda a rede federal de educação superior” (MANCEBO, 2017, p. 108). 

Para atingir os objetivos do Programa, de ampliar o acesso e a permanência no ensino 

superior e melhorar a qualidade dos cursos de graduação, o REUNI prevê a otimização dos 

recursos humanos e materiais existentes nas IFES, com o mínimo de acréscimo ao orçamento. 

Ou seja, parte do pressuposto de que é necessário não apenas ampliar tais recursos, mas utilizá-

los de forma eficiente, com base em critérios objetivos e racionais de gestão.    

Portanto, o REUNI elenca como indicadores principais para aferir o alcance das metas 

globais (ampliação da relação professor-aluno de 1 para 18 e elevação da taxa de conclusão na 

graduação para 90%) a taxa de conclusão da graduação (TCG) e a relação aluno presencial de 

graduação por professor (RAP)167.  No entanto, esses indicadores não têm sido aqueles que são 

demonstrados nos Relatórios de Gestão das IFES, os quais se baseiam pelos indicadores do 

TCU (Decisão no. 408/2002)168, que são diversos daqueles do REUNI, tornando o 

monitoramento dessas metas mais difícil, uma vez que o MEC também não divulga, de forma 

sistemática, esse monitoramento169.  

De acordo com Passos, Quaresma e Dias (2017), os “indicadores de gestão” se 

propõem retratar a eficiência administrativa da Instituição a partir dos gastos da Universidade 

                                                             
167 Esses indicadores subsidiaram a elaboração dos planos de reestruturação das IFES, conforme as orientações e 

fórmulas contidas em Brasil (2007c).  
168 De acordo com o entendimento do TCU, foram estipulados para as IFES nove indicadores de gestão: Custo 

corrente/ Aluno equivalente, Aluno tempo integral/Professor equivalente, Aluno tempo integral/Funcionário 

equivalente, Funcionário equivalente/Professor equivalente, Grau de Participação Estudantil, Grau de 

Envolvimento discente com a Pós-Graduação, Conceito Capes, Índice de Qualificação do Corpo Docente, Taxa 

de Sucesso na Graduação. Diferentemente do REUNI, o TCU não estipula metas a serem atingidas pelas IFES no 

que se refere a tais indicadores, apenas fornece os parâmetros e a metodologia de cálculo.  
169 Foi localizado, em pesquisas no sítio do MEC, apenas o relatório de acompanhamento do Primeiro ano de 

implantação do REUNI. Na pesquisa de campo realizada na UFMA, não foram localizados relatórios anuais 

baseados nas metas do Programa, apenas os relatórios de gestão, baseados nos indicadores do TCU. 



117 
 

com cada aluno, da alocação eficiente de professores e funcionários, além da própria 

participação do docente e do discente na qualificação do serviço prestado pelas IFES e tem 

influenciado diretamente os rumos da gestão das instituições. Para Catani e Oliveira (2000, p. 

31), esta lógica subjaz às orientações do Banco Mundial em referência à articulação do 

financiamento com o alcance de resultados expressos em objetivos e metas quantitativas, no 

sentido de “[...] melhorar a dotação e a utilização dos recursos entre e dentro das instituições, 

sobretudo através da vinculação do financiamento a critérios de desempenho institucional”.  

Assim, apesar de atribuir parâmetros para a elaboração dos planos de reestruturação 

das IFES, conforme o Decreto no. 6.096/07 e documentos complementares, o REUNI não 

institui mecanismos claros de controle e acompanhamento das metas, com base nos indicadores 

específicos do Programa, o que torna mais difícil um acompanhamento da evolução dessas 

metas.  Conforme Paula, Farone e Baeta (2016), entre os indicadores de desempenho propostos 

pelo TCU, o indicador Aluno Tempo Integral/ Professor Equivalente e a Taxa de Sucesso de 

Graduação são os que mais se aproximam dos parâmetros para a análise das metas propostas 

pelo REUNI, embora haja diferenças para os cálculos desses indicadores. 

Nesta linha, foram realizados estudos (PAULA, FARONE E BAETA (2016); 

PASSOS, QUARESMA E DIAS (2017); FREIRE, CRISÓSTOMO E CASTRO (2007); 

SANTOS, CASTANHEDA E BARBOSA (2011)) para avaliar o impacto do REUNI sobre os 

indicadores de gestão das IFES, segundo os critérios do TCU. Todos os estudos afirmam que 

houve uma alteração dos indicadores de gestão das IFES no período em análise. Com relação 

às metas globais do Programa que podem ser aproximadas a partir dos indicadores do TCU, o 

alcance foi bastante heterogêneo, o que pode estar relacionado com as caraterísticas das 

instituições.  

Segundo Paula, Farone e Baeta (2016),  

 

a análise do comportamento dos indicadores de desempenho apontou influência do 

Reuni na série histórica analisada, haja vista que o alcance de sua meta global se 

refletiu na reconfiguração das IFES para ampliar o acesso e a permanência em nível 

de graduação, melhorar a qualidade dos cursos e aproveitar melhor a estrutura física 

e os recursos humanos existentes (grifos nossos). 

 

 

Os estudos revelam que nas IFES pesquisadas não houve o alcance das metas no que 

se refere ao quantitativo de alunos por professor e também no que tange à taxa de sucesso da 
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graduação, que apresentou redução, sinalizando que o número de ingressantes foi bem maior 

que o de concluintes no período de 2007 a 2014, tendo em vista a significativa ampliação do 

número de vagas no período de vigência do Programa, sobretudo, a partir de 2009170. O custo 

corrente por aluno decresceu de 2007 a 2010, o que aponta para uma racionalização dos 

orçamentos das IFES pesquisadas. No entanto, o estudo evidencia que após o término do 

REUNI os indicadores de desempenho declinaram em função da redução do aporte de recursos 

financeiros às IFES (PAULA, FARONE e BAETA, 2016).  

Quanto aos recursos para o financiamento do Programa, estes serão destinados, de 

acordo com o artigo 3º. do Decreto no. 6.096/07, para construção e readequação de 

infraestrutura e equipamentos, compra de bens e serviços e despesas de pessoal associadas à 

expansão, conforme necessidades dos Planos de Reestruturação apresentados pelas IFES e de 

acordo com as diretrizes e metas globais do Programa. 

Portanto, essa forma de distribuição dos recursos atenta contra a autonomia 

universitária, uma vez que os Planos de Reestruturação seriam baseados em metas e diretrizes 

previamente estipuladas, não levando em conta as reais condições e necessidades das IFES. O 

Decreto deixa claro que os Planos de Reestruturação deverão atender as metas estipuladas pelo 

Programa, limitando a autonomia universitária à indicação da estratégia e das etapas para a 

realização dos objetivos referidos no art. 1o (art. 4º), e o repasse dos recursos adicionais fica 

condicionado ao cumprimento das etapas. 

Para despesas de custeio e pessoal, os valores serão limitados a 20% do total da dotação 

orçamentária da IFES (excluindo os inativos), referente ao ano inicial de execução do Plano, 

condicionado à capacidade orçamentária e operacional do MEC,  

ou seja, estarão sujeitos às contingências da política econômica e às flutuações da conjuntura. 

Em contrapartida, as IFES se comprometem a ampliar, ao final de cinco anos, 20% do total das 

matrículas na graduação, além de atingir as metas globais do Programa. Os recursos do 

Programa previstos para investimento e custeio serão da ordem de R$ 2 bilhões, no período de 

2008 a 2011, alocados conforme a matrícula projetada nos Planos de Reestruturação 

                                                             
170 Paula, Farone e Baeta (2016) apontam que 87,5% das instituições pesquisadas tiveram redução na taxa de 

sucesso na graduação e apenas 12,5% aumentaram, enquanto a média para esse índice caiu de 66% , em 2008, 

para 50%, em 2013, o que demonstra que as medidas para garantir a permanência e a conclusão de cursos estão 

em desacordo com as metas projetadas pelo Programa (taxa de 90% de conclusão na graduação). Estudo de Passos, 

Quaresma e Dias (2017), tomando como referência o indicador “aluno tempo integral/professor equivalente”, 

conforme fórmula do TCU, revelou um comportamento bastante heterogêneo. Entre as IFES pesquisadas, 25% 

elevaram a proporção de alunos por professor, 25% não alteraram e 50% diminuíram a proporção. O estudo aponta 

para uma estabilização deste indicador, com média de 12 alunos por professor, nas instituições pesquisadas, 

conforme critérios do TCU para cálculo deste indicador. 
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apresentados pelas IFES, considerando um valor de referência-Sesu de aproximadamente R$ 5 

mil por matrícula projetada (BRASIL, 2007c). 

Nesse aspecto se percebe uma grande fragilidade do REUNI pois, além de não ampliar 

de forma significativa os recursos das IFES em comparação com as metas propostas, condiciona 

o repasse de recursos às verbas orçamentárias do MEC, o que não garante sustentação efetiva 

do Programa, pois se observa uma tendência recorrente de redução dos recursos oriundos da 

União para financiamento das IFES, sobretudo nos períodos de menor arrecadação (CHAVES, 

2015; SGUISSARDI E SILVA JR, 2009; REIS, 2016; CARVALHO, 2014).  

Deste modo, Léda e Mancebo (2009, p. 54) ponderam: 

 
 

Haverá recurso novo ou apenas uma disputa entre as IFES pelos poucos recursos 

existentes? De todo modo, o que se pode prever é que, daqui por diante, o repasse de 

recursos estará vinculado à assinatura de um contrato de metas, a serem atingidas 

dentro de determinados prazos pelas instituições, o que incluirá, além do aumento de 

vagas, medidas como ampliação ou abertura de cursos noturnos, redução do custo por 

aluno, flexibilização de currículos, criação de arquiteturas curriculares e ações de 

combate à evasão, dentre outros mecanismos que levem à expansão do sistema de 

educação superior. 

 

 

 

Com relação ao total de recursos investidos na expansão das IFES, o Relatório da 

Comissão instituída para a análise da expansão da rede federal (BRASIL, 2012) aponta um total 

de R$ 9.996.296.234,00 dentre recursos de investimentos e custeio, no período de 2005 a 2012, 

enfatizando que “A tendência do aumento de disponibilização de recursos de custeio está 

atrelada diretamente ao crescimento do número de matrículas” (BRASIL, 2012, p 15, grifos 

nossos).  

Diante disso, percebe-se que o REUNI não garantiu um patamar de financiamento 

das IFES compatível com a recomposição de seus orçamentos e a garantia da expansão com 

qualidade e no cumprimento de sua função social, o que induziu uma expansão com poucos 

recursos adicionais comparados às necessidades das IES e as dimensões da expansão 

pretendida. Além disso, a não garantia da continuidade dos recursos, tendo em vista se tratar de 

um Programa com prazo de vigência pré-definido, causa incertezas quanto à sustentabilidade 

da expansão por ele fomentada.  

 

Pode-se, assim, afirmar que a política de ajuste fiscal implementada nos dois governos 

de Lula da Silva, e no primeiro governo de Dilma Rousseff, vem sendo materializada 

por meio da redução dos recursos públicos para as Universidades federais, ao 
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analisarmos os gastos da União com a função Educação, e em relação ao total das 

despesas com o MEC. Concluímos que o discurso do governo de que as IFEs teriam 

recebido mais recursos nos últimos anos, desconsidera o aumento da receita da União, 

bem como a expansão das matrículas ocorrida nesse período, concomitantemente 

coma criação de novas Universidades e campi (CHAVES, 2015, p. 436). 

 

Os dados referentes à evolução das matrículas na graduação (presencial e Ead) 

demonstram que esta não foi acompanhada pela evolução do orçamento das IFES, conforme 

dados abaixo, o que sugere que a expansão foi baseada, de fato, na racionalização dos recursos.  

 

TABELA 6 – Matrículas na graduação (presencial e a distância) X orçamento das IFES 

(2008-2012) 

ANO 2008 2009 2010 2011 2012 % 

Matrículas 698.319 839.397 938.656 1.032.936 1.087.413 55,71 

Orçamento 22.420.138.903  28.191.093.767  

 

30.844.449.160  

 

33.242.453.346  

 

29.987.452.200  

 

33,75 

Fonte: Censo da educação superior (INEP) e Chaves (2015). 

No entanto, a relação entre o crescimento das matrículas e a evolução do orçamento 

das IFES se tornou mais drástica nos anos que se seguiram à conclusão do REUNI, o que 

ameaça a continuidade do processo de expansão, bem como a sustentabilidade da expansão já 

realizada, pois, sem os recursos adicionais, as IFES são obrigadas trabalhar no limite de sua 

capacidade operacional, demonstrando que a expansão não se deu de forma sustentável.  

Assim, conforme apontam Sguissardi e Silva Jr. (2009, p. 86) 

 

 

[...] não é difícil inferir a situação para as IFES, que decorre desse processo no período 

em tela: a deterioração dos campi, das condições de trabalho, da qualidade das 

atividades-fim da instituição universitária e da necessidade de busca, pelos gestores 

destas instituições, de formas alternativas e complementares de financiamento. 

 

Conforme dados apresentados por Leher (2018), os recursos do Tesouro para a efetiva 

manutenção das IFES caíram de praticamente R$ 6 bilhões em 2012 para R$ 4 bilhões em 2015, 

apesar da continuidade do processo de expansão de matrículas, vagas e criação de novas IFES. 

A queda em termos reais referentes ao gasto anual por matrícula, conforme Reis (2016), foi de 

18,35% no período de 2010 a 2014. O quadro abaixo demonstra o movimento de crescimento 

de matrículas em contraponto à redução do orçamento das IFES, entre 2010 e 2017.   
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Quadro 2 – Matrículas X Orçamento – IFES (2010-2017) 

 

Fonte: Site G1. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-

perda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml. 

 

Com o término do REUNI, em 2012, a capacidade das IFES quanto à manutenção das 

unidades e cursos criados no período de vigência do Programa foi prejudicada pelo progressivo 

contingenciamento de recursos para financiamento, aprofundado no período recente, a partir de 

2015, por meio das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo federal para conter a crise 

econômica, motivando uma redução dos recursos do Ministério da Educação na ordem de 

aproximadamente R$ 12 bilhões (ANDES, 2015), montante que ultrapassa os R$ 9 bilhões 

investidos na expansão da rede Federal. 

 

Isso demonstra que o governo freia o próprio processo que ele tinha criado, agindo 

contra o seu próprio programa [em referência ao REUNI]. Além disso, reduz 

proporcionalmente o investimento na universidade pública e aumenta os recursos para 

o lucro das empresas (ANDES, 2015). 

 

Em contrapartida, a renúncia fiscal em favor de grupos privados foi crescente nos 

últimos anos. De acordo com dados levantados por Chaves (2015), as isenções fiscais de 

instituições privadas sem fins lucrativos correspondem a mais de 50% das renúncias tributárias 

para educação, no período de 2006 a 2013. Somente a renúncia em favor do PROUNI foi de 

11,4% no período, o que totaliza, aproximadamente, R$ 4,8 bilhões. Além disso, a autora 

declara que de 2007 a 2013 foram investidos mais de R$ 25 bilhões no FIES, o que evidencia 

que estas políticas induzem, mediante recursos públicos, a mercantilização da educação, com 

enorme favorecimento dos grupos privados. A partir deste quadro, a autora conclui que, 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml
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Para o implemento dessa reforma na educação superior, o governo federal passou a 

incentivar a expansão tanto do setor público quanto do setor privado. Pode-se afirmar, 
no entanto, que a expansão das instituições públicas se deu com contenção de gastos, 

enquanto que para o setor privado o estudo evidenciou que o governo adotou uma 

política de liberalização e estímulo, em especial, por meio da criação do PROUNI e 

do FIES (CHAVES, 2015, p. 439).  

 

Com isso, pode-se inferir que o REUNI induz princípios de racionalização de recursos, 

pela adoção de uma lógica de custo-benefício, que atinge desde a gestão dos recursos até a 

organização acadêmica das IFES, incidindo sobre a estrutura dos cursos de graduação, de modo 

a flexibilizar os currículos, possibilitando diversas modalidades de aproveitamento de estudos, 

introdução do ensino a distância e regras mais flexíveis para ingresso de novos alunos e 

mobilidade estudantil, com vistas a preencher vagas ociosas, evitar a evasão e garantir uma 

expansão com o mínimo de dispêndio.  

Portanto, cabe destacar que as metas de expansão quantitativas via ampliação de vagas 

e matrículas e elevação do percentual de conclusão de cursos está amalgamada a estratégias de 

reestruturação acadêmico-curricular. O próprio documento orientador produzido pelo MEC 

para subsidiar a elaboração dos Planos de Reestruturação das IFES (BRASIL, 2007c), deixa 

claro o estímulo à diversificação dos modelos e formatos de organização de cursos de graduação 

- neste caso, a critério da autonomia universitária. - como condição necessária para a garantia 

da qualidade da formação.  

 

É importante ressaltar que o REUNI não preconiza a adoção de um modelo único 

para a graduação das universidades federais, já que ele assume como pressuposto 

tanto a necessidade de se respeitar a autonomia universitária, quanto a diversidade das 

instituições [...] A qualidade almejada para este nível de ensino tende a se 

concretizar a partir da adesão dessas instituições ao programa e às suas 

diretrizes, com o consequente redesenho curricular dos seus cursos, valorizando a 
flexibilização e a interdisciplinaridade, diversificando as modalidades de graduação e 

articulando-a com a pós-graduação (BRASIL, 2007 c, p. 04-05, grifos nossos).  

 

Nesse sentido, o Relatório de Acompanhamento do primeiro ano de implementação 

do REUNI aponta que, das 53 IFES que aderiram ao Programa, 26 apresentaram projetos com 

“componentes de inovação”, dentre os quais se destacam: formação em ciclos (geral, 

intermediário, profissional ou de pós-graduação); formação básica comum (ciclo básico ou 

grandes áreas); formação básica em uma ou mais das grandes áreas: saúde, humanidades, 

engenharias e licenciaturas; Bacharelados Interdisciplinares em uma ou mais das grandes áreas: 
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ciências, ciências exatas, ciência e tecnologia, artes, humanidades, saúde; Bacharelados em dois 

ou mais itinerários formativos (BRASIL, 2009). 

Com isso, pretende-se introduzir um novo modelo de universidade, eficiente, flexível, 

competitiva e mais conectada às demandas do mercado. Portanto, “[...] para atender a essa 

lógica, a universidade estruturada no tripé ensino-pesquisa-extensão com regime de tempo 

integral e dedicação exclusiva, além de ser considerada cara, torna-se desnecessária” (ANDES, 

2007, p. 21).  

Desse modo, o REUNI aprofundou uma tendência à diferenciação das IFES entre 

“centros de excelência”, - que desenvolvem pesquisa, possuem uma pós-graduação consolidada 

e que podem, inclusive, captar recursos para sua própria manutenção, com a venda de produtos 

e serviços - destinadas a atender às demandas do capital quanto a formação de força de trabalho 

altamente qualificada para atuação em setores da economia fortemente internacionalizados e, 

por isso, mais exigentes quanto a formação da mão de obra, assim como à produção de 

pesquisas e desenvolvimento de inovações.  Por outro lado, as universidades de ensino (ou 

“neoprofissionais”, segundo Sguissardi, 2009), tornam-se instrumento de profissionalização 

aligeirada, ministrada em cursos de curta duração, sem ambiente de pesquisa verdadeiramente 

acadêmico, a exemplo das instituições privadas (“Centros Universitários”), cuja função seria 

formar uma força de trabalho flexível e adaptável às exigências do mercado de trabalho.  

No tocante a essa questão, a análise de Lima (2011) esclarece que se trata de uma 

continuidade, no que tange às políticas de diversificação e flexibilização para a educação 

superior orientadas pelo Banco Mundial desde os anos 1990 no sentido da “Educação 

Terciária”, que tem alcançado também as Universidades públicas.  

Em outras palavras: 

 

Será nos marcos do alargamento das políticas de diversificação das IES, dos cursos e 

das fontes de financiamento da educação superior operada pela concepção de 

educação terciária, defendida e difundida pelo BM, que será implementada no Brasil 

uma intensa reformulação da educação superior, como já descrito na análise do 

REUNI, seu principal incentivador (LIMA, 2011, p. 155, grifos da autora). 

 

Minto (2014) também corrobora essa análise afirmando que “[...] o REUNI, como 

política, literalmente reúne as condições necessárias para a adequação do ensino superior aos 
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‘novos tempos’” (MINTO, 2014, p. 343)171. Para o autor, o Programa prevê a ampliação do 

sistema federal de ensino superior sem os recursos necessários para manter o padrão de 

qualidade já estabelecido nas IFES, por isso, fomenta a oferta de cursos de duração reduzida e 

conteúdos mais enxutos, estruturados em ciclos, preferencialmente ofertados no turno noturno, 

podendo, dessa forma, abdicar de parte da infraestrutura necessária para uma formação mais 

densa e sustentada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que conferem uma 

formação terminal genérica e não profissionalizante.  

Esses aspectos, que envolvem a dimensão qualitativa da reestruturação proposta pelo 

REUNI, são percebidos, com maior ou menor ênfase, conforme o tipo de instituição, seu 

histórico e vocação já consolidados, variando em seu espectro e grau de incorporação. Percebe-

se, todavia, que nas IFES criadas no contexto da expansão essa penetração é mais visível, tanto 

no que se refere à organização acadêmico curricular quanto a aspectos relacionados a modelo 

institucional, aproximando-se da concepção esboçada no projeto “Universidade Nova” 

(SILVA, 2014). Porém, conforme sintetizado por Silva (2014) a partir do Relatório de 

Acompanhamento do REUNI produzido pela ANDIFES, em 2010, 45 das 53 universidades que 

aderiram ao REUNI estão realizando ações de inovação acadêmica nos moldes do Programa.   

No que concerne a expansão quantitativa, de acordo com o Relatório “Análise sobre a 

expansão das universidades federais – 2003 a 2012” (BRASIL, 2012), de 2003 a 2010, houve 

um salto de 45 para 59 no número de universidades federais, o que representa uma ampliação 

de 31%, e de 148 para 274 campi/unidades, um crescimento de 85%. A interiorização das 

universidades e dos campi proporcionou uma elevação do número de municípios atendidos em 

138%, de 114 para 272 municípios com sede ou campus de universidades federais. De 2012 a 

2014, após o término REUNI, foram criados 47 campi e quatro universidades federais, 

totalizando 63 IFES172. 

                                                             
171 O autor identifica como referencias para as “inovações curriculares” propostas pelo REUNI, o modelo europeu 

elaborado a partir do Processo de Bolonha e os Community Colleges norte americanos, espécies de cursos pós-
secundários que correspondem a um primeiro ciclo curto de estudos, que podem ser complementados, 

posteriormente, por meio da ormação universitária.  
172 Em 2018, foram criadas mais quatro universidades federais, oriundas de um projeto de lei do executivo, de 

2016. São elas: Universidade Federal de Rondonópolis (MT), do desmembramento do campus da UFMT; 

Universidade Federal de Catalão (GO) e Universidade Federal de Jataí (GO), desmembradas da UFG; 

Universidade Federal do Delta do Parnaíba (Parnaíba-PI), pelo desmembramento do campus de Parnaíba da UFPI; 

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Garanhuns-PE), do desmembramento do campus de Garanhuns 

da UFRPE, ampliando para 67 o número de IFES.  
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Destaque-se que o crescimento da rede pública é superior ao da rede privada em 

número de IES. Entre 2009 e 2012, esta apresentou um crescimento insignificante, de apenas 

2,1%, enquanto aquela avançou em 24% (INEP, 2014). Entretanto, é importante ressaltar a 

influência do REUNI no crescimento da rede pública, sobretudo no que se refere à criação de 

universidades, assim como verificar a tendência a concentração e oligopolização no setor 

privado, que pode ter ocasionado uma diminuição do número total de IES nesta rede, devido ao 

processo de aquisições e fusões que tem se observado nos últimos anos (CHAVES, 2015).  

Num total de sete universidades criadas no período, quatro integram a rede federal, o 

que sinaliza que esse modelo de organização institucional foi priorizado na expansão da rede 

pública.  Entretanto, os dados do Censo (INEP, 2014) afirmam que, em 2012, a rede privada 

correspondia a 87,4% das instituições.  

O crescimento do número de vagas e de cursos de graduação também é notável. 

Considerando o período de 2009 a 2012, no qual se observa de fato a maior expansão das IFES 

em função do início dos cursos planejados nos projetos de adesão ao REUNI (DINIZ, s/d), nota-

se o aumento de 23,37% do número de cursos de graduação presencial e de 72,48% das vagas 

nas federais, o que possibilitou o aumento no número de ingressos em aproximadamente 30% 

de 2009 a 2012 (MEC/INEP, 2014). 

Em relação à ampliação da matrícula, esta corresponde a um aumento de 

aproximadamente 111% na graduação, tanto presencial (60%) quanto na modalidade a distância 

(520%) e de 90% na pós-graduação, no período de 2003 a 2011 (BRASIL, 2014). É importante 

observar que o crescimento das matrículas nas IFES na graduação presencial no período de 

2009 a 2012 foi de 27%, praticamente o dobro do crescimento registrado entre 2003 e 2008, de 

13,84%. Portanto, esse crescimento pode ser considerado uma consequência direta do REUNI. 

Também é importante relacionar o crescimento da quantidade de matrículas na 

graduação presencial no interior, no período de 2009 a 2012, onde se observa praticamente uma 

situação de equilíbrio em relação à capital. Em 2009 foram registradas 420.161 matrículas na 

graduação presencial nas IFES ofertadas nas capitais e 276.532 no interior. Após quatro anos, 

o quadro é de 475.100 matrículas na capital e de 410.616 matrículas no interior. Em termos 

percentuais, em 2009, as matrículas no interior representavam 40% do total de matrículas nas 

IFES, já em 2012, esse percentual foi de 46,4%. O crescimento de matrículas no interior variou, 

pois, em 48,48% de 2009 a 2012, enquanto, na capital, a variação foi de 13% (MEC/INEP 

2014).  
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Com relação ao quantitativo de docentes, o Relatório da Comissão (BRASIL, 2012) 

aponta que houve uma expansão de 44% no total de funções docentes, no período de 2003-

2012. Entre 2008 e 2012, o Relatório indica um incremento na contratação de professores 

efetivos com a criação de 21.786 vagas e a redução de 64% no quantitativo de docentes 

substitutos. Entretanto, nota-se que, destas vagas, 3.063 foram direcionadas para reposição 

(aposentadorias, exonerações, vacâncias e outras) e 18.723 foram de renovação do quadro. 

Portanto, o crescimento real no quantitativo de docentes efetivos foi de 38,2%, entre 2008 e 

2012. 

No entanto, comparando o crescimento de matrículas na graduação e na pós-graduação 

e o incremento na contratação de novos docentes, percebe-se que um dos fortes pilares da 

expansão consistiu na intensificação do trabalho docente, o que fica explícito na própria meta 

do REUNI que determinou a ampliação da relação professor-aluno de 1 para 18, e conforme 

apontam estudos do ANDES-SN (2013a; 2013b), além de outros pesquisadores (LIMA, 2011; 

BOSI, 2011; NISHIMURA, 2014; SGUISSARDI E SILVA JR, 2009). 

Ressalte-se que esse fenômeno se apresenta, também, devido a defasagem no quadro 

técnico-administrativo, cujas atividades são acumuladas pelos docentes. De acordo com dados 

do Relatório, o segmento técnico-administrativo teve uma expansão de 16%, de 2003 a 2012, 

considerando a reposição dos quadros por aposentadoria, vacância, óbitos, exonerações e 

contratações via concursos (BRASIL, 2012).  

Embora as taxas de crescimento das matrículas e de funções docentes não tenham 

permitido o alcance do patamar estabelecido pelo REUNI ao final do Programa, no que se refere 

à relação professor-aluno, conforme pontuam Moura e Passos (2015), percebe-se que houve 

uma tendência geral de crescimento desta taxa.  

 

[...] pode-se constatar uma concentração na faixa de 9 a 15 alunos por professor, sendo 
em 2008 e 2009 de 71,1%, o que corresponde a 38 IFES; em 2010 a situação 

permanece com 71,8%. Já em 2011, ocorre um aumento na quantidade de instituições 

que obtêm resultados dentro nessa faixa com 42, representando 79,3% das avaliadas. 

Em 2012, a concentração é de 74,6% que representa 38 das 51 avaliadas (MOURA E 

PASSOS, 2015, p. 15390). 

 

Bosi (2011) pontua que a intensificação do trabalho docente é uma das medidas de 

racionalização de recursos humanos implementada pelas instituições tanto públicas quanto 

privadas nos últimos anos, embora frise que a reorganização dos processos de trabalho, visando 
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ao maior controle do trabalhador e aumento da produtividade é uma necessidade do capitalismo, 

que no presente atinge em cheio o trabalho intelectual.  

Bosi (2011) pontua ainda que o aumento da quantidade de alunos por docente é um 

dos aspectos mais visíveis desta intensificação devido às metas e compromissos assumidos 

pelas IFES com o REUNI, mas não se limitando a tal aspecto. De acordo com dados levantados 

pelo autor, em 2008 a média da relação professor-aluno, divulgadas pelo INEP, é de 10.4, no 

caso das IFES, 11.7, nas IEES e de 18.2 nas IPES. Em 2015, de acordo com dados do Censo da 

Educação Superior (INEP, 2016), a média da relação professor-aluno era de 11.4 nas IFES, de 

10.7 nas IEES e de 21.6 nas IPES, e a média geral era de 17.1.    

Considerando apenas os docentes em exercício e as matrículas na graduação presencial 

e a distância173, constata-se um progressivo aumento desta relação no período em análise, 

conforme demonstrado na tabela abaixo. 

TABELA 07 - Matrículas (graduação presencial e a distância) / Funções docentes (em 

exercício) – IFES (2007-2012) 

ANO Matrículas (A) Funções docentes (B) A/B 

2007 604.862 53.023 11,40 

2008 698.319 53.776 12,98 

2009 839.397 64.842 12,94 

2010 938.656 69.667 13,47 

2011 1.032.936 73.369 14,07 

2012 1.087.413 77.084 14,10 

∆ % 79,77 64.66  
Fonte: Censo da Educação Superior (INEP). Elaboração própria 

É importante ressaltar que, no período em análise, também houve expansão 

significativa da pós-graduação, na qual atua parte dos docentes das IFES e nela, conforme 

pontuam Sguissardi e Silva Jr (2009), se materializam, de modo mais efetivo, as condições de 

intensificação e precarização do trabalho docente, devido à pressão exercida pelo governo e 

pelo mercado, em face da mediação dos órgãos de regulação e fomento, com vista à produção 

de conhecimento-mercadoria (MANCEBO, 2017)174.  

                                                             
173 Desde 2006, com a institucionalização do sistema UAB, as IFES que passam a integrar o sistema são 

responsáveis por prover recursos humanos para a realização das atividades dos cursos e programas ofertados na 

modalidade a distância, acarretando mais uma atribuição aos docentes das IFES. 
174 Para Mancebo (2017), os docentes que atuam nos programas de pós-graduação das universidades federais vêm 

adquirindo posição estratégica como executores-produtores de conhecimento e inovação relativos às demandas 

econômicas. Uma evidencia desse processo é destacada pela autora no VI PNPG (2011-2020) no qual afirma-se 

que a produção do conhecimento e a formação de novos pesquisadores deve estar voltada para o aumento do valor 

agregado de nossos produtos e a conquista competitiva de novos mercados no mundo globalizado, direcionando a 
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Segundo dados da CAPES, disponíveis no sistema GEOCAPES, em 2000, existiam 

1.439 programas de pós-graduação no Brasil; destes, 822 (57%) pertenciam à rede federal. Em 

2017, houve um aumento de 198,5% do número de programas. Somente na rede federal, 

observa-se o crescimento de mais de 200%, totalizando 2.479 programas. Entretanto, observa-

se o crescimento de apenas 60% no quantitativo de docentes vinculados a esses programas, o 

que, somando com a ampliação da matrícula na graduação presencial e a distância e da 

incorporação de funções administrativas, além do cumprimento das exigências quanto á 

produtividade oriundas da pós-graduação, intensifica o processo de exploração absoluta e 

relativa da força de trabalho docente. 

Por outro lado, a influência do fator de dedução da pós-graduação (DPG), no cálculo 

da relação professor-aluno conforme a fórmula do REUNI, favorece a diferenciação entre 

instituições “de ensino” e “de pesquisa”. Portanto, as instituições partem de patamares distintos 

visando ao alcance da mesma meta, reforçando, assim, a tendência à diferenciação entre as 

IFES, uma vez que esse aspecto produz graus diferenciados de intensificação e precarização do 

trabalho docente de acordo com o perfil da instituição.  

Conforme conclui Cislaghi (2011, p. 170): 

 

[...] se firmam como universidades de pesquisa – que vão manter menor número de 
alunos de graduação – aquelas que já têm esse perfil, e como universidades de ensino 

de graduação aquelas que têm menos tradição na pós-graduação stricto sensu.  [...] A 

lógica da ampliação [de matrículas] do REUNI já traz, em si, uma ampliação da 

diversificação das IFES, separando os “escolões” de formação profissional dos 

“centros de excelência”, voltados à pós-graduação. [...] já que a expansão será mais 

aprofundada, e a dedução proporcional do número de docentes será maior, em 

universidades que têm um menor número de estudantes da pós-graduação stricto 

sensu, e uma nota mais baixa na CAPES.  

 

Para Lima (2009), a tendência à elevação do número de alunos por turma – maior nas 

instituições que não dispõem de um sistema de pós-graduação consolidado – e a criação de 

cursos de curta duração constituíram-se uma forma de acelerar a formação e desvinculá-la da 

                                                             
pesquisa e a pós-graduação para a produção de ciência, tecnologia e inovação e estreitando seus laços com as 

empresas, o que se aprofunda com a Lei de Inovação Tecnológica (MANCEBO, 2017, p. 115). O caráter mais 

concorrencial e meritocrático adotado pela CAPES e CNPq é enaltecido por estudo do IPEA (2012) como exemplo 

de eficiência na gestão e no financiamento, que deveria ser replicado na graduação: “Graças ao caráter 

concorrencial das bolsas de pesquisa ofertadas pela Capes e CNPq, entre outros órgãos, bem como aos rígidos 

critérios de avaliação dos programas de pós-graduação, criou-se um quase-mercado, que leva os agentes a sempre 

buscar maior eficiência” (IPEA, 2012, p. 39). 
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pesquisa, contribuindo, deste modo, para a precarização da formação profissional e do trabalho 

docente.  

Nas informações coletadas por meio de entrevistas com os docentes das unidades 

interiorizadas da UFMA durante a pesquisa de campo, esse foi um aspecto perceptível na fala 

de alguns docentes, como é possível observar a seguir.  

 

O principal desafio é com relação a questão da pesquisa, da extensão, não é, da 
questão desse desenvolvimento nosso docente, porque não são só professores de 

ensino, são pesquisadores, então essa é uma parte que realmente, são desafios pra 

gente; acaba que a gente fica muito limitado só à questão mesmo do ensino[...] Você 

se sente até frustrado, um pouco limitado [quanto] ao desenvolvimento de outras 

questões além da docência (Entrevista docente campus São Bernardo). 

 

Entretanto, as limitações estruturais e acadêmicas, devido ao formato de expansão 

implementado pelo REUNI, também impõem obstáculos ao desenvolvimento da pesquisa e da 

pós-graduação nas unidades interiorizadas, o que resulta na hipertrofia do ensino de graduação 

como atividade docente, conforme se constatou por meio das falas dos docentes da UFMA. 

 

Por um lado, nós estamos em estruturas voltadas, a princípio pensadas basicamente 

pro ensino, mas com desafio de fazer a Universidade em seu caráter mais amplo, com 

pesquisa e também com extensão [...] mas a infraestrutura acaba sendo obstáculo pra 

isso. Por exemplo, agora recentemente houve uma tentativa de criação de um 

mestrado em Educação, tem uma proposta aqui, mas não temos mais salas, não temos 

mais pra onde irmos e a conjuntura política agora aponta que não temos mais 

recursos, então teremos que lidar praticamente com o que temos a disposição 

(Entrevista docente III- campus de Bacabal). 

 

Ressalte-se ainda que, a atividade de ensino, por não ser considerada muito relevante 

nos critérios de produtividade adotados pelas agências externas e pelas próprias universidades, 

passa a ser vista como uma atividade marginal no âmbito da universidade e não o núcleo da 

prática docente, que é deslocado para a pesquisa, sobretudo aquela que gera “produtos” e 

resultados de interesse para o mercado e, portanto, garante seu autofinanciamento, fortalecendo 

uma dicotomia entre a graduação e a pós-graduação e a materialidade institucional do 

“produtivismo acadêmico”175.  

                                                             
175 Sguissardi e Silva Jr. (2009) caracterizam o “produtivismo acadêmico” como uma ideologia pautada no 

pragmatismo, na utilidade e no economicismo, que leva à heterogestão institucional. Para esses autores, o “modelo 

CAPES” de avaliação, instituído a partir de 1997 e os critérios de financiamento à pesquisa privilegiado pelas 

agências de fomento, favoreceram a difusão do produtivismo acadêmico como ethos do trabalho do docente-

pesquisador nas IES públicas, conforme a tendência de mercantilização do conhecimento em curso. 
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É importante ressaltar, entretanto, que houve crescimento no número de contratações 

docentes em regime de tempo integral e uma tendência crescente ao ingresso e qualificação do 

corpo docente em nível de doutorado. Conforme dados do Relatório da Comissão para análise 

da expansão das IFES (BRASIL, 2012), o quantitativo de docentes com doutorado nas IFES 

era de 50,95%, em 2003, passando para 68,87%, em 2012, o que pode contribuir positivamente 

para o fomento à pesquisa e à produção científica, além de um ensino de qualidade. 

Observa-se que, apesar da expansão do número de contratações e da melhor 

qualificação do corpo docente, se percebe um aumento desproporcional ao crescimento das 

matrículas na graduação e na pós-graduação, o que resulta, inevitavelmente, em uma tendência 

à elevação da relação professor-aluno e na intensificação do trabalho docente praticado nessas 

instituições, considerando as atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e 

extensão e ainda o eixo gestão, que cada vez mais passa a consumir o tempo de trabalho dos 

professores. 

Ainda que de forma breve, considera-se, diante do exposto, que foi possível apresentar, 

as nuances contraditórias da contrarreforma universitária fomentada através do REUNI, com 

destaque à expansão e reestruturação das IFES, por meio de contratos de gestão que atentam 

contra a autonomia universitária, a partir do estabelecimento de metas audaciosas de 

desempenho, mas sem a efetiva contrapartida financeira por parte do Estado. Ao lado disso, 

evidenciou-se o fomento a formatos inovadores de cursos, incentivando a divisão entre 

instituições voltadas para o ensino (neoprofissionais) e aquelas dedicadas à pesquisa e à pós-

graduação, em franco ataque à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas 

instituições universitárias. Verificou-se ainda a tendência à intensificação e precarização do 

trabalho de docente e técnicos-administrativos, em função da “racionalização” dos custos e da 

“otimização” da força de trabalho disponível nas IFES, sobretudo nas unidades interiorizadas.  

 Evidencia-se, desse modo, a tendência à desresponsabilização do Estado no que tange 

a sustentabilidade da expansão, em função dos sucessivos cortes nos orçamentos das IFES a 

partir do término do Programa. Em contrapartida, a expansão quantitativa, de certo modo, 

recoloca o protagonismo das IFES no que diz respeito a oferta de educação superior, sobretudo 

em regiões interioranas que não têm atraído o interesse do empresariado educacional, e põe em 

evidência o papel estratégico das instituições universitárias para o desenvolvimento do país e a 

relevância de seu caráter público na efetiva democratização do ensino superior. 
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4. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO NO PROCESSO DE 

CONTRARREFORMA DO ENSINO SUPERIOR: aspectos da expansão e interiorização 

 

 

Um dado relevante sobre o atual processo de expansão da rede federal de educação 

superior diz respeito à interiorização. Considerada uma das principais diretrizes da política de 

expansão no intuito de promover a inclusão social, reduzir as desigualdades regionais e 

reorientar a organização do ensino superior no Brasil, englobando interiorização, integração e 

regionalização (BRASIL, 2014), este movimento, conforme análise de Cepêda e Marques 

(2012, p. 173), se configura da seguinte forma: 

 

interiorização das instituições e vagas, bem como a absorção das periferias 
metropolitanas e as regiões de fronteira, em vários movimentos: a) interiorização das 

IES, em direção a regiões mais afastadas ou menos desenvolvidas (nacionalmente, 

dentro dos estados e de metrópoles – estas como periferias urbanas); b) criação de 

novas unidades (campus ou IES) em mesorregiões/zonas fronteiriças (enclaves de 

fronteira entre estados, como a UFFS, ou em fronteira externa como a UNILA). 

 

 

De fato, o processo de expansão e interiorização levou em conta uma melhor 

redistribuição regional, com vistas a superar a tendência de localização das IFES em regiões 

metropolitanas e em polos mais desenvolvidos economicamente, como o eixo sul-sudeste, 

deslocando a presença dessas instituições para as regiões menos desenvolvidas e fora dos 

grandes centros. De 2002 a 2014, a região Norte registrou um crescimento de 25% em relação 

ao quantitativo de IFES e de 133% do número de campus; a região Nordeste, registrou um 

crescimento de 50% do número de IFES e de 200% no número de campus; na região Centro-

Oeste, o crescimento foi de 25% e 63%, respectivamente. Na região Sul, houve expansão de 

83% do quantitativo de IFES e de 117% do número de campus, enquanto a região Sudeste 

apresentou um crescimento de 27% em relação às IFES e de 73% em relação ao número de 

campus (BRASIL, 2014). 

A figura a seguir ilustra bem o movimento de interiorização do ensino superior através 

do processo de expansão das IFES no Brasil, no período de 2003-2014. 
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Figura 01 - Mapa da expansão das universidades federais (2003-2014) 

 

Fonte: www.mec.gov.br/expansao 

 

 

O processo de interiorização das universidades federais elevou de 114 (2003) para 275 

(2014) o quantitativo de municípios com sedes de universidades e/ou com unidades 

descentralizadas (campus) de universidades federais. Considerando que, até então, a maioria 

dos campi universitários estava localizada em capitais ou em grandes aglomerações urbanas, 

não se pode desconsiderar o alcance dessa política, no que concerne ao acesso à universidade 

pública, sobretudo para as populações residentes em pequenos municípios, distantes dos 

grandes centros. 

Nesse sentido, a política de expansão da rede federal, com ênfase na interiorização, 

teria como objetivo, segundo Cepêda e Marques (2012), corrigir três distorções históricas 

relativas à distribuição da rede de educação superior no Brasil: 1) as assimetrias regionais; 2) a 

concentração metropolitana; 3) a desigualdade no pacto federativo (lembrando-se de que os 

recursos federais são nacionais, mas sua realização em termos de políticas públicas – em 

especial na educação superior – não obedeceu à isonomia territorial e federativa) (CEPÊDA E 

MARQUES, 2012). 

Outro fator relevante que deve ser levado em conta na análise desta política é a 

preferência pela instituição universitária como modelo no processo de expansão, ante a 

possibilidade de diversificação de outros formatos institucionais (faculdades, universidades 

especializadas, centros universitários), adotando o padrão universitário como referência para o 

processo de expansão da rede federal, resgatando, por meio dessa política, o papel estratégico 

da universidade para o desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2009).  

http://www.mec.gov.br/expansao
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Considerando as diretrizes apresentadas na política de expansão da rede federal de 

educação superior, profissional e tecnológica, está contemplado o atendimento de cidades com 

menos de 50 mil habitantes, além de municípios populosos (com mais de 80 mil habitantes) 

com baixa renda per capta (abaixo de R$ 1 mil), e ainda municípios com percentual elevado de 

extrema pobreza. Quanto à distribuição geográfica, propõe a extensão do atendimento a todas 

as mesorregiões brasileiras, privilegiando os estados com matrículas por habitante abaixo da 

média nacional, além de cidades polos de Arranjos Produtivos Locais (APLs) e o entorno de 

grandes investimentos, onde as instituições federais (IFs e IFES) pudessem potencializar o 

desenvolvimento local e regional176. 

Em termos quantitativos, pode-se perceber a evolução do processo de interiorização 

das IFES, relativo ao período pré e pós-programas de expansão.  

 

Tabela 08 – IFES, matrículas e cursos – capital e interior (2003, 2007, 2012 e 2015) 

 

ANO IFES MATRÍCULA*  CURSOS 

CAP. INT. CAP. INT. CAP. INT. 

2003 29 15 351.962 175.757 1081 997 

2007 31 24 370.843 207.693 1185 1475 

2012 31 28 475.100 410.616 2178 2494 

2015 31 32 508.445 487.598 2070 2702 

∆% 6,8 113,3 44,4 177,42 91,48 171 
*graduação presencial. Fonte: Censo da educação Superior (2003,2007, 2012, 2015) 

 

Pela análise da tabela, percebe-se que houve grande crescimento da oferta no interior, 

tanto em relação à quantidade de IFES, quanto ao número de cursos e matrículas na graduação 

presencial, superando, em termos percentuais, o crescimento desses índices nas capitais. 

Contudo, em termos absolutos, observa-se que a oferta de educação superior no Brasil 

permanece bastante concentrada nas capitais, o que evidencia a dificuldade de interiorização 

destas instituições no país, ainda que a grande maioria dos municípios brasileiros possua 

população de até 20.000 habitantes, 3.921, de acordo com o IBGE (2010), logo, considerados 

de pequeno porte.  

A interiorização das IFES cria algumas oportunidades para esses pequenos municípios, 

como a dinamização da economia local e regional, tendo em vista a participação do Estado 

como mantenedor das IES, injetando importantes recursos em infraestrutura, que gera emprego 

                                                             
176 
http://portal.mec.gov.br/expansao/images/APRESENTACAO_EXPANSAO_EDUCACAO_SUPERIOR14.pdf. 

Acesso em setembro de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/expansao/images/APRESENTACAO_EXPANSAO_EDUCACAO_SUPERIOR14.pdf
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e renda que podem ser absorvidos pela população local de forma imediata. Além disso, 

movimenta a economia por meio da demanda gerada pela instalação do campus – moradia, 

alimentação, saúde, educação, lazer e outros serviços, por parte de servidores e estudantes – e, 

sobretudo, contribui com a formação acadêmico-profissional desta população, gerando 

perspectivas reais de inserção econômica e social, sem ter que abandonar suas cidades para ter 

acesso à educação superior, além de uma maior participação da universidade no 

desenvolvimento local. 

Por outro lado, a inclusão dos estudantes oriundos dessas regiões demanda políticas 

de estímulo ao acesso e à permanência, o que se apresenta como um grande desafio ao processo 

de interiorização com vistas à inclusão da população local, tendo em vista a mudança nas 

políticas de ingresso introduzidas com o Enem/Sisu, que institui a “concorrência” com 

estudantes de todo o Brasil, considerando que as redes de educação básica são mais deficientes 

nestes locais. Há que se considerar ainda que a implementação de políticas de reservas de vagas 

induz o ingresso da população mais pobre que demanda maiores e melhores políticas de 

assistência estudantil.   

Conforme pontou-se, a inserção da Universidade Federal do Maranhão no interior do 

Estado data da década de 1970, por meio de atividades de extensão desenvolvidas nos núcleos 

do CRUTAC e pela criação dos primeiros campi e oferta dos primeiros cursos de graduação, 

na década de 1980. Esse quadro alterou-se em meados da década de 1990, com a participação 

mais efetiva da UFMA por meio da oferta de cursos de licenciatura em programas especiais 

para formação de professores da educação básica, a qual passa a ter uma inserção mais 

significativa no interior do Estado no âmbito da oferta de cursos de graduação, porém limitada 

ao perfil dos cursos (licenciaturas) e à clientela atendida (professores da rede pública de ensino).  

Entretanto, esse formato de programa não promoveu, de fato, a institucionalização da 

UFMA nos municípios atendidos, uma vez que não houve criação de unidades acadêmicas e 

administrativas nestes locais, visto que os cursos estavam vinculados aos respectivos 

departamentos em São Luís e às unidades gestoras localizadas na sede na Universidade (no caso 

em tela, a Assessoria Especial de Interiorização) e com funcionamento condicionado a 

convênios com as prefeituras municipais.  

Conforme análise de Carvalho (2016, p. 96), 

 

Historicamente, a UFMA teve dificuldades de inserção no interior do Estado do 

Maranhão, construindo uma trajetória marcada pela concentração de atividades na 

capital, São Luís/MA, e episódios pontuais de expansão/interiorização. [...] Até então, 

nos municípios localizados fora da ilha de São Luís, registrava-se apenas o 
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desenvolvimento de ações e projetos com caráter de extensão universitária por 

estudantes de cursos da capital. 

 

Vale lembrar que, até meados dos anos 2000, o processo de interiorização da UFMA 

se deu de forma incipiente, com a oferta de poucos cursos de graduação regulares e por meio 

do desenvolvimento de programas especiais de formação de professores. Até 2005, a UFMA 

contava com apenas três cursos em Imperatriz (Pedagogia, Direito e Ciências Contábeis) e um 

em Codó (Pedagogia). Nos demais campi, houve a iniciativa de implantação de alguns cursos 

de graduação, em caráter excepcional, mas sem a criação de unidades acadêmicas, professores 

lotados e funcionamento regular, como é o caso do curso de Letras, em Pinheiro, e de Estudos 

Sociais, em Chapadinha (CARVALHO, 2016).  

É, pois, preciso contextualizar que, durante os anos 1990 as Universidades federais 

viveram um período de austeridade fiscal e de asfixia financeira, por conta do programa de 

reforma do Estado implementado durante o governo FHC, o que comprometeu as condições de 

manutenção das IFES e limitou seu processo de expansão ao mínimo. Na UFMA, essa realidade 

também se refletiu na precarização das condições de funcionamento, tanto na capital quanto no 

interior, e circunscreveu as possibilidades de interiorização às condições possíveis naquele 

momento, situação que perdurou até as primeiras iniciativas de retomada da expansão das IFES, 

nos marcos da reforma universitária empreendida pelos governos Lula e Dilma. 

Os programas de expansão do ensino superior, criados ao longo do governo Lula 

(2003-2010), impactaram o movimento de expansão e interiorização da UFMA a partir do ano 

de 2005. Inicialmente, pela via do Programa de Expansão da Educação Superior Pública 

SESu/MEC (Expansão I), por meio de ações de fortalecimento dos campi de Imperatriz e 

Chapadinha, ambos já existentes. No campus de Imperatriz, foram criados os cursos de 

Engenharia de Alimentos, Enfermagem e Comunicação Social, que possibilitaram a 

diversificação de cursos e a ampliação de vagas. No campus de Chapadinha, foram implantados 

os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Zootecnia em atendimento, a uma antiga 

demanda local, pois o município se situa num polo agrícola importante do Estado. Para ambos 

os campi foi destinado um aporte de R$ 16.397.213,00 para a execução dessas ações, entre 2005 

e 2007.  

De acordo com a análise de Prazeres (2015), o movimento de expansão fomentado no 

âmbito do Programa Expansão I esteve mais diretamente voltado a perspectiva do 
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desenvolvimento local, associando a oferta de cursos conforme a vocação e as demandas dos 

municípios atendidos. Dessa forma, pontua que, 

 

Caso a expansão da UFMA seguisse por esse caminho, mais próximo de uma proposta 

articulada às “vocações regionais” de acordo com as orientações do Programa 

Expandir, talvez concretizaria uma política mais condizente com uma das funções 

precípuas da universidade, qual seja, propiciar o acesso, a produção e a difusão do 

conhecimento e tecnologia, por meio de atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, de modo a contribuir com o desenvolvimento local e regional (PRAZERES, 

2015, p. 3). 

 

No entanto, foi no contexto da vigência do REUNI que a UFMA passa por um grande 

processo de reestruturação e expansão, que contemplou a ampliação de vagas, criação de novos 

cursos e campi, especialmente no interior, além da revitalização dos campi existentes.  

Figura 02 - Interiorização da UFMA pós-reuni 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cabe ressaltar que o processo de adesão da UFMA ao REUNI não obteve amplo 

consenso da comunidade acadêmica, da mesma forma como outras medidas enunciadas pelo 

governo sob forma de “adesão”, implementadas de forma autocrática pela administração 

superior da UFMA e chanceladas, de forma heterônoma, pelos órgãos colegiados da instituição, 
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sem amplo respaldo da comunidade acadêmica, tal como a adesão ao ENEM177 como critério 

de seleção de novos alunos e à EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), 

entidade de direito privado que passou a administrar o Hospital Universitário Presidente Dutra 

e o Hospital Universitário Materno Infantil178.  

A elaboração do Plano de Reestruturação da UFMA foi marcada pela forma 

tecnocrática, observando os prazos e diretrizes encaminhadas pelo MEC em detrimento da 

ampla discussão com a comunidade acadêmica. Entre a divulgação do Decreto até o final do 

1º. semestre de 2007, houve um processo de divulgação e esclarecimento acerca do Programa, 

realizado por meio da PROEN (Pró-Reitoria de Ensino) visando a obter o consenso e a 

aprovação da comunidade acadêmica.    

Contudo, a administração superior da UFMA optou por dar segmento à elaboração do 

Plano de Reestruturação, sinalizando a intenção de aderir ao REUNI, mesmo sem o consenso 

da comunidade universitária. Para tanto, foi nomeada uma “Comissão de Elaboração da 

Proposta”, por meio da Portaria GR No. 204-MR, composta por 23 membros, entre 

representantes de pró-reitorias, das unidades acadêmicas, prefeitura de campus e assessorias, 

sob a coordenação da PROEN, “o que restringiu as discussões ao trabalho de sistematização e 

comprometeu o estabelecimento do debate democrático com a participação direta da 

comunidade universitária” (CARVALHO, 2016, p. 96). A proposta foi elaborada de modo a 

contemplar os itens contidos nas diretrizes gerais do REUNI, sobretudo com fito de recompor 

o quadro técnico e docente, ampliar o número de vagas discentes e obter financiamento para 

recuperar as condições de funcionamento da Universidade, já bastantes sucateadas.  

Para a discussão da proposta de Plano de Reestruturação da UFMA com a comunidade 

acadêmica, foram realizados debates nos diferentes Centros entre 18 e 21 de setembro e um 

debate geral no dia 02 de outubro de 2007, com toda comunidade acadêmica, promovidos pela 

APRUMA (Associação de Professores da UFMA), DCE (Diretório Central dos Estudantes) e 

                                                             
177 De acordo com Chaves e Araújo (2011), na repactuação financeira do REUNI, em 2009, o MEC garantiu um 

acréscimo de 100% na matriz de assistência estudantil às universidades que aderissem ao ENEM como forma de 

ingresso, evidenciando a barganha por recursos como expediente utilizado pelo governo para impor às 

universidades a adoção de medidas favoráveis à contrarreforma.  
178Sobre a adesão à EBSERH, houve intensa mobilização contrária, encampada, sobretudo, pelos docentes da 

Universidade. No entanto, houve a aprovação do convênio, mesmo à revelia do Regimento Interno da UFMA, pois 

não foram cumpridos os ritos para a aprovação nos órgãos colegiados, o que acarretou, temporariamente, a 

suspensão do convênio por meio de liminar, por considerar que o mesmo fere a autonomia universitária e macula 

o princípio da moralidade administrativa. Posteriormente, a liminar foi cassada e o convênio efetivado e a 

EBSERH passou a gerir as duas unidades do HU-UFMA. 
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PROEN179.  Convém ressaltar que tal debate não ocorreu nos campi da UFMA no interior, 

limitando-se ao campus-sede180.  

Entrevistas realizadas por Carvalho (2016) com membros da Comissão e com o 

Coordenador Institucional do REUNI na UFMA, comprovam que a intenção era a aprovação 

do Plano, para que fosse viabilizada a adesão ao REUNI no prazo estipulado pelo MEC, mesmo 

sem o respaldo da comunidade acadêmica. Conforme a fala do Coordenador Institucional do 

REUNI, reproduzida por Carvalho (2016, p. 96), 

 

[...] a Universidade precisou se apressar para aderir ao REUNI. Então, não havia 

naquele momento muito tempo para você fazer uma discussão muito maior na 

academia para poder aderir e ele [o reitor] assumiu ali por volta de novembro e quase 

todas as Universidades já tinham aderido, grande parte delas já haviam aderido. E a 

Universidade [UFMA], que tinha acabado de assumir uma gestão, ou ela aderia, que 

a adesão era até dezembro, ou não aderia. Então, eu acho que o tempo para discussão 

foi pouco, mas houve discussão na Universidade (grifos nossos). 

 

Pelo que se depreende da fala do coordenador institucional do REUNI na UFMA, a 

adesão ao Programa se apresentou como um imperativo e não como uma opção da instituição, 

ferindo a autonomia universitária ao vincular a elaboração dos Planos às exigências contidas 

do Decreto e suas Diretrizes gerais, comprometendo as possibilidades de elaboração de um 

projeto de reestruturação autônomo, levando em conta a realidade, as necessidades e as 

possibilidades da instituição, na medida em que todos os termos pactuados estavam atrelados 

aos critérios gerais estabelecidos pelo MEC, aos quais estava condicionada a liberação dos 

recursos.  

Outra ideia subjacente é que não haveria alternativas para a ampliação do 

financiamento das IFES fora do REUNI, demonstrando o viés antidemocrático do Programa, o 

que fez com que o a adesão se tornasse praticamente uma imposição, mediante o cenário de 

deterioração no qual se encontravam as universidades, devido às restrições no financiamento. 

Nesse sentido, o caráter acelerado e antidemocrático em que se deu a adesão ao REUNI foi uma 

                                                             
179 http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=2549. Acesso em 09/11/2017.  
180 A profa. Arlete Borges, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, em artigo publicado no 

Jornal Pequeno, afirmou que, do seu ponto de vista, não houve discussão sobre o projeto de reestruturação da 

UFMA, proposto para a adesão ao REUNI nos debates dos quais participou. “Mas, em face disso, impõe-se 

relembrar o óbvio: o debate que não houve foi o da adesão da UFMA, se e em que condições esta poderia 

acontecer”. Disponível em: https://edicao.jornalpequeno.com.br/impresso/2008/01/04/ressonancias-da-discussao-

sobre-o-reuniufma/. Acesso em 09/11/2017. 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=2549
https://edicao.jornalpequeno.com.br/impresso/2008/01/04/ressonancias-da-discussao-sobre-o-reuniufma/
https://edicao.jornalpequeno.com.br/impresso/2008/01/04/ressonancias-da-discussao-sobre-o-reuniufma/
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característica recorrente nas diversas universidades do país, assim como as manifestações de 

resistência da comunidade acadêmica ao Programa181.  

Segundo Chaves e Araújo (2011, p. 67), 

 

O MEC, no período de implantação do Programa, realizou uma intensa pressão junto 

aos reitores para a adesão das universidades federais, porém, a despeito das 

resistências e desconfiança inicial de algumas universidades, a adesão acabou 

acontecendo de forma maciça. Em 2008, 54 universidades aderiam ao REUNI sem 

que tivesse ocorrido ampla discussão com a comunidade acadêmica acerca da 

concepção, dos princípios, das diretrizes e metas elencadas no Programa. Apesar 
daquele ministério indicar que a adesão seria um ato facultativo às universidades, 

resguardada a autonomia institucional, seguramente nenhuma instituição, diante do 

quadro de precariedade dos recursos materiais e humanos, se dispôs a recusar a 

oportunidade de receber investimentos e vagas de docentes e técnicos-

administrativos.  

 

Mesmo mediante o impasse quanto à decisão de aderir ao REUNI, a administração 

superior da UFMA elaborou o Plano de Reestruturação e o submeteu a aprovação do Conselho 

Superior da instituição (CONSUN) no dia 30/11/2007, em caráter de urgência, numa sessão 

tumultuada e marcada por enfrentamentos.  

Houve críticas por parte da comunidade acadêmica acerca da “urgência” em aprovar 

o Plano e, de acordo com as lideranças do Sindicato dos Docentes da UFMA (APRUMA)182, 

houve desrespeito às normas regimentais quando da convocação da reunião sem considerar o 

prazo mínimo de 72 horas, o que acarretou, segundo o Sindicato, falta de tempo hábil para que 

os conselheiros apreciassem o projeto, a cujo o texto não tiveram acesso em sua totalidade, mas 

apenas a uma sinopse produzida pela própria administração superior. De acordo com o 

Sindicato, também houve cerceamento da participação dos presentes183 e intervenção da polícia 

                                                             
181 De acordo com Chaves e Araújo (2011), o caráter impositivo da proposta motivou protestos e reações contrárias 

do movimento estudantil e de entidades de representação docente em diversas universidades quanto ao processo 

de “adesão” ao REUNI: em 25 universidades federais houve tumulto e violência em reuniões de conselhos 

universitários; 14 reitorias foram invadidas e 9 invasões culminaram com mandados de reintegração de posse.  
182 Conforme o então presidente da APRUMA, Welbson Madeira, “A reunião do CONSUN não foi convocada 

num prazo de 72 horas, como determina o Regimento Geral da UFMA para estes casos. A sessão não foi pública 

e ainda teve o agravante de que os conselheiros não receberam todo o material necessário para apreciar o projeto”.  
FONTE: ANDES-SN: Apruma recorrerá da decisão que mantém o REUNI na UFMA, ANDES-SN, 

13/12/2007. 
183 Em função da ocupação da reitoria pelos estudantes, a sessão foi transferida para a sala da Procuradoria Jurídica 

da UFMA, um espaço reservado, que não permitiu o acompanhamento da reunião. Conforme despacho do juiz 

que concedeu a liminar suspendendo a sessão do CONSUN, “Isso implicou no cerceamento de alguns conselheiros 

em participar de forma ampla do debate em questão, já que alguns deles não puderam entrar no recinto em que a 

sessão estava sendo realizada ante a falta de espaço físico [...] onde se observa, de forma nítida, a inadequação do 

local” FONTE: ANDES-SN: Apruma recorrerá da decisão que mantém o REUNI na UFMA, ANDES-SN, 

13/12/2007. 
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militar e federal para impedir a ação de manifestantes contra a aprovação do Plano. A 

Universidade, por meio de sua Assessoria de Comunicação, informou que houve cumprimento 

de todos os prazos e trâmites regimentais e que a sessão foi conduzida de forma democrática, 

garantindo o pleno direito à participação de todos184. 

De todo modo, apesar da pressão dos manifestantes e de recursos para suspensão da 

reunião interpostos pela APRUMA, o projeto foi votado e aprovado com 42 votos a favor, 02 

contra e 12 abstenções. Após a sessão, houve protestos de professores, técnicos-administrativos 

e estudantes que acompanhavam a reunião185. E ainda que om Plano tenha sido aprovado pela 

maioria dos votos dos conselheiros, ficou claro, pela leitura da ata da sessão do CONSUN, as 

várias manifestações em contrário por parte de alguns conselheiros e dos representantes de 

setores da Universidade, como por exemplo, o Colégio Universitário, que, por meio de nota 

lida durante a reunião, manifestou rejeição unânime à proposta, inclusive porque o Plano de 

Reestruturação não contemplava aquela unidade. 

Por todas essas questões, a APRUMA impetrou mandado de segurança no juizado 

federal para a suspensão da sessão do CONSUN, obtendo liminar favorável186, que, 

posteriormente, foi cassada pelo Tribunal Regional Federal a pedido da Procuradoria Jurídica 

da UFMA.  Tal episódio evidenciou o compromisso da administração superior da UFMA com 

a concretização do projeto de universidade concebido pelo governo federal e materializado pelo 

REUNI. A ausência de uma discussão democrática mais ampla com diversos segmentos da 

Universidade acerca do Programa e de suas reais consequências, além da elaboração “a toque 

de caixa” do Plano de Reestruturação à revelia da comunidade universitária, foram 

características do processo de adesão ao REUNI na UFMA. 

Assim, o Plano de Reestruturação da UFMA foi aprovado pela Resolução no. 

104/CONSUN, de 30/11/2007, que previu um aporte de recursos na ordem de 121 milhões até 

2012, destinando R$ 44,7 milhões a serem investidos em obras de infraestrutura e R$ 76,5 

milhões para custeio de bolsas e contratação de novos funcionários.  Dentre as metas pactuadas, 

pode-se destacar: a ampliação das vagas de ingresso, criação de novos cursos, contratação de 

novos professores e servidores técnico-administrativos, elevação progressiva da relação 

professor/aluno, redução das taxas de evasão, alcance da meta de conclusão de 90% nos cursos 

                                                             
184 http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=2886. Acesso em 09/11/2017.  
185 http://imirante.com/sao-Luís/noticias/2007/11/30/apesar-de-protesto-ufma-aprova-adesao-ao-reuni.shtml; 

http://imirante.com/sao-Luís/noticias/2007/11/30/alunos-protestam-contra-o-reuni.shtml. Acesso em 09/11/2017. 
186 http://imirante.com/sao-Luís/noticias/2007/12/06/justica-anula-adesao-da-ufma-ao-reuni.shtml. Acesso em 

09/11/2017. 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=2886
http://imirante.com/sao-luis/noticias/2007/11/30/apesar-de-protesto-ufma-aprova-adesao-ao-reuni.shtml
http://imirante.com/sao-luis/noticias/2007/11/30/alunos-protestam-contra-o-reuni.shtml
http://imirante.com/sao-luis/noticias/2007/12/06/justica-anula-adesao-da-ufma-ao-reuni.shtml
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de graduação, ocupação das vagas ociosas e estabelecimento de regras mais flexíveis de 

ingresso, avaliação e mobilidade estudantil. No Plano, foram detalhadas as metas e estratégias 

previstas para cada dimensão, conforme as diretrizes e metas globais do REUNI.  

Tomando a primeira dimensão do Plano – Ampliação da oferta de educação superior 

pública -, no que se refere à ampliação de vagas de ingresso, o documento traz um diagnóstico 

da situação inicial, constatando uma evolução nas vagas de ingresso, sobretudo a partir do ano 

de 2003, devido a um incremento no quantitativo de vagas em cursos já existentes, e devido à 

criação de seis novos cursos nos campi de Imperatriz e Chapadinha, que gerou um incremento 

de 750 novas vagas. No entanto, o aumento de vagas não correspondeu a um aumento 

proporcional da matrícula, o que “reflete uma evasão elevada com taxas de graduação abaixo 

das expectativas desejadas” (UFMA, 2007, p. 9). 

Nessa dimensão se encontram as metas quantitativas mais ambiciosas do REUNI, pois, 

foi previsto um aumento substancial do número de vagas, por meio da criação de cursos novos 

e da ampliação de vagas em cursos existentes, com destaque para as vagas noturnas, e a 

elevação da relação professor/aluno de 1:18, totalizando 1.580 novas vagas nos cursos de 

graduação: 1.100 vagas para novos cursos (920 vagas noturnas e 180 diurnas) e 480 para cursos 

existentes (130 vagas noturnas e 350 diurnas). O Plano previu a criação de 15 novos cursos, 8 

no interior e 7 na capital, contemplando todos os campi existentes até então, com 2 licenciaturas, 

12 bacharelados e 1 tecnólogo. Em relação ao quantitativo de vagas em cursos novos, 620 

seriam criadas na capital e 480 no interior; todas as novas vagas criadas no interior seriam 

noturnas e, na capital, 180 noturnas e 440 diurnas.  

Tabela 09 - Plano de reestruturação da UFMA – cursos novos e vagas – capital e 

interior 

CAPITAL INTERIOR 

CURSOS TURNO VAGAS CURSOS TURNO VAGAS 

BACHARELADO 

06 

DIUR. 01 340 BACHARELADO 

06 

DIUR. -- -- 

NOT. 05 180 NOT. 06 400 

LICENCIATURA 

0 

DIUR. -- -- LICENCIATURA 

02 

DIUR. -- -- 

NOT. -- -- NOT. 02 80 

TECNÓLOGO 
01 

DIUR. -- -- TECNÓLOGO 
0 

DIUR. -- -- 

NOT. 01 100 NOT. -- -- 

TOTAL 07 620 TOTAL 08 480 
Fonte: UFMA (2007). Elaboração própria. 

 

Com relação às vagas criadas em cursos existentes, foram previstas 80 vagas no 

interior, destas, 30 noturnas; 400 na capital, das quais, 80 são noturnas. O Plano também 
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detalhou a evolução do quantitativo de vagas novas a serem criadas ao longo do Programa, 

conforme demonstrado na tabela abaixo. 

Tabela 10 – Evolução do número de vagas REUNI/UFMA 

ANO 2008 2009 2010 2011 2012 

Vagas novas em cursos existentes DIURNO  -- -- 350 -- -- 

Vagas novas em cursos existentes NOTURNO -- -- 130 -- -- 

Vagas novas em cursos novos DIURNO -- -- -- 180 -- 

Vagas novas em cursos novos NOTURNO -- 80 840 -- -- 

Fonte: UFMA (2007). 

 

Nesse patamar, o Plano projetou uma matrícula de 22.652 alunos em 2012, o que 

corresponde a um crescimento de 78% em relação a 2007, alcançando, conforme as projeções, 

uma relação aluno/professor de 19.13, superando a meta do Programa. 

Dentre as estratégias apontadas para o alcance dessas metas, destacam-se: 

1. Oferta de cursos novos em um único turno, priorizando o noturno. 

2. Adoção de práticas pedagógicas mais dinâmicas, atingindo maior número de estudantes, 

viabilizadas pelo uso recorrente de tecnologias de informação e comunicação.  

3. Introdução e desenvolvimento gradual do sistema de acreditação, a partir da 

normalização de competências profissionais, base paradigmática para a estruturação da UFMA 

num patamar de excelência acadêmica e de alta taxa de inclusão social. 

4. Contratação de 328 novos professores com equivalência ao regime de dedicação 

exclusiva187, 256 professores substitutos, 82 servidores técnico-administrativos em nível médio 

e 100 em nível superior. 

5. Construção de salas de aula para turmas com, no mínimo, 45 estudantes. 

6. Implantação de infraestrutura tecnológica nos campi da Universidade, inclusive rede de 

videoconferência e instalação de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), de modo a atingir 

todos os cursos e estudantes, fomentando o ensino a distância. 

7.  Reestruturação da arquitetura curricular da UFMA, com a implantação de novas 

modalidades de cursos de graduação e o novo sistema de acreditação (baseados nas Diretrizes 

e Dimensões do Programa REUNI). 

                                                             
187 Conforme a Portaria Interministerial no. 22/2007, que institui o banco de professores-equivalentes. Cabe 

ressaltar que o professor-equivalente possibilita a contratação de professores substitutos no lugar de professores 

efetivos, na relação de 3 professores substitutos em regime de trabalho de 20 horas para cada professor efetivo em 

regime de dedicação exclusiva.  
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8. Obras de construção, recuperação, reformas, ampliações e adequações. 

9. Revisão das atuais funções e critérios de distribuição de encargos de docentes, 

discentes e técnicos em educação, tanto em nível pedagógico quanto administrativo e 

gerencial. 

10. Formação de grupos de trabalho para criar e reestruturar os Projetos Pedagógicos 

dos cursos novos e dos já existentes, a partir dos Fóruns de Graduação e das Licenciaturas.  

Ainda nessa dimensão, com relação à redução das taxas de retenção, abandono e 

evasão, a UFMA propôs como meta elevar, progressivamente, até o final do Programa, a taxa 

de conclusão da graduação (TCG)188 para 90%, reduzindo o tempo médio de conclusão dos 

cursos de graduação para o tempo ideal previsto nos projetos pedagógicos.  A evolução da TCG 

está apresentada no Plano conforme tabela abaixo: 

Tabela 11 – Evolução da taxa projetada de conclusão de curso – REUNI/UFMA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

64,44% 66% 70% 75% 80% 85% 90% 

Fonte: UFMA (2007). 

 

Como estratégias para alcançar a meta, dentre outras, destacam-se: 

1. Alimentação das informações do desempenho acadêmico para garantir emissão de 

relatórios que possam fundamentar medidas de otimização do controle acadêmico;  

2. Reformulação da legislação vigente de modo a inibir as taxas atuais de evasão e 

retenção.  

3.  Adoção de modelos de formação acadêmica caracterizados pela amplitude e integração 

dos campos do saber e pela flexibilidade dos percursos, tais como os de educação superior 

tecnológica e os bacharelados interdisciplinares.  

4. Flexibilização dos currículos de graduação, redimensionando a carga horária de 

"aulas" e de atividades de estudos e pesquisas discentes, mediante o aperfeiçoamento do sistema 

de créditos189, já previsto na grande maioria dos projetos pedagógicos;  

                                                             
188 Conforme as Diretrizes Gerais do Reuni: “A taxa de conclusão dos cursos de graduação é um indicador 

calculado anualmente por meio da razão entre diplomados e ingressos. O valor de TCG não expressa diretamente 

as taxas de sucesso observadas nos cursos da universidade, ainda que haja uma relação estreita com fenômenos de 

retenção e evasão. Na verdade, a TCG também contempla a eficiência com que a universidade preenche as 

suas vagas ociosas decorrentes do abandono dos cursos” (BRASIL, 2007c, p. 14, grifos nossos). 
189 De acordo com o documento Diretrizes Gerais do REUNI, sistemas de créditos são “Meios de acumular, de 

medir e de comparar resultados de aprendizagem e de períodos de estudo e de transferi-los entre sistemas 

educacionais e instituições” (BRASIL, 2007c, p. 7). 
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5. Acreditação de parceiros acadêmicos e tecnológicos, criando uma rede de validação de 

estudos prévios, ou feitos em paralelo, de modo a ampliar créditos adquiridos pelo estudante 

e, com isso, reduzir o tempo de integralização curricular. 

6. Implantação de atividades de apoio pedagógico a estudantes com dificuldades de 

desempenho, incluindo monitorias, orientação acadêmica, grupos de estudos, etc.  

7. Melhoria da formação pedagógica de docentes e servidores técnico-administrativos, 

mediante capacitação em serviço e afastamento. 

8. Ampliação de programas de bolsas acadêmicas (PET, PIBIC e PIBID). 

9. Reforço e consolidação do Programa de Assistência Estudantil. 

 

Outra meta que se destaca nessa dimensão do Plano é o preenchimento de, pelo menos, 

90% das vagas efetivamente disponíveis, por meio da ocupação de vagas ociosas, identificadas 

mediante a atualização da metodologia existente nos regulamentos acadêmicos, de modo a 

poder alcançar mais precisão, e com a preocupação de contemplar todas as categorias de 

demanda por vagas - transferência interna, externa, portadores de diplomas e reintegração -, 

priorizando os egressos de modalidades alternativas de cursos e integrando candidatos 

com créditos adquiridos, tanto de cursos internos em andamento quanto de cursos externos, a 

partir da rede de parceiros acreditados, por meio de processos seletivos próprios, até o fim 

do Programa. 

Tabela 12 – Evolução da ocupação de vagas ociosas REUNI/UFMA 

2008 2009 2010 2011 2012 

25% 40% 70% 80% 90% 

Fonte: UFMA (2007) 

 

Como estratégias a serem adotadas para o alcance dessa meta, está previsto: 

1. Reorganização dos processos seletivos simplificados para ocupação de vagas ociosas. 

2. Promoção de maior mobilidade estudantil, flexibilizando a exigência de afinidade entre 

os cursos. 

3. Reformulação da metodologia de cálculo para determinar: indicadores de vagas ociosas, 

indicadores de ocupação do corpo docente e indicadores de ocupação do espaço físico. 

Outro aspecto de destaque no Plano é a dimensão da reestruturação acadêmico-

curricular dos cursos, estruturada em três eixos principais: a) revisão da estrutura acadêmica, 
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buscando a constante elevação da qualidade; b) reorganização dos cursos de graduação e 

diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com superação da 

profissionalização precoce e especializada190; c) implantação de regimes curriculares e sistemas 

de títulos191 que possibilitem a construção de itinerários formativos192. 

Tais dimensões, em linhas gerais, se coadunam claramente com os objetivos do 

REUNI no que se refere à reestruturação da educação superior brasileira, no que diz respeito à 

expansão, por meio da “racionalização” dos recursos existentes, aliada a uma formação mais 

condizente com os parâmetros da sociedade contemporânea, baseados na diversificação e 

flexibilidade, conforme previsto nas Diretrizes gerais do REUNI: 

 

Ao se evitar a especialização precoce, ditada por uma formação estritamente 

profissionalizante, torna-se possível utilizar, de forma mais eficiente, os recursos 

materiais e humanos existentes nas universidades. Nesse sentido, os projetos poderão 

romper com a estrutura tradicional de ingresso já em cursos profissionalizantes, sendo 
possível propor estruturas que prevejam uma formação inicial de curta duração e 

diplomas intermediários como parte do caminho para a profissionalização ou 

formação específica (BRASIL, 2007b, p. 12, grifos nossos). 

 

E, desse modo, 

  

[...] a Universidade deveria aproveitar os compromissos assumidos com as metas dos 

REUNI para avançar firmemente no sentido da ruptura com modelos pedagógicos 

e de formação que não atendem mais as necessidades educacionais do nosso 

tempo (UFMA, 2010b, p. 07, grifos nossos). 

 

De acordo com o Plano, todos os cursos deverão passar por uma reestruturação 

curricular, com a adoção de medidas, tais como:  

 adoção de mais de um regime acadêmico para os cursos; 

 organização das atividades curriculares em módulos;  

 promoção de mecanismos que favoreçam a aceleração da formação dos estudantes; 

 regime de tutoria; 

                                                             
190 Conforme as Diretrizes do REUNI, “Construção de novos desenhos curriculares com incentivo à diversidade 

de itinerários formativos” em novas modalidades de graduação, como “licenciaturas e bacharelados 

interdisciplinares, cursos superiores de tecnologia, entre outros” (BRASIL, 2007c, p. 6). 
191 “Diplomas e certificados outorgados pela instituição nos vários níveis e ciclos de formação” (BRASIL, 2007c, 

p. 7). 
192 “Conjuntos de atividades formativas possíveis conduzindo à certificação ou diplomação” (BRASIL, 2007c, p. 

25). 
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 atribuição de créditos por horas de trabalho discente, com aproveitamento de pelo menos 

um terço da carga horária global para integralização curricular; 

 instituição de três eixos de formação (Geral – pautada nas grandes áreas do conhecimento; 

Específica – pautada na área de conhecimento específico; De consolidação para o 

exercício da profissão – escolha da modalidade de graduação);  

 utilização de dois ou mais períodos anuais; 

 certificação de níveis intermediários de formação; 

 articulação com os cursos em áreas comuns, caminhando para maior flexibilidade e 

otimização dos recursos humanos (UFMA, 2007). 

 

Para operacionalização da proposta previu-se a elaboração do Projeto Pedagógico 

Institucional (PDI) e a reformulação dos projetos pedagógicos de cada curso, além de projetos 

pedagógicos para novos cursos, de viés “inovador”, processo a ser coordenado por uma 

Comissão geral a ser criada, além de comissões por cursos.  

O diagnóstico contido no Plano refere-se aos docentes como portadores de concepções 

conservadoras no que diz respeito a metodologias de ensino e resistentes a inovações. Para 

enfrentar esse problema, foi previsto um programa de formação continuada de professores para 

o desenvolvimento de novas perspectivas educacionais, bem como a criação de uma Assessoria 

Pedagógica multidisciplinar para orientar a revisão dos projetos pedagógicos, pois, 

 

De pouco valerão as mudanças formais dos projetos pedagógicos se aqueles que os 

praticam, não assumirem novas posturas, valores e estratégias. Esta é a razão da 

renovação pedagógica na educação superior, visto que a Reestruturação Acadêmico-

Curricular proposta neste documento estará comprometida se não houver uma 

renovação de mentalidade daqueles que promovem o funcionamento da instituição, 

isto é, a renovação pedagógica dos docentes e técnico-administrativos em educação 

(UFMA, 2007, p. 32, grifos nossos). 

 

Em face do exposto, infere-se que aos professores e à sua mentalidade tradicional, 

resistente à mudança, são atribuídas as mazelas que comprometem a qualidade da educação 

superior, cuja transformação se dá por um ato de “renovação de mentalidade”, numa perspectiva 

idealista, consoante com a concepção liberal-burguesa, dissociada das condições sociais 

concretas nas quais se dá o ato educativo e dos condicionantes históricos, políticos, sociais e 

ideológicos que são substrato das concepções e práticas educacionais. Os docentes, preteridos 
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do processo de discussão das bases da reestruturação curricular impostas pelo REUNI, devem 

ser “treinados” para implementá-las na prática.   

Portanto, outra dimensão do REUNI abordada no Plano – a Renovação pedagógica da 

Educação Superior – é centrada na capacitação dos docentes da Universidade, “com foco em 

metodologias de ensino que favoreçam a implementação do novo modelo apresentado nesta 

proposta” (UFMA, 2007, p. 33), sobretudo por meio da utilização eficiente de tecnologias da 

informação, pois “se forem vencidas as barreiras de inclusão digital por professores e técnicos-

administrativos em educação, os estudantes terão facilitada a incorporação de novas práticas 

sociais de aprendizagem significativa” (UFMA, 2007, p. 33). Em decorrência disso, o Plano 

previu como meta formar, no mínimo, 80% dos professores em novas metodologias de ensino 

e tecnologias até 2012, inclusive por meio da educação a distância.  

Dentre as demais dimensões abordadas no Plano, consta o estímulo à mobilidade 

estudantil inter e intrainstitucional, com aproveitamento de créditos, por meio da circulação de 

estudantes entre cursos e programas de educação superior. A meta seria ampliar a participação 

estudantil em programas de mobilidade institucional e instituir o aproveitamento de créditos na 

proporção de 10% até o final de 2008, 20% até o final de 2010, de 35% até o final de 2011 e de 

60% até o final do Programa, podendo chegar a 90% de acreditação em 2017 (UFMA, 2007). 

Como estratégias para alcance da meta foi prevista a implantação gradual do Sistema 

de Acreditação, de modo a aproveitar créditos e validar estudos em outros espaços de 

aprendizagem (rede de parceiros acreditados), bem como introduzir nos projetos pedagógicos 

mecanismos de integralização de pelo menos 1/3 da carga-horária total do curso em função 

de “horas de trabalho” discente (UFMA, 2007). 

Como se pode perceber, as metas e estratégias contidas no Plano de reestruturação da 

UFMA, em consonância com as Diretrizes do REUNI, apontam para a fragmentação da 

formação acadêmica, numa miríade de modalidades que visam a possibilitar maior celeridade 

e melhor aproveitamento de todas as atividades realizadas pelo estudante, que passam a compor 

seu itinerário formativo, sem muitos vínculos com um percurso pré-definido ou com uma 

formação profissional “precoce e especializada”, inclusive por meio de certificações 

intermediárias. A própria definição de “regimes curriculares” diferenciados, de acordo com as 

Diretrizes do REUNI, significa somente a “indicação de conteúdos mínimos, com fixação do 

período de integralização e duração de cursos” (BRASIL, 2007c, p. 6).  
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O Plano não deixa claro quais critérios de aproveitamento de créditos devem ser 

considerados para compor a carga horária de atividades discentes a serem computadas como 

créditos para a integralização de cursos. Depreende-se da leitura do documento que essa 

definição ficaria a critério do pactuado entre a “rede de parceiros acreditados” e por conta da 

reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos. Nesse sentido, questiona-se até que ponto 

será preservada a autonomia da Universidade quanto à definição de um perfil de formação, ou 

se este será instituído por instâncias alheias à academia, permeadas pelas demandas do mercado, 

culminando com uma formação fragmentada, mais próxima à noção de “educação terciária”. 

Nos termos de Magalhães (2006 apud BIANCHETTI E SGUISSARD, 2017, p. 31), 

“[...] propõe-se tanta adaptação que a especificidade educativa e cognitiva desse tipo de 

instituição corre o risco de se transformar, indo para além daquilo que, em princípio, constitui 

sua identidade”. Ainda de acordo com Bianchetti e Sguissard (2017), há de se questionar, no 

ritmo e no sentido em que se encaminham as reformas do ensino superior, o que restará de 

“superior” na educação superior brasileira?  

No entanto, essa mudança de paradigma se associa às transformações mais amplas no 

que se refere à formação da força de trabalho em função dos avanços tecnológicos e das 

transformações na base produtiva. Tais transformações repercutem de forma direta no perfil 

profissional requerido nos diferentes ramos da produção e reprodução da vida material e social 

que, conforme Fontes (2010), se materializa por meio da oferta desigual e combinada de 

possibilidades educativas, criando, assim, uma “dualidade de novo tipo” (RUMMERT, 

ALGEBAILE E VENTURA, 2012). Esta dualidade sustenta a manutenção das desigualdades 

no próprio processo de “democratização da escola”, por meio de mudanças nas condições de 

permanência, de acesso ao conhecimento e de obtenção de certificação, que não significam 

oferta ampla, mas sim pulverizada, desigual, irregular e instável, sobretudo para a classe 

trabalhadora.  

 

Tais cisões não se assentam mais no binômio ingresso/não ingresso na escola, mas no 

ingresso em vias formativas diferenciadas que, também de forma desigual e 

combinada, visam aproximar-se da universalização de índices de escolaridade, sem 
universalizar condições de permanência e sucesso nem padrões socialmente 

referenciados de qualidade pedagógica (RUMMERT, ALGEBAILE E VENTURA, 

2012, p. 41-42). 

 

Nesse aspecto, verifica-se a tentativa de converter a universidade em uma instituição 

emissora de certificados de educação pós-secundária, - certificação em larga escala (LIMA, 
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2015) - que se diversificam de acordo com o “itinerário formativo” escolhido pelo estudante, 

refundando a dualidade de novo tipo entre o acesso e o perfil formativo ofertado e a clientela 

atendida.  

Na dimensão que trata do compromisso social da instituição, as principais metas se 

referem à elevação de políticas de ações afirmativas, assegurando cotas de vagas para 

afrodescendentes (25%), alunos oriundos de escola pública (25%) e duas vagas para indígenas 

e deficientes (a serem ampliadas conforme a evolução do Programa) nos processos seletivos e 

vestibulares, e o fortalecimento e a ampliação de programas de assistência estudantil, na 

proporção do aumento das matrículas, além de ampliação das ações de extensão.  

Com relação à assistência estudantil, o Plano propõe como meta a ampliação dos 

programas até então oferecidos pela Universidade, tanto em quantidade quanto em qualidade, 

de modo a absorver as demandas oriundas do ingresso de alunos em situação de vulnerabilidade 

social gerados pela adoção do sistema de acesso por cotas. As metas pactuadas estimam uma 

ampliação de, no mínimo, 10% do corpo discente. Dentre as principais ações, encontram-se a 

construção de restaurantes universitários em Chapadinha e Imperatriz e a ampliação da 

capacidade de atendimento em São Luís; construção de creche no campus de São Luís; 

implantação de auxílio-transporte e do Programa de Bolsa Permanência para estudantes 

carentes; concessão de auxílios para participação em eventos, entre outros.  

Na dimensão que contempla a integração da pós-graduação no desenvolvimento da 

graduação, as metas apontam para a necessidade de fortalecimento dos atuais Programas de 

Mestrado e Doutorado, por meio da captação de recursos para investimento nesses Programas 

(bolsas e recursos para a expansão), visando à ampliação da participação de professores 

pesquisadores em orientação de estudantes da graduação na modalidade de iniciação científica 

- prevendo um aumento de 80% no número de bolsas de iniciação científica, na proporção de 

100 novas bolsas por ano - e de estudantes da pós-graduação na supervisão de projetos e na 

realização de estágios de docência na graduação.  

Além do fortalecimento dos programas existentes, está prevista a criação de mais cinco 

programas de mestrado e dois de doutorado193, totalizando mais 60 vagas, extensão de 60% dos 

                                                             
193 Dentre os cursos a serem criados estão previstos no Plano, o mestrado profissional em Ciências da Computação, 

mestrado em Odontologia, mestrado em Filosofia, mestrado profissional em Ciências Farmacêuticas, em São Luís, 

e apenas um mestrado em Ciências Agrárias no Campus de Chapadinha, doutorado em Engenharia Elétrica e 

doutorado em Saúde Coletiva, na sede (UFMA, 2007).   
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cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial194, e sete novos cursos na 

modalidade a distância195.  

Para a implementação da proposta, o Plano de Reestruturação é muito claro quanto à 

necessidade de uma reordenação da gestão acadêmica da UFMA, no que se refere à 

“modernização”, que 

 

[...] erradique procedimentos administrativos obsoletos e induza a que os organismos 
de administração atuem no âmbito de um sistema que privilegie aspectos como a 

eficiência, a racionalidade, a transparência, a inclusão, a participação e a 

democratização e admite a avaliação e a correção como exigências indispensáveis 

(UFMA, 2007, p. 61, grifos nossos). 

 

Para tanto, o Plano aponta a necessidade de criação de um Comitê Gestor do 

REUNI, instância colegiada representativa da comunidade universitária que trace as diretrizes 

e acompanhe a implementação da proposta. Na tabela abaixo, reproduzem-se os indicadores 

globais do Plano de Reestruturação da UFMA.

                                                             
194 Foi prevista a criação de nove cursos em 2008 e de dez cursos por ano, entre 2009 a 2012 (UFMA, 2007).  
195 Cursos que estão planejados para atender as demandas do interior do estado, principalmente relacionadas 

com a capacitação de docentes da educação básica (UFMA, 2007).  
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Tabela 13 – Indicadores globais do plano de reestruturação da UFMA 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 

Graduação No. De cursos Total 48 50 51 64 65 65 65 

Noturno 11 11 11 24 24 24 24 

Vagas Anuais Total 2.692 3337 3897 4737 4917 4917 4917 

Noturno 536 596 726 1566 1566 1566 1566 

Mat. Projetada 

(MAT.) 

Total 12.918,82 15.949,80 18.649,77 22.231.97 23.047,37 23.047,37 23.047,37 

Noturno 2.535,52 2.806,08 3.434,28 7.016,48 7.016,48 7.016,48 7.016,48 

Alunos diplomados 

(DIP) 

Total 1187 1247 1.527 1865 2.452 3.490 4.425 

Noturno 238 265 297 348 446 719 1.405 

Taxa de conclusão da Graduação (TCG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 1.3 0,9 

Pós-

Graduação 

No. De cursos Mestrado 11 11 13 14 15 16 16 

Doutorado 1 2 3 3 3 3 3 

Matrículas Mestrado 374 374 394 404 414 424 424 

Doutorado 30 40 50 50 50 50 50 

Número de Professores equivalentes 1.425,00 1.478,25 1.556,25 1.616,70 1.771,70 1.979,40 1.979,40 

Número de Professores com equivalência de DE (DDE) 919,35 953,71 1.004,03 1.043,03 1.143,03 1.227.03 1.277,03 

Dedução por Integração da Pós-graduação (DPG) 45,97 47,69 50,20 52,12 57,15 63,85 63,85 

Corpo docente ajustado (DDE-DPG) 873,39 906,02 953,83 990,88 1.085,88 1.213,18 1.213,18 

Relação de alunos de graduação por professor (RAP) 14,79 17,60 19,55 22,44 21,22 19,00 19,00 

Fonte: UFMA (2007). 
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Pela análise da tabela, pode-se destacar os principais indicadores projetados 

pela UFMA no Plano de adesão ao REUNI, quais sejam: 

a) aumento de 82,65% no quantitativo de vagas anuais, sendo 192% no noturno; 

b) aumento de 194% no número de alunos diplomados; 

c) crescimento de 38,9% do quadro de professores-equivalentes; 

d) expansão de 35% do número de cursos, sendo 118% de cursos noturnos; 

e) expansão de, aproximadamente, 80% da matrícula (MAT.). 

A adesão da UFMA ao REUNI, do ponto de vista quantitativo, gerou uma 

expressiva expansão. Na graduação presencial, entre 2007 e 2013, houve um significativo 

crescimento em relação ao número de vagas (63,8%), quantidade de cursos (86,04%) e 

no número de matrículas (79,43%).  Na pós-graduação stricto sensu, o aumento da 

matrícula foi ainda maior, de 192,82%, e de 176,92% do número de cursos, com destaque 

para os cursos de doutorado, que de apenas 1, em 2007, passou para 9, em 2013.  

O quantitativo de alunos matriculados em programas especiais aumentou em 

aproximadamente cinco vezes (452,30%), devido à expansão da oferta de cursos de 

formação de professores (PROEB, PARFOR, PRONERA e PROCAMPO) nos 

municípios do interior do Estado. As matrículas em cursos a distância (graduação, 

extensão e especialização) tiveram um acréscimo de mais de 2000%, o que chama a 

atenção, por ser o segmento que mais cresceu no período196.  

Em relação ao quadro de pessoal, o ritmo da expansão não foi tão acentuado, 

pois o incremento do número de docentes efetivos foi de apenas 43,3% e o de técnicos-

administrativos, 37,66%, evidenciando a intensificação do trabalho de docentes e 

servidores. Chama a atenção que, no período, houve redução da contratação de 

professores substitutos (25,1%), o que, em uma primeira análise, representa um avanço 

na não precarização da mão de obra docente. Entretanto, com essa redução, em termos 

absolutos, reduziu-se ainda mais o incremento da contratação de docentes (efetivos e 

substitutos), que foi de 331 docentes, entre 2007 e 2013, acentuando a intensificação do 

trabalho docente.  

                                                             
196 De acordo com o Relatório de Gestão da UFMA (2013, p. 79), esse aumento ocorreu, principalmente, 

em função de cursos de especialização a distância, muitos deles financiados por órgãos como Ministério da 

Saúde, Ministério da Educação (MEC/FNDE, UNASUS, UAB, SECADI/MEC), além dos cursos auto-

financiados. 
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Os números da expansão pós-REUNI na UFMA estão sintetizados na tabela 

abaixo e oferecem uma dimensão desta expansão, em número de docentes, técnicos-

administrativos, vagas, matrículas na graduação e pós-graduação e quantitativo de cursos. 

Tabela 14 – Expansão da UFMA pós-REUNI (2007-2013) 

 2007 2013 2007-2013 ∆ % 

Técnico-administrativos 1.147 1.579 432 37,66 

Docentes efetivos 907 1.300 393 43,32 

Docentes substitutos e visitantes 247 185 - 62 - 25,10 

Cursos de graduação presencial 43 80 37 86,04 

Vagas de graduação 2.702 5.176 

 

2474 91,56 

Matrículas graduação presencial197 11.345 20.357*  9.012 79,43 

Matrículas em programas especiais 1.063 5.871 4808 452,30 

Matrículas EaD (graduação, 

extensão e especialização) 

712 15.960 15.248 2.141,57 

Matrículas na pós-graduação 

(mestrado e doutorado) 

404 1.183 779 192,82 

Cursos de pós-graduação (stricto 

sensu) presencial 

13 36 23 176,92 

FONTE: Guia da UFMA 2013, 2014. Relatório de Gestão UFMA (2013). UFMA (2007). *Dados 

informados pela PROEN (alunos ativos em 2013.2). 

 

Percebe-se, portanto, pelas metas e estratégias definidas para cada uma das 

dimensões presentes na proposta de reestruturação formulada pela UFMA uma relação 

estreita com os objetivos da reforma universitária induzida por meio do REUNI. Do ponto 

de vista das metas quantitativas, evidencia-se o atendimento às “cláusulas pétras” do 

REUNI, expansão de vagas e matrículas e aumento da relação professor/aluno, embora 

não se possa afirmar, com base nos dados obtidos, se todas as metas do Programa foram, 

de fato, atingidas198.  

                                                             
197 Com relação a este dado, houve inconsistências nas informações disponibilizadas nas diversas fontes 

pesquisadas, variando de 23.570, informado no Guia UFMA (2014) à 38.220, constantes do Relatório de 

gestão da UFMA (2013). No entanto, dados atualizados, solicitados à PROEN quando da realização da 

pesquisa, em 2018, apontam a existência de 20.357 alunos ativos na UFMA no 2º semestre de 2013.  
198 A ausência de relatórios consubstanciados em dados produzidos pela Universidade, constatada durante 

a pesquisa de campo, e a produção de indicadores baseados nos critérios do TCU (Decisão no. 408/2003), 

disponibilizados nos Relatórios de Gestão da UFMA, não nos permitem afirmar se tais metas foram de fato 

alcançadas, devido ao uso de parâmetros diferenciados para os cálculos dos indicadores. 
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Mesmo assim, de acordo com o Relatório de Gestão da UFMA (2012), em 

decorrência da implantação do REUNI, foram alcançados vários dos objetivos previstos 

no Programa, tais como:  

 

[...] a redução das taxas de evasão, a ocupação de vagas ociosas, o aumento de 

vagas de ingresso, a ampliação da mobilidade estudantil, a revisão da estrutura 

acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação, a diversificação das 

modalidades de graduação e a articulação da graduação com a pós- graduação, 

dentre outras (UFMA, 2012, p. 237). 

 

 

Quanto às metas qualitativas, destaca-se a implantação de cursos de graduação 

formatados no sentido de atender as diretrizes da reforma universitária, por meio de novas 

modalidades de cursos de graduação. É principalmente nesse contexto que se insere a 

implantação da maioria dos cursos de graduação nos campi no interior do Estado, criados 

a partir do REUNI, tendo em vista que todos os projetos pedagógicos dos cursos novos 

adotam a concepção de formação proposta. 

Com isso, se materializa uma das principais consequências do REUNI, qual seja, 

a alteração do ethos acadêmico até então predominante nas universidades, baseado nos 

assim chamados “modelos clássicos”, pois “O sistema de educação superior brasileiro 

ainda conserva modelos de formação acadêmica e profissional superados em muitos 

aspectos, tanto acadêmicos como institucionais, e precisa passar por profundas 

transformações” (BRASIL, 2007c, p. 7). Nesse sentido, o REUNI estimula a superação 

desses modelos “tradicionais” de formação acadêmica, na medida em que “(...) não 

preconiza a adoção de um modelo único para a graduação nas universidades federais” 

(BRASIL, 2007c, p. 4). 

Além disso, existem as razões estritamente econômicas que fomentam a adoção 

de cursos de formação superior com formato mais flexível e duração aligeirada, pois, 

conforme pondera Minto (2014), quando a qualificação/certificação do trabalhador 

médio, conforme os atuais parâmetros de desenvolvimento da produção capitalista 

flexível, passa a incluir a sua ascensão a níveis educacionais mais elevados, esta não pode 

implicar na ampliação dos custos da força de trabalho. Assim, “a expansão ‘massificada’ 

do ensino superior funciona como controle da F.T. [força de trabalho] no mercado” 

(MINTO, 2014, p. 365). 
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Mesmo porque, conforme pontua Oliveira (2018), na era digital-molecular, a 

educação se tornou não funcional à melhoria do mercado de trabalho, apontando que a 

educação formal é dispensável como exigência para a exploração do trabalho, cada vez 

mais “informal” ou “sem forma”, contrariando os adeptos da “sociedade do 

conhecimento”199 ou simplesmente demostrando seu caráter ideológico.  

Nessa linha, a tendência à expansão é estimulada mediante a criação de cursos 

de menor duração e com conteúdos mais enxutos, que dispensam a existência de uma 

infraestrutura necessária para suportar uma formação mais densa, sustentada na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. De acordo com Minto (2014), essa 

massificação do ensino superior público por meio da reestruturação e expansão das IFES, 

que tem no REUNI a “forma mais plena” da contrarreforma do ensino superior estatal 

(MINTO, 2014,p. 342), com ênfase nos processos de flexibilização e diversificação das 

modalidades de ensino, visa à adequação da educação superior aos novos padrões de 

acumulação capitalista, na medida em que apresenta como tendências:  

 

[...] a redução relativa (“enxugamento”) dos investimentos na educação 

superior pública; o nivelamento por baixo da oferta de cursos no setor público 

com qualidade similar à das IES privadas; a desvinculação entre ensino e 

pesquisa; a precarização das condições de trabalho dos docentes [...]; a 

formação de FT [força de trabalho] dita “flexível”, barata e rápida, para atender 

aos requisitos do capital monopolista e dos setores mais lucrativos da economia 

de serviços no país (MINTO, 2014, p. 342).  

     

Desse modo, os cursos inicialmente propostos no Plano de Reestruturação da 

UFMA para funcionamento nos campi do interior serão substituídos por cursos com 

formatos “inovadores”, conforme as diretrizes do REUNI, a exemplo das Licenciaturas 

Interdisciplinares (LIs) e dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs), cursos com formatos 

alternativos às graduações tradicionais, elaborados com base nas diretrizes do REUNI, 

que reduzem o tempo de formação e dão flexibilidade ao itinerário formativo do 

estudante, além de agregarem grande quantitativo de vagas. É importante ressaltar que, 

enquanto os cursos de LIs foram implantados exclusivamente nos campi do interior de 

                                                             
199 De acordo com Marilena Chauí (2006), a ideologia da chamada “sociedade do conhecimento” apregoa, 

supostamente, que a sociedade contemporânea não se funda mais sobre o trabalho produtivo, e sim sobre o 

intelectual. Contudo, oculta que o conhecimento e a informação se tornaram forças produtivas e que sua 

socialização vai de encontro à lógica do capital. Portanto, essa ideologia “[...] não produz verdadeira 

inclusão social (ou seja, diminuição das desigualdades e o acesso igual aos benefícios da civilização), e sim 

aumenta a exclusão social, política e cultural, impede a difusão real do conhecimento e da informação” 

(CHAUÍ, 2006, p. 76).  
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Estado, os BIs foram implantados também na sede, com alternativas de primeiro ciclo 

dos cursos de Engenharia, cujas vagas também foram ampliadas no processo de 

reestruturação, visando também equacionar a questão da evasão nestes cursos. 

Embora se enfatize que a educação superior deva formar para um mundo em 

transformação, que exige do trabalhador múltiplas competências, de fato, o modelo de 

formação preconizado pela contrarreforma universitária se coaduna com os interesses do 

capital e a manutenção da condição subordinada do Brasil, no que se refere a formação 

para o trabalho simples.  

De acordo com Miranda (2013), 

 

Em conformidade com os interesses do capital, o MEC está comprometido 

com a massificação da formação de recursos humanos para o processo de 
trabalho simples e de baixa sofisticação técnico-científica, adaptando o Brasil 

para o modelo estadunidense dos community colleges. A massificação da 

educação terciária se dá pela combinação de cursos aligeirados, forte 

ampliação das matrículas (inchaço expresso na relação aluno-professor 

pretendida) e redução relativa dos investimentos, intensificando o trabalho de 

professores e técnicos, superutilizando as precárias instalações existentes e 

ofertando o que somente pode ser uma formação simplificada (MIRANDA, 

2013, p. 39). 

 

Com isso, infere-se que além de um projeto de “expansão”, o REUNI 

consiste, principalmente, na “reestruturação” da Universidade pública, adotando a 

concepção de educação terciária, que coloca em xeque os pilares tradicionais da formação 

superior e a existência de um padrão unitário de formação. Esses dois aspectos – expansão 

e reestruturação - em conjunto dão o tom da contrarreforma da educação superior em 

curso, ensejando profundas transformações na universidade brasileira. 
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5. IMPLICAÇÕES DO PROCESSO DE EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO 

REUNI 

 

Após a breve caracterização do processo de adesão da UFMA ao REUNI e das 

metas e estratégias pactuadas a partir do Plano de reestruturação elaborado quando da 

adesão ao Programa, pretende-se, neste capítulo, discutir algumas dimensões 

fundamentais do processo de implementação dessa política, com ênfase sobre a 

interiorização, tendo em vista a problemática central deste estudo que implica questionar-

se em que medida o processo de expansão e interiorização da UFMA via REUNI 

contribuiu para a democratização da educação superior no Maranhão.  

Contudo, cabe ressaltar o processo de expansão e reestruturação da UFMA, que 

deu impulso ao recente movimento de interiorização, supera, em muitos aspectos, as 

dinâmicas e contradições inerentes ao REUNI, embora tenha neste uma dimensão central, 

configurando o movimento de apropriação dessa política no âmbito dessa instituição 

específica e expressa “os processos e estratégias relacionadas com as práticas sociais e 

institucionais em torno da materialização de uma determinada política pública” (GOMES 

E OLIVEIRA, 2012, p. 26). 

Para efeito de organização, apresenta-se uma análise dos aspectos mais 

significativos desse processo: expansão quantitativa, acesso x permanência x sucesso; 

análise das condições de trabalho e estudo; reestruturação curricular, autonomia e 

“projetos inovadores”. Todos esses aspectos serão analisados no contexto da 

interiorização da UFMA. Também serão analisadas as perspectivas quanto ao processo 

de interiorização da UFMA, buscando-se apontar as contradições do processo de 

“democratização” da educação superior desencadeado pelo REUNI, face a política de 

expansão das IFES. 

 

5.1. A interiorização como estratégia de expansão da UFMA no contexto do REUNI 

 

O fomento à interiorização foi, certamente, uma das principais consequências do 

REUNI na UFMA, uma vez que, a maioria das metas e estratégias do Programa foram 

executadas no bojo do processo de interiorização, como o crescimento no número de 
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campi, vagas na graduação, criação de cursos noturnos com formatos “inovadores”, entre 

outras. 

Atualmente, a UFMA conta com 8 campi no interior do estado (Imperatriz, 

Chapadinha, Pinheiro, Bacabal, Codó, São Bernardo, Grajaú e Balsas), evidenciando um 

crescimento de mais de 160% em oito anos (2005-2013). Note-se que a criação de novos 

campi não estava prevista originalmente no Plano de Reestruturação da UFMA, apenas a 

revitalização dos campi já existentes, por meio da ampliação no número de vagas e 

criação de novos cursos. No entanto, percebe-se que a expansão foi muito além do que 

estava previamente projetado no Plano de Reestruturação, no que se refere, tanto à criação 

de cursos e vagas quanto à criação de campi no interior do Estado. 

Sendo a única universidade federal do Maranhão, com 52 anos de existência, a 

UFMA possuía, até 2010, apenas 3 (três) campi em efetivo funcionamento no interior, 

num universo de 216 municípios. Portanto, o processo de expansão recente não encontra 

precedentes em termos de extensão e alcance ao longo da sua história. Entretanto, de 

acordo com Léda (2009), essa ampliação do acesso ao ensino superior vem acontecendo 

para criar uma aparência de “inclusão social”, em uma conjuntura de desemprego e de 

precarização do trabalho, especialmente gritante no estado do Maranhão.  

Conforme o Plano de Reestruturação da UFMA, estava prevista a ampliação da 

oferta de cursos de graduação nos campi de Chapadinha e Imperatriz, que já haviam 

iniciado o processo de expansão na primeira fase dos programas de expansão da rede 

federal. A ampliação de vagas em cursos já existentes estava prevista apenas para os 

campi de Imperatriz, totalizando 70 vagas, e Codó, com mais dez vagas no curso de 

Licenciatura em Informática, que anos depois entraria em processo de extinção. Quanto 

aos demais campi, estava prevista a criação de novos cursos de bacharelado e licenciatura, 

todos funcionando no turno noturno, totalizando 480 vagas, conforme demonstrado na 

tabela a seguir. 

Tabela 15 – Cursos e vagas novas a serem criadas nos campi da UFMA -interior 

LOCAL CURSOS TURNO VAGAS TOTAL 

Bacabal Administração Agronegócios Noturno 30 60 

Pública Noturno 30 

Codó Pedagogia Noturno 80 160 

Serviço Social Noturno 80 

Imperatriz Farmácia Noturno 60 60 

Pinheiro Licenciatura em Geografia Noturno 40 80 
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Licenciatura em História Noturno 40 

Grajaú200 Pedagogia Noturno 60 60 

Chapadinha Administração Pública Noturno 30 60 

Agronegócios Noturno 30 

TOTAL 480 

Fonte: Plano de Reestruturação da UFMA (UFMA, 2007) 

Conforme o cronograma de implantação apresentado no Plano de Reestruturação 

da UFMA, as novas vagas em cursos já existentes seriam implantadas a partir de 2009 e 

todos os cursos novos, incluindo os da sede, seriam implantados a partir de 2010. 

Inicialmente, estava prevista, a contratação de mais 164 docentes e 172 técnicos-

administrativos para atender a demanda criada com a abertura desses novos cursos e 

vagas. Os demais servidores seriam contratados nos anos de 2011 e 2012, até atingir a 

quantidade pactuada no Plano, isto é, 328 docentes e 182 técnicos. 

Entretanto, entre a aprovação de Plano, em 2007, e o processo de implantação 

dos cursos, em 2010, houve uma alteração no perfil dos cursos e na quantidade de vagas 

ofertadas, assim como a inclusão de mais dois novos campi não previstos inicialmente, 

nos municípios de São Bernardo e, posteriormente, Balsas. De acordo com entrevistas 

realizadas por Carvalho (2016) com membros da Comissão de elaboração da proposta de 

adesão da UFMA ao REUNI, os motivos para a criação de unidades no interior do Estado, 

inicialmente não previstas no Plano de Reestruturação, atenderiam a critérios políticos, 

conforme pode-se depreender dos depoimentos abaixo: 

 

Inicialmente foi a viabilidade política, porque para você inserir um campus, 

você precisa de um terreno grande. Então, à época, mesmo que o reitor possa 

ter tentado outros contatos, mas se você observar a nossa posição dos 

municípios no mapa, a gente mais ou menos conseguiu incluir a universidade 

de forma bem regionalizada. Assim, colocamos praticamente em todo o estado, 

de Balsas até São Luís (coordenador institucional do REUNI/UFMA, apud 

CARVALHO, 2016, p. 106). 

Dos novos campi, São Bernardo e Grajaú, foi uma questão política mesmo. O 

parlamentar dizia ‘eu tenho uma emenda, liberar tantos milhões, mas tem que 

ser no município que eu indicar, porque lá que é que eu tenho voto, lá é que eu 

preciso, lá é meu reduto’. Bom, talvez eles não usassem essas palavras, mas a 

gente sabe que foi mais ou menos assim (Técnico em assuntos educacionais do 

campus de São Luís, membro da Comissão, apud CARVALHO, 2016. p. 106). 

                                                             
200 Na proposta inicial de expansão da UFMA elaborada para a adesão ao REUNI, estava previsto a criação 

de um curso de graduação em Grajaú, no entanto, no plano diretor de infraestrutura apresentado no mesmo 

documento, não estava previsto obras de construção naquele município. Recursos na ordem de 

R$100.000,00, oriundos de emenda parlamentar individual de autoria do então deputado federal Flávio 

Dino (PCdoB) foram repassados para a implantação do campus de Grajaú, conforme a Lei Orçamentaria 

Anual de 2008. 
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Além do campus de Balsas201, a interiorização da UFMA, na fase pós-REUNI, 

atingiu também o município de Cururupu, na Baixada Maranhense, por meio da criação 

de um campus avançado, vinculado ao campus de Pinheiro, que oferece o curso de 

Engenharia de Pesca. Também foi anunciada a criação do curso de História Bacharelado 

na cidade de Alcântara, igualmente vinculado ao campus de Pinheiro. Para a implantação 

do curso, a prefeitura de Alcântara doou dois prédios do Centro Histórico da cidade para 

a UFMA, no entanto, até o momento, o curso não iniciou suas atividades por falta de 

recursos da Universidade para equipar os prédios202.  

Cabe ressaltar que a criação do curso no município de Cururupu, assim como a 

ampliação do campus de Pinheiro, na Baixada Maranhense - o que mais cresceu desde o 

início do processo recente de interiorização da UFMA -, reduto tradicional de lideranças 

históricas na política maranhense, sugere que há uma certa lógica acerca da hipótese de 

critérios políticos influenciarem na escolha de regiões privilegiadas no processo de 

interiorização, também caso de outros municípios que também foram escolhidos para 

abrigar sedes de campus da UFMA203.  

Assim, cabe o questionamento levantado por Prazeres (2016), acerca da escolha 

dos municípios para a implantação dos campi da UFMA no interior do Estado: 

 

Quais os critérios subsidiaram a opção pela 
construção/revitalização/formalização dos campi em sua determinada região? 

Como foram definidos os municípios e as localidades a serem atendidos? O 

que justifica a existência de campus bastante próximos, como São Bernardo e 

Chapadinha (distantes 128 km), ou Bacabal e Codó (distantes 127 km) e a 

inexistência de campus em municípios de grande dinâmica, a exemplo de Santa 

Inês (um dos dez municípios do estado com maior PIB e em extensão, segundo 

                                                             
201 O campus de Balsas foi criado em 2013, sendo prevista, inicialmente, a oferta de cursos de Engenharia 

Florestal, Engenharia Civil, Agronomia, Licenciatura em Ciências Humanas, Licenciatura em Ciências 

Naturais e Licenciatura em Linguagens e Códigos. Atualmente, oferta o curso de Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia (BICT) e cursos de engenharia (Elétrica, Civil e Ambiental) como opções de 2º. Ciclo do 

BICT. 
202 Após seis meses do anúncio da criação do curso, em fevereiro de 2016, em cerimônia de assinatura do 

termo de doação dos prédios para a universidade, com a participação da reitora da UFMA, Nair Portela, do 
prefeito de Alcântara e do diretor do campus de Pinheiro, além da comunidade local, foi realizado um jantar 

para angariar fundos para equipar os imóveis doados para a universidade, na tentativa de dar início às 

atividades do curso. 
203 Na comitiva da UFMA em visita às instalações do campus de São Bernardo, em 29 de março de 2010, 

estiveram presentes os então deputados Gastão Viera, Eliziane Gama (senadora eleita em 2018) e Fábio 

Braga, além do ex-prefeito de São Bernardo, o que evidencia a intenção de obter dividendos políticos com 

a criação do campus por parte destas autoridades (“UFMA implanta campus no município de São 

Bernardo”. Disponível em http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=7898, acesso 

em: 05/12/2107). 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=7898
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dados do IBGE, em 2010), ou Barreirinhas (importante polo de turismo?) 

(PRAZERES, 2016, p. 106) 

 

Assim, questiona-se a que critérios e a que interesses correspondem o processo 

de interiorização da UFMA? Pelo visto, atende também a critérios e interesses 

clientelistas, haja vista a interferência de atores políticos no processo de implantação dos 

campi por meio de liberações de recursos como emendas parlamentares individuais e de 

bancada que favoreceram a expansão da UFMA nestes municípios204.  

Desse modo, reafirma-se a lógica da heteronomia, mesmo reconhecendo que a 

criação e extinção de unidades seja prerrogativa das IFES, pois a criação desses campi 

nesses municípios específicos não passou por um processo de discussão amplo com a 

comunidade acadêmica nem por estudos prévios de viabilidade, possivelmente atendendo 

a critérios externos. Isso comprometeu o próprio processo de instalação da Universidade, 

devido à carência de infraestrutura em muitos municípios205 e a própria ausência de 

suporte do poder público local.  

Esse aspecto é destacado na fala de um dos docentes entrevistados na pesquisa, 

quando afirma que, na sua visão, o processo de interiorização da UFMA se deu sem a 

necessária escuta dos atores nele envolvidos e de forma a atender as diretrizes prescritas 

pelo REUNI. 

 

                                                             
204 As emendas parlamentares individuais e de bancada se constituíram importante recurso para viabilizar 

a expansão da UFMA. Conforme fala do então reitor da UFMA, Natalino Salgado Filho, em 2012 “Eu só 
tenho a agradecer aos senadores e deputados federais por tudo que eles têm feito pela educação no 

Maranhão. Temos conseguido transformar a UFMA com o apoio da bancada e tenho certeza que em 2012 

não será diferente” (Reitor vai a Brasília garantir recursos para a UFMA, disponível em: 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=11703, acesso em 06/12/2017). Em 

levantamento realizado na base de dados do Senado federal, de 2008 a 2012, foram destinadas ao processo 

de expansão da UFMA, por meio de emendas individuais e de bancada, um montante de R$ 120.778.630, 

as quais, certamente, renderam dividendos políticos a seus autores e são direcionadas a seus redutos 

eleitorais e de aliados. Por exemplo, o campus de Grajaú foi construído com recursos de emendas do ex-

deputado federal e atual governador do Estado, Flávio Dino, que fez questão de estar presente na cerimônia 

de inauguração oficial do campus, em 2015. Além de Flávio Dino, estavam presentes na cerimônia outros 

políticos, como o então presidente da assembleia legislativa, Humberto Coutinho, os deputados federais Zé 
Carlos e Deoclídes Macedo e os deputados estaduais Marco Aurélio e Antônio Pereira, além de prefeitos, 

vereadores e outros líderes da região (Disponível em https://www.cristianafranca.com.br/governador-

anuncia-obras-e-participa-da-inauguracao-do-campus-da-ufma-na-cidade-de-grajau/. Acesso em 

06/12/2017).  
205 Por exemplo, nos anos iniciais da expansão, no município de São Bernardo não havia provedor de 

internet banda-larga, o que inviabilizava muitas atividades administrativas e acadêmicas no campus. A 

maioria dos municípios não dispõe de transporte público coletivo, o que compromete o deslocamento de 

estudantes, servidores e da comunidade até o campus, além de outros serviços públicos bastante precários, 

como saúde e educação, por exemplo.  

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=11703
https://www.cristianafranca.com.br/governador-anuncia-obras-e-participa-da-inauguracao-do-campus-da-ufma-na-cidade-de-grajau/
https://www.cristianafranca.com.br/governador-anuncia-obras-e-participa-da-inauguracao-do-campus-da-ufma-na-cidade-de-grajau/
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Eu percebo que houveram, em se tratando do campus, poucas discussões, ela 

[a interiorização] chegou de cima pra baixo, dentro daquele processo do 

REUNI do governo Lula, de 2006, com uma ausência de estrutura de fato, né 

[...] Pra mim, tem uma questão política toda por detrás disso, o porquê que 

aconteceu essas interiorizações. Então assim, o que eu percebo é que a UFMA, 

em se tratando de interiorização, de projeto, inclusive projeto político-

pedagógico (dos cursos) da instituição [...] que deveria ter uma relação local 

e não tem, ele é feito de cima para baixo [...] Por isso que eu digo que ele veio 

de cima pra baixo porque a gente não sabe se existiu, e não existiu, até onde 
eu sei, uma espécie de pesquisa com a comunidade pra saber qual era o curso 

que precisaria ali (Entrevista docente do campus de Codó) 

 

O ano de 2010 destacou-se no processo de interiorização da UFMA, pois foi a 

partir deste ano que se iniciou o funcionamento efetivo da maioria dos campi 

reestruturados ou criados em virtude do processo de expansão, mas que ainda não se 

encontravam em pleno funcionamento. Conforme Relatório de Gestão da UFMA, 

 

Em 2011, observam-se mais claramente os resultados da adesão ao Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

– REUNI, no que diz respeito, principalmente, à infraestrutura em todos os 

campi. Mantém-se também a política de expansão da UFMA, que oferece 

cursos regulares de graduação em campi do continente, com previsão de 

ampliação da oferta. 2011 foi, essencialmente, o ano de continuidade e 

consolidação dos projetos iniciados em 2010 (UFMA, 2012, p. 14). 

 

O processo de expansão e interiorização da UFMA se intensificou com a 

abertura de cursos de graduação sobretudo a partir do 2º. semestre de 2010, representando 

uma expansão do número de cursos de mais de 50% em cinco anos.  A tabela abaixo 

reproduz o quantitativo de cursos presenciais por campus no período de 2010 a 2015 e 

destaca a evolução do número de cursos. 

Tabela 16 – Cursos de graduação presenciais por campus da UFMA (2010-2015) 

Campus 2010 (2º. Sem.) 2013 2015 

Bacabal 2  4 5 

Balsas 0 0 1 

Chapadinha  3 3 4 

Codó 3 3 3 

Grajaú 2 2 2 

Imperatriz 8 9 9 

Pinheiro 2 4 7 

São Bernardo  3 4 5 

Total Interior 23 29 36 

São Luís (sede) 47 48 50 
  Fonte: PDI UFMA (2017-2021) 
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Esse movimento também se reflete em relação à matrícula, cuja expansão no 

interior foi de 319,15% no período de 2007 a 2013, enquanto na capital foi de 17,85%, 

conforme tabelas abaixo. 

Tabela 17 - Matrículas na graduação presencial capital X interior – UFMA (2007-

2013) 

ANO MATRÍCULAS (aluno ativo) * 

CAPITAL INTERIOR 

2007 12.416 1.347 

2008 13.100 1.664 

2009 13.714 2.009 

2010 14.232 3.274 

2011 14.384 4.327 

2012 14.624 5.251 

2013 14.633 5.646 

∆% 17,85 319,15 
Fonte: PROEN. Elaboração própria. *Denominação utilizada pelo Sistema de Gestão Acadêmica (SIGAA) 

 

Em comparação com o Plano de Reestruturação, pode-se perceber que a 

expansão da UFMA supera, em grande medida, a proposta inicial, e isso se deve, 

sobretudo, ao processo de interiorização. Das 580 vagas previstas inicialmente para os 

cursos novos e existentes nos campi do interior a serem criadas ao longo dos cinco anos 

de vigência do REUNI, 780 foram criadas apenas com os cursos de Licenciaturas 

Interdisciplinares, no ano de 2010. Em suma, das 1.580 novas vagas pactuadas no Plano, 

quase 100% foram criadas apenas nos campi do interior. Daí, pode-se afirmar que neste 

critério a expansão da UFMA superou em muito o pactuado quando da adesão ao REUNI.  

 

Tabela 18 – Vagas ofertadas em campi da UFMA no interior do estado (2017) 

CURSOS VAGAS TURNO 

BACHARELADO 

 

540 DUIRNO 450 

NOTURNO 90 

LICENCIATURA 

 

990 DIURNO 220 

NOTURNO 770 

TOTAL 1530 

Fonte: Edital PROEN no. 15/2017 e 107/2017. Elaboração própria. 

 

Conforme informações da Tabela 15, pode-se perceber que houve 

crescimento na oferta de cursos de graduação presencial em todos os campi da UFMA, 
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com destaque para o período de 2010 a 2013. Conforme o Relatório de Gestão da UFMA, 

referente ao ano de 2010, destaca-se a criação das Licenciaturas Interdisciplinares, que 

passaram a funcionar a partir daquele ano em todos os campi – com exceção do campus 

de Balsas, não implantado à época -, alavancando a oferta de vagas noturnas em cursos 

com formatos “inovadores”, em observância às diretrizes do REUNI, o que agregou 

enorme impacto quantitativo ao processo de expansão. 

 

Em 2010 foram elaborados e aprovados os novos cursos interdisciplinares com 

objetivo de formar docentes para o Ensino Fundamental, projetados no REUNI 

(Ciências Humanas, Ciências Naturais e Linguagens e Códigos) e executados 

nos Campi de Pinheiro, São Bernardo, Codó, Bacabal, Imperatriz e Grajaú; 

foram preenchidas 720 vagas noturnas e 60 vespertinas. Em 2010, no âmbito 

da graduação, manteve-se a tendência de aumento de vagas (UFMA, 2011, p. 

16). 

 

 No ano de 2013, conforme o Relatório de Gestão da UFMA, teriam sido 

implantados novos cursos no interior, como Medicina, Enfermagem e Engenharia de 

pesca, em Pinheiro; Medicina, em Imperatriz; Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia, em Balsas; Nutrição e Enfermagem, em Bacabal; Licenciatura em 

Matemática, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Bacharelado em 

Engenharia Geológica, em Grajaú; Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, 

Engenharia da computação e Engenharia Química, em Codó; Engenharia Agrícola, em 

Chapadinha; Turismo, no campus de São Bernardo. 

Todavia, a maioria desses cursos não foi efetivamente implantada ou foi 

substituída pela oferta de outros cursos de graduação. Conforme o Relatório de Gestão da 

UFMA (UFMA, 2015 a), em 2014, foram criados os cursos de Medicina, em Imperatriz; 

Medicina e Enfermagem, em Pinheiro; Engenharia Agrícola, em Chapadinha. Para 2015, 

segundo o Relatório, foi prevista a criação do curso de Licenciatura em Letras/Português, 

em Bacabal; Engenharia de Pesca e Licenciatura em Educação Física, em Pinheiro; 

Pedagogia, em Codó; Turismo, em São Bernardo; Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia, em Imperatriz.  

É interessante notar a alteração na grade de implantação de cursos propostos de 

um ano para outro sem que conste, nos documentos analisados, nenhuma justificativa 

para tal, o que denota a ausência de um planejamento consistente no ato da escolha desses 

cursos, que não decorrem de fatores objetivos, explícitos e justificados claramente, de um 
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debate prévio com a comunidade acadêmica ou do atendimento às demandas dos 

municípios. Daí infere-se que se trata de decisão burocrática da administração superior, 

atrelada, em muitos casos, às políticas do MEC (com é o caso do Programa Mais Médicos, 

que autorizou a criação de dois cursos de medicina no interior, que foram implantados 

nos campi de Pinheiro e Imperatriz, ambos com 80 vagas anuais206), aprofundando a 

heteronomia e limitando a democracia interna.  

De forma genérica, os documentos analisados sempre enaltecem o processo de 

expansão de vagas e a criação de mais cursos, enfatizando o critério quantitativo e uma 

vaga relação com as demandas do mercado e as necessidades de cada região onde os 

cursos foram criados, ignorando as condições insuficientes nas quais a grande maioria 

dos cursos funciona, ou, até mesmo, as necessidades reais da população. 

 

A UFMA vem realizando, nos últimos anos, um grande movimento de 

expansão em todos os sentidos, não só do ponto de vista geográfico, apesar de 

estar multiplicando os campi no continente, de forma a atender um número 

maior de interessados na formação de nível superior, sem necessidade de 
deslocamento para as grandes cidades. Outro fator importante é a 

diversificação da oferta de cursos, em consonância com as necessidades do 

mercado e das necessidades das regiões onde atua (UFMA, 2015 a, p. 49, 

grifos nossos)  

 

Com relação ao trecho acima, retirado do Relatório de Gestão da UFMA de 

2014, percebe-se uma menção à diversificação da oferta de cursos e o atendimento, por 

meio desses cursos, das demandas do mercado regional. Contudo, não foi mencionada, 

nos documentos analisados, a realização de estudos prévios acerca do interesse dos cursos 

para o desenvolvimento local, ou para o atendimento das necessidades do mercado 

regional, ficando essa afirmação vazia de conteúdo concreto. 

Pode-se concluir, então, que o processo de expansão e interiorização da UFMA 

privilegiou critérios quantitativos no que se refere à criação de cursos e novas vagas, em 

atendimento às diretrizes do Programa REUNI, optando, em grande medida, pela abertura 

de cursos noturnos e que demandam baixo investimento, como as Licenciaturas 

Interdisciplinares. Além disso, a escolha dos municípios para implantação de cursos e 

                                                             
206 Portaria no. 654/2013 – MEC/SERES. 
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campus atendeu a critério clientelísticos, passando ao largo de uma decisão autônoma e 

democrática na Universidade. 

Mas, apesar desses aspectos, pode-se evidenciar, como base nos números 

expostos acima, que se trata de um processo de expansão robusto, em termos 

quantitativos, considerando que em muitas cidades do interior do Maranhão não havia 

oferta de educação superior pública. Esse aspecto também é reconhecido nas falas dos 

docentes que atuam nesses campi como um dos elementos positivos do processo de 

interiorização da UFMA. 

 

Na minha concepção, foi fundamental a interiorização da Universidade. A 

interiorização propiciou o acesso de muitos jovens, e pessoas mais velhas 

também, que não tinham nenhuma expectativa de acessar um ensino superior 

público. Por isso, sou um defensor da UFMA nos interiores do Maranhão. 

Penso que tira a centralidade de São Luís, e também torna a Universidade um 

espaço menos elitista (Entrevista com docente do campus de São Bernardo). 

Assim, me permito dizer que foi um processo importante, pelas oportunidades 

que abriu para um público que, com certeza, não teria acesso a Universidade, 

caso permanecesse centralizado em São Luís (Entrevista com docente II do 

campus de Bacabal). 

 

 

5.2. Precarização das condições de trabalho e estudo: cenários da interiorização da 

UFMA a partir do REUNI 

 

 

A estratégia para a expansão da UFMA numa dimensão que supera as metas 

pactuadas no REUNI e com poucos investimentos derivou de uma fórmula baseada na 

lógica da “racionalização” dos recursos disponíveis, o que resultou em uma expansão com 

muitas limitações, sobretudo nos campi do interior. 

Com relação a obras de infraestrutura, o Plano Diretor de Infraestrutura, 

apresentado no Plano de Reestruturação da UFMA, prevê obras de construção, ampliação 

e adequação dos novos campi e dos existentes para atender a demanda gerada com a 

criação de novos cursos e ampliação de vagas, no valor de R$ 35.444.566,00 conforme 

pode ser verificado na tabela a seguir.  
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Tabela 19 – Reformas e ampliações das instalações da UFMA 

CAMPUS SERVIÇO VALOR 

ESTIMADO (R$) 

São Luís Reforma e ampliação do prédio Castelo Branco - 

"Castelão"   

5.006.850,00 

Construção de prédio de salas de aula 7.849.428,00 

Reforma e ampliação da Biblioteca Central 3.996.458,00 

Construção do bloco de pós-graduação no Centro de 

Ciências Sociais (CCSo)   

1.765.400,00 

Construção de bloco de pós-graduação do Centro de 

Ciências Exatas e Tecnologia (CCET)   

2.513.700,00 

Reformas e adaptações no Centro de Ciências Exatas 

e Tecnologia (CCET)   

1.500.000,00 

Infraestrutura básica do Campus 7.000.000,00 

TOTAL CAMPUS-SEDE 29.631.836,00 

Imperatriz Construção de salas de aula 762.930,00 

Chapadinha Construção de salas de aula 921.500,00 

Codó Construção de salas de aula 970.200,00 

Bacabal Reforma e ampliação do prédio existente 1.084.500,00 

Pinheiro Reforma e ampliação do prédio existente 2.073.600,00 

TOTAL CAMPI INTERIOR 5.812.730,00 

Fonte: UFMA, 2007, p. 67) 

 

O Plano de Reestruturação não apresenta um cronograma detalhado do início da 

execução e da evolução das obras, por isso, muitos campi iniciaram suas atividades sem 

condições de infraestrutura adequadas, com obras em andamento, ou mesmo sem 

instalação alguma. Esse é o caso dos campi de Chapadinha, Grajaú e Balsas, que, 

inicialmente, desenvolveram suas atividades em espaços públicos cedidos pelos 

municípios e outros espaços alugados, enquanto aguardavam a entrega dos prédios em 

processo de construção.  

Percebe-se ainda que a grande maioria dos recursos foi destinada à sede em 

detrimento dos campi do interior, cujas obras se limitavam, inicialmente, a construção e 

ampliação de salas de aula, sem preocupação com outras instalações necessárias para o 

funcionamento a contento das unidades, como restaurante universitário, laboratórios, 

biblioteca, residência estudantil, infraestrutura para desenvolvimento da pesquisa, 

espaços de trabalho para docentes, entre outras. Assim, infere-se que a expansão 

implementada em função do REUNI se deu de modo precário, priorizando o ensino em 

detrimento de outras atividades acadêmicas. Cabe ressaltar que outros recursos do 

orçamento da Universidade foram destinados para obras de infraestrutura dos campi do 
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interior, de forma complementar aos recursos do REUNI, conforme informado nos 

Relatórios de Gestão da UFMA. 

Conforme informações constantes no Relatório de Auditória da Controladoria 

Geral da União – CGU, referente ao ano de 2013, as obras executadas na UFMA com 

recursos do REUNI, a partir de 2009, foram as seguintes: 

Tabela 20 – Obras realizadas na UFMA com recurso do REUNI (2009-2013) 

Identificação da Instalação Origem dos recursos Local 

Biblioteca Central REUNI – Emenda 
Parlamentar 

São Luís 

Casa do Estudante no Campus Recursos MEC – REUNI – 

Recursos PNAES UFMA 

São Luís 

Centro de Convenções REUNI – Emenda 
Parlamentar 

São Luís 

Centro Pedagógico Paulo Freire REUNI São Luís 

Edifícios Padrões de Administração e 

Salas de Aula  

REUNI – Recurso MEC - 

Recurso UFMA 

Todos os campi 

Gráfica Universitária REUNI  São Luís 

Instituto de Tecnologia REUNI  São Luís 

Núcleo da Tecnologia da Informação REUNI  São Luís 

Núcleo de Educação a Distância REUNI  São Luís 

Núcleo de Esportes REUNI  São Luís 

Pavilhão Tecnológico REUNI/Recurso UFMA São Luís 

Prédio da Casa da Justiça REUNI São Luís 

Prédio de Pós-Graduação do Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde 

REUNI – Fundo Nacional 

de Desenvolvimento 
Científico e tecnológico 

São Luís 

Prédio de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais e Humanas 

REUNI São Luís 

Prédio do Curso de Odontologia REUNI São Luís 

Prédio do Departamento do Curso de 
Biologia 

REUNI – Recursos MEC – 
Recurso UFMA 

São Luís 

Restaurantes Terceirizados207 

(Imperatriz, Codó, Bacabal, Chapadinha 
e Grajaú) 

REUNI Campi 

TV Universitária REUNI São Luís 

Urbanização Campus Chapadinha REUNI Chapadinha 

Sistema abastecimento de água Campus 
Chapadinha 

REUNI Chapadinha 

Quadra de esportes Campus Chapadinha REUNI Chapadinha 

Urbanização Campus Imperatriz REUNI Imperatriz 

Sistema abastecimento de água Campus 

Imperatriz 

REUNI Imperatriz 

Construção de muro e guarita Campus 

Imperatriz 

REUNI Imperatriz 

Quadra de esportes Campus Imperatriz REUNI Imperatriz 

Eletrificação Campus Imperatriz REUNI Imperatriz 

                                                             
207 Refere-se a restaurantes que serão administrados pela iniciativa privada, mediante processo licitatório. 

Não se trata de restaurante universitário. 
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Eletrificação Campus Chapadinha REUNI/Recurso MEC Chapadinha 

Construção de muro – campus São 

Bernardo 

REUNI/Recurso MEC São Bernardo 

Ampliação do prédio do REUNI  REUNI Codó 

Ampliação do prédio do REUNI  REUNI Bacabal 

Ampliação do prédio do REUNI REUNI Pinheiro 

Ampliação do prédio do REUNI REUNI Grajaú 

Construção do reservatório de 500m3 e 
rede de distribuição 

REUNI São Luís 

Urbanização e iluminação externa do 

campus de Bacabal 

REUNI Bacabal 

Urbanização e iluminação externa do 
campus de Codó 

REUNI Codó 

Quadra de esportes campus de Codó REUNI Codó 
Fonte: Relatório de auditoria anual de contas – exercício de 2013, CGU. (Disponível em: 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/E34U997BVEJW9Tc.pdf, acesso em 05/12/2017). 

 

A análise do Relatório de Gestão da UFMA referente ao ano de 2010 (UFMA, 

2011), quando de fato se iniciaram as atividades acadêmicas na maioria dos campi do 

interior, informa que as obras de construção de prédios administrativos e de salas de aulas 

estavam em andamento, portanto, as atividades nestes campi tiveram início em espaços 

improvisados, com obras inacabadas ou em antigas instalações remanescentes do período 

de criação desses campi. A fala do docente do campus de Imperatriz, o segundo campus 

mais antigo da UFMA, demonstra que a precariedade marcou o início do processo de 

expansão: 

 

O campus de Imperatriz é antigo. Quando cheguei tinha só o campus do centro 

com salas de aula de madeira com problemas em relação à falta de Data Show 

e ar-condicionado com defeito. Com o começo das aulas no campus do Bom 

Jesus resolveu esses problemas citados anteriormente, mas como esse campus 
é afastado da cidade existe a dificuldade de locomoção até lá (Entrevista 

docente do campus de Imperatriz). 

 

Consta do Relatório que, em 2010, a construção das obras do edifício padrão de 

administração e salas de aula, previsto para abrigar os cursos criados com o REUNI, 

estavam atrasadas em todos os campi: Bacabal: 39% da obra concluída; Codó: 41% da 

obra concluída; Pinheiro: 55% da obra concluída; Grajaú: 46% da obra concluída 

(UFMA, 2011, p. 64). O relatório não menciona o andamento desta obra no campus de 

São Bernardo, apenas projeto de eletrificação e construção de muro e guarita. 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/E34U997BVEJW9Tc.pdf
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De acordo com relatórios fornecidos pela Prefeitura de Campus da UFMA - 

PRECAM, responsável pela execução de obras na Universidade, muitas delas ainda 

estavam em construção ou não haviam sido iniciadas, mesmo com o início do 

funcionamento das atividades dos campi no interior. A tabela a seguir ilustra a situação 

das obras realizadas nos campi no interior do Estado, a partir do ano de 2013, portanto, 

após o término da vigência do REUNI.  
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Tabela 21 – Obras de infraestrutura nos campi da UFMA (2013-2016) 

ANO Projetos em andamento (em fase de 

elaboração e licitação)  

Obras em andamento Obras concluídas Obras Paralisadas 

2013 - Auditório Imperatriz; 

- Prédio de comunicação Imperatriz; 

- Prédio de Medicina – Pinheiro; 

- Prédio de Medicina – Imperatriz; 

- Implementação do campus Balsas; 

- Urbanização do campus Chapadinha; 

- Restaurante terceirizado- campus 

Bacabal; 

- Restaurante universitário – campus 
Imperatriz; 

- Ampliação do prédio do Centro de 

pesquisas de Ciências Agrárias – Campus 

Chapadinha; 

- Construção do muro do campus Grajaú; 

- Ampliação do laboratório de Biodisel – 

Campus Imperatriz; 

- Construção e ampliação do edifício padrão de 

administração e salas de aula – campus Bacabal, 

Codó, Grajaú e Pinheiro; 

- Ampliação do campus de São Bernardo; 

- Construção de muro e fechamento de lote – Ilha 

das coitadas – campus de Pinheiro. 

- Construção do muro e pórtico – campus Bacabal; 

- Muro, guarita, pórtico – campus Grajaú; 

- Guarita, pavimentação, urbanização e 
iluminação externa do campus Chapadinha e 

Codó; 

- Construção do restaurante terceirizado – campus 

Chapadinha e Imperatriz; 

- Quadra, muro, guarita, pórtico, reservatório, rede 

de distribuição, urbanização e pavimentação – 

Campus Imperatriz; 

NÃO CONSTA. 

2014 - Auditório Imperatriz; 
- Prédio de comunicação Imperatriz; 

- Urbanização do campus Balsas e 

Chapadinha; 

- Prédio pedagógico, laboratórios 

multidisciplinares, prédio administrativo, 

área de vivência, restaurante 

universitário, biblioteca, pórtico e casa de 

apoio – campus Balsas; 

- Prédios anexo Pedagogia, Contabilidade 

e Direito – campus Imperatriz (Centro); 

- Prédio de Medicina – Pinheiro; 
- Prédio de Medicina – Imperatriz; 

- Centro de Música – S. Bernardo; 

- Pintura e reforma nos prédios acadêmicos 
e administrativos – campus Chapadinha; 

- Construção de restaurante terceirizado – 

campus Bacabal, Codó, Grajaú, São 

Bernardo e Pinheiro; 

- Quadra poliesportiva – campus de 

Pinheiro e Codó; 

- Edifício de medicina – campus de 

Pinheiro e Imperatriz; 

- Núcleo de música – campus S. Bernardo; 

- Construção da casa de apoio – Campus 

Balsas; 
- Perfuração de poço para captação de água 

– campus Balsas; 

- Quadra poliesportiva – campus Bacabal; 
- Muro – campus Grajaú; 

- Recuperação, adaptação, pintura e reforma nos 

prédios do campus de Imperatriz; 

 

 

 

- Quadra 
poliesportiva – 

campus Grajaú 
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-Adaptações na escola Maria Justina 

Serrão – Balsas208. 

- Perfuração de 2 poços para captação de 

água – campus Imperatriz; 

2015 - Prédio de comunicação Imperatriz; 

- Urbanização do campus Balsas e 

Chapadinha; 

- Auditório, restaurante universitário, 

Biblioteca, área de vivência - Campus 

Balsas; 

- Prédios anexo Pedagogia, Contabilidade 

e Direito – campus Imperatriz (Centro); 

- Prédio administrativo, laboratórios, 

bloco de salas de aula – campus Balsas; 
- Prédio de Engenharia de Pesca – 

Campus Pinheiro (Cururupu); 

 

 

- Construção de restaurante terceirizado – 

campus Bacabal e Pinheiro; 

- Quadra poliesportiva – campus de 

Pinheiro e Grajaú; 

- Edifício de medicina – campus de 

Pinheiro e Imperatriz; 

- Reformas e adaptações do auditório – 

campus Imperatriz; 

 

- Quadra poliesportiva  – campus Bacabal e Codó; 

- Serviços de recuperação – campus Bacabal, 

Codó e Pinheiro; 

- Construção de restaurante terceirizado – campus 

Grajaú, São Bernardo e Codó; 

 - Construção da casa de apoio – Campus Balsas; 

- Muro, cerca, pórtico, guarita e instalações da 

subestação de 74 KVA – campus Balsas; 

- Perfuração de poço para captação de água – 

campus Balsas 
- Perfuração de 2 poços para captação de água – 

campus Imperatriz; 

- Núcleo de música – campus S. Bernardo; 

- Serviços de adaptação diversas – campus São 

Bernardo e Chapadinha; 

- Pintura e reforma dos prédios acadêmicos e 

administrativos – campus Chapadinha; 

NÃO CONSTA 

2016 - Prédio de comunicação Imperatriz; 

- Urbanização do campus Balsas209 e 

Chapadinha; 

- Auditório, restaurante universitário, 

Biblioteca, área de vivência - Campus 

Balsas; 
- Prédio de Engenharia de Pesca – 

Campus Pinheiro (Cururupu); 

- Prédios anexo Pedagogia, Contabilidade 

e Direito – campus Imperatriz (Centro); 

- Fazenda escola – Campus Chapadinha. 

 

- Construção do prédio administrativo - 

campus Balsas; 

- Construção de salas de aula – campus 

Balsas; 

- Construção de laboratórios – campus 

Balsas; 
- Recuperação, pavimentação e urbanização 

– campus de Pinheiro; 

- Rede de média tensão – campus Pinheiro. 

- Ampliação do alojamento estudantil – campus 

Bacabal; 

- Construção de restaurante terceirizado – campus 

Bacabal e Pinheiro; 

- Construção do prédio de medicina – campus 

Pinheiro; 
- Quadra poliesportiva – campus Pinheiro e 

Grajaú; 

- Reformas e adaptações do auditório – campus 

Imperatriz; 

- Construção do 

restaurante 

terceirizado – 

campus São 

Bernardo; 

- Construção do 
prédio de medicina 

– campus 

Imperatriz; 

 

Fonte: DEPRO/PRECAM. Elaboração própria.

                                                             
208 Nesta escola funciona provisoriamente o campus de Balsas. 
209 Licitação suspensa. 
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Com relação à execução das obras de infraestrutura e ampliação das instalações 

dos campi da UFMA, algumas situações chamam a atenção. Por exemplo, conforme 

relatório da PRECAM, em 2013, estavam em fase de execução de projeto a construção 

dos prédios dos cursos de Medicina em Pinheiro e Imperatriz, cujas aulas seriam iniciadas 

em 2015. Esses projetos foram concluídos em 2014 e passariam para fase de execução 

em 2015. Em 2016, o prédio do curso de Medicina do campus de Pinheiro foi concluído, 

mas as obras no campus de Imperatriz foram paralisadas210 após o encerramento do 

contrato com a Construtora Zurk. A UFMA abriu nova licitação para a finalização da 

construção do prédio, que, segundo a universidade, já se encontrava com 60% das obras 

concluídas. No entanto, conforme informações da PRECAM, em 2016 a obra continuava 

paralisada, mesmo com o início das atividades do curso.  

Outras obras chamam a atenção, como é o caso da construção do campus de 

Balsas, que iniciou suas atividades no segundo semestre de 2013, funcionando 

provisoriamente em uma escola pública do município, pelo fato de ser um campus novo 

e não possuir nenhuma instalação prévia. Conforme dados da PRECAM, em 2013 e 2014 

foi iniciada a elaboração dos projetos de implantação do campus. Em 2014, foi elaborado 

um projeto para adaptações na Escola Maria Justina Serrão, que abriga as instalações do 

campus na cidade. Em 2015, foi concluída a construção da casa de apoio do campus e do 

poço para captação de água, no entanto, os projetos de construção do prédio 

administrativo, do prédio de laboratórios e do bloco de salas de aulas ainda estavam em 

processo de licitação e em 2016 as obras estavam em andamento. Considerando que o 

campus abriga cursos da área de ciência e tecnologia, como BICTs e, futuramente, 

Engenharias, essa situação é gravíssima e ilustra bem o modelo de expansão adotado de 

acordo com REUNI na UFMA, que, a exemplo de muitas outras Universidades em 

processo de expansão, se deu de forma desordenada e precária. 

Os demais campi existentes antes da fase de expansão pós-REUNI já possuíam 

uma infraestrutura remanescente do período de sua fundação, que puderam atender 

minimamente as necessidades básicas de funcionamento dos campi nos primeiros anos 

                                                             
210 Devido ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho do Maranhão – MPT/MA contra a UFMA, a 

construtora Zurk e o empreiteiro Antonio Fernando Silva e Cruz por irregularidades no canteiro de obras e 

nos alojamentos, como falta de água potável, ausência de locais para refeição e instalações sanitárias, não 

fornecimento de equipamentos de segurança e não observância de normas de segurança e saúde e por 

exploração de trabalhadores em condições análogas a escravidão, quando 17 trabalhadores foram 

resgatados da obra, em 2014. Segundo o Relatório do MPT, a UFMA responde solidariamente por omissão. 
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da expansão. Com exceção de São Bernardo211, Grajaú212 e Balsas, os demais campi 

iniciaram suas atividades nessas antigas instalações, que basicamente eram compostas de 

salas de aula e espaços administrativos, que abrigaram as atividades dos cursos até 2012.  

Conforme relato da ex-diretora do campus de Grajaú, a ausência de um espaço 

próprio para o funcionamento do campus foi um dos maiores desafios de sua gestão, pois, 

por conta disso, muitos docentes tiveram dificuldade de fixação no campus, o que é 

corroborado com o seguinte depoimento: 

 

Os primeiros desafios foram: Ter a sede própria, no caso de Grajaú, que 

ocorreu em 2012; equipar o espaço (devido à morosidade própria do sistema 

de gestão da Universidade como um todo, muito burocratizado); tentar 

motivar os colegas a permanecerem na cidade, sede do campus para além dos 

dias de aulas (grande mobilidade destes através das remoções para outros 

campi, o que fez de Grajaú um “Campus de Passagem”) (Entrevista com ex-

diretora do campus de Grajaú). 

 

Outro dado que chama a atenção é que os campi não foram contemplados com a 

construção de Restaurantes Universitários, como espaço destinado à alimentação 

estudantil e de funcionários, sob responsabilidade da Universidade nem de outras 

estruturas destinadas à assistência estudantil. Pelo levantamento feito na pesquisa de 

campo, constatou-se que apenas o campus de Imperatriz213 e de Pinheiro possuem 

Restaurantes Universitários funcionando em uma de suas unidades.  

Até o momento, os demais campi foram contemplados apenas com instalações 

para restaurantes terceirizados, e muitos deles ainda não se encontram em funcionamento 

devido à ausência de interessados a concorrer no processo licitatório. Sendo assim, esses 

campi ficam desassistidos pela Universidade em relação a esse serviço, tendo os 

estudantes que recorrer a bolsas de auxílio-alimentação oferecidas pela UFMA, que não 

                                                             
211 Apesar de ser um campus novo, São Bernardo iniciou as atividades no prédio próprio construído com 

recursos do REUNI. 
212 O campus de Grajaú iniciou suas atividades em um prédio cedido pelo município enquanto aguardava a 

finalização das obras do campus (foto anexo).  
213 O restaurante universitário do campus de Imperatriz funciona na unidade campus Bom Jesus, que oferece 

os cursos de Ciências Contábeis, Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, Enfermagem, 

Engenharia de Alimentos e Medicina e o programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais  (Disponível 

em http://portais.ufma.br/PortalUnidade/imperatriz/paginas/pagina_estatica.jsf?id=881, acesso em 

07/12/2017). O Campus Centro não possui restaurante universitário. 

http://portais.ufma.br/PortalUnidade/imperatriz/paginas/pagina_estatica.jsf?id=881
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são suficientes para atender toda a demanda, enquanto os docentes e funcionários ficam 

sem alternativas quanto a alimentação no campus214.   

É interessante perceber também a quantidade de obras que não foram iniciadas 

e que se encontram em fase de projeto (elaboração ou licitação), desde 2013, como é o 

caso do Prédio de Comunicação do Campus de Imperatriz e dos Prédios anexos dos cursos 

de Pedagogia, Contabilidade e Direito do campus Centro, que está em fase de projeto 

desde 2014, e até 2016 se encontrava ainda nessa condição O mesmo caso se constata na 

obra do Prédio do curso de Engenharia da Pesca, vinculado ao campus de Pinheiro, cujo 

projeto foi iniciado em 2015 e até 2016 a obra não havia sido iniciada.   

Infelizmente, esta não é uma realidade que atinge apenas o processo de expansão 

da UFMA, pois a maioria das instituições enfrentaram problemas semelhantes, conforme 

constatado no Relatório da CGU, entregue ao MEC em 2012. Em uma amostra das obras 

previstas nos projetos de expansão das 59 universidades federais, foi constatado, pelos 

controladores, existência de atraso em 23% das obras, devido a problemas com processos 

licitatórios, suspeitas de fraudes, ausência de mão de obra qualificada, abandono da obra 

por parte das empreiteiras, entre outros. Também foram constatados, em 8% das obras, 

problemas graves no projeto. De acordo com o Relatório, em 2011 eram 53 obras paradas 

e em 2012, 178. O aumento de despesas com obras de infraestrutura também foi 

constatado, de R$ 2 bilhões inicialmente previstos para R$ 4,4 bilhões, entre 2008 e 2011, 

devido à ampliação dos projetos originais, e também a atrasos e má execução das obras215. 

O Dossiê da ANDES (ANDES, 2013 a; ANDES, 2013 b) sobre a precarização 

das condições de funcionamento das Universidades Federais, no momento pós-expansão, 

constata essa tendência, documentando diversas situações em várias universidades do 

país, tais como cursos funcionando em espaços improvisados, obras inacabadas, falta de 

insumos básicos para a manutenção das atividades, falta de laboratórios, bibliotecas, 

equipamentos de informática, salas superlotadas e ainda outras situações que contribuem 

para a precarização das condições de trabalho e estudo na Universidade.  

                                                             
214 No PDI 2017-2021 da UFMA está prevista a conclusão das instalações físicas dos Restaurantes 

Universitários nos campi de Pinheiro, Bacabal, Codó, Grajaú, Chapadinha, São Bernardo, Imperatriz; em 

2019, os restaurantes universitários dos campi de Codó, São Bernardo e Bacabal foram inaugurados.  
215 Disponível em https://veja.abril.com.br/educacao/reuni-cgu-aponta-sistematica-de-atrasos-em-obras-

das-universidades-federais/. Acesso junho de 2017. 

https://veja.abril.com.br/educacao/reuni-cgu-aponta-sistematica-de-atrasos-em-obras-das-universidades-federais/
https://veja.abril.com.br/educacao/reuni-cgu-aponta-sistematica-de-atrasos-em-obras-das-universidades-federais/
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Pela análise do ANDES, fica implícito que se trata de um “padrão” que se 

instituiu para o funcionamento dessas novas unidades, de modo que a precariedade parece 

não ser algo momentâneo, mas que se cristalizou, tendo em vista que, passados quase dez 

anos do início do processo de expansão, essas condições não se alteraram 

significativamente no todo das instituições. Essa tendência se agravou ainda mais com a 

crise econômica e fiscal que se abate sobre o país desde 2015, a qual justifica o 

progressivo cerceamento dos recursos das IFES, sobretudo no que se refere a recursos 

para investimento (ANDIFES, 2017)216. 

Na UFMA, alunos dos diferentes campi denunciam as condições precárias de 

funcionamento dos cursos, o que compromete o processo de aprendizagem e limita a 

realização de atividade de ensino, pesquisa e extensão. Alunos do campus de Bacabal 

reivindicam o funcionamento do Restaurante Universitário, melhorias no projeto de residência 

estudantil e na estrutura dos prédios da instituição217. O prédio do Restaurante Universitário 

estava inacabado, e os alunos não contam com nenhuma alternativa de alimentação no 

campus. Em função da ausência de moradia estudantil, no ano de 2013, os estudantes 

ocuparam o prédio do campus exigindo que a UFMA oferecesse condições de permanência 

para os colegas oriundos de outros municípios. Conforme os estudantes do campus de 

Bacabal: 

 

Nosso Campus passa por um processo de deterioração de suas estruturas 

físicas, não tendo condições mínimas para o funcionamento por diversos 

motivos, os quais citamos: Número insuficiente de salas de aula, as quais 

encontram-se com ar-condicionados quebrados e fortíssimo odor de mofo, 

contando também com a falta de lanchonete, restaurante universitário, 

professores, livros e funcionários no setor administrativo.  Tais problemas 

citados se arrastam há anos sem nenhuma perspectiva de solução. Porém, nós, 

estudantes, fazemos nosso papel, lutando por uma educação pública de 

qualidade e que possa ser executada dentro de condições mínimas. No entanto, 

não temos estas condições por várias razões, dentre elas, a administração 
desastrosa da antiga gestão da reitoria, junto com a cumplicidade dos gestores 

dos campi, o que contribuiu enormemente para o descaso. A atual crise 

                                                             
216 Os valores repassados para a UFMA para investimento e custeio, em 2017, regrediram ao patamar de 

2009, totalizando R$ 84.393.780,00. Em 2013, esse valor foi de R$ 175.740.585,00 

(https://g1.globo.com/educacao/noticia/maranhao-veja-a-evolucao-do-orcamento-repassado-pelo-mec-a-

ufma.ghtml). Acesso em julho de 2018. 
217 http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/03/estudantes-pedem-melhorias-no-campus-da-ufma-

em-bacabal-ma.html. Acesso em 18/12/2017. Nas imagens em anexo podem ser vistas as condições 

precárias de funcionamento deste campus.  

https://g1.globo.com/educacao/noticia/maranhao-veja-a-evolucao-do-orcamento-repassado-pelo-mec-a-ufma.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/maranhao-veja-a-evolucao-do-orcamento-repassado-pelo-mec-a-ufma.ghtml
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/03/estudantes-pedem-melhorias-no-campus-da-ufma-em-bacabal-ma.html.%20Acesso%20em%2018/12/2017
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/03/estudantes-pedem-melhorias-no-campus-da-ufma-em-bacabal-ma.html.%20Acesso%20em%2018/12/2017
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financeira que o país vive não justifica este descaso, afinal de contas, estes 

problemas começaram bem antes desta “crise”218. 

Em Balsas, os estudantes também denunciam o atraso na entrega do prédio do 

campus, diante do esgotamento da capacidade de atendimento da escola municipal onde o 

campus funciona desde 2013, quando iniciou suas atividades, não tendo mais como receber 

novos estudantes. Diante da cobrança dos alunos, a Universidade apresentou vários prazos 

para a conclusão das obras 219, mas, que até o 1º. Semestre de 2019, o campus ainda não havia 

sido entregue.   

A Associação dos Docentes da UFMA – APRUMA, em assembleia realizada no dia 

23 de julho de 2017, recebeu denúncias de docentes sobre as péssimas condições de 

infraestrutura dos campi, que comprometem seu funcionamento a contento, evidenciando que 

“[...] o quadro de falta de estrutura se repete em praticamente todos os campi, deixando 

de ser uma exceção para se revelar como produto de uma expansão de péssima 

qualidade”220. 

Na assembleia foi denunciado, pelos docentes, o caos no funcionamento do curso 

de Medicina implantado, em 2013, no campus de Pinheiro, na Baixada Maranhense. A 

situação do curso já havia sido alvo de denúncias no Ministério Público Federal por parte 

de discentes, que alegaram falta de condições de infraestrutura para funcionamento do 

curso, falta de professores e insuficiência dos locais para realização de práticas. Por conta 

desta denúncia, foi realizada uma audiência pública, em 23/05/2017, na qual foi discutida 

a situação do curso221. O Ministério Público Federal no Maranhão (MPF/MA), por meio 

da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC, propôs ação civil pública, 

com pedido de liminar contra a Universidade por não promover condições mínimas 

necessárias à oferta regular e adequada do curso de Medicina no campus do município de 

                                                             
218 https://midiasaoluiz.wordpress.com/2016/07/18/estudantes-da-ufma-de-bacabal-realizam-protesto-por-

melhorias-no-campus/. Acesso em 18/12/2017. Imagens da ocupação podem ser vistas em anexo. 
219 http://www.diariodebalsas.com.br/noticias/alunos-da-ufma-balsas-vao-a-camara-de-vereadores-em-

busca-de-apoio-para-conclusao-do-campus-13438.html; 
http://www.diariodebalsas.com.br/noticias/alunos-da-ufma-campus-balsas-fazem-manifestacao-em-prol-

da-construcao-da-universidade-13394.html.  Acesso em 18/12/2017. Por conta dos atrasos na conclusão e 

entrega do campus Balsas, a comunidade acadêmica já realizou diversas mobilizações cobrando uma atitude 

da Universidade. Em anexo, constam imagens das mobilizações e da construção do campus Balsas.   
220 http://aprumasecaosindical.org/2017/06/27/situacao-dos-campi-da-ufma-pelo-maranhao-docentes-

denunciam-caos-e-cobram-responsabilidades/. Acesso em março de 2018. Imagens coletadas de diversas 

fontes, constantes nos anexos, comprovam a situação de precariedade ainda existente em muitos campi.  
221 http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/apos-audiencia-promovida-pelo-mpf-ma-

ufma-avalia-possibilidade-de-transferir-periodos-do-curso-de-medicina-de-pinheiro-para-sao-Luís. 

Acesso em março de 2018. 

https://midiasaoluiz.wordpress.com/2016/07/18/estudantes-da-ufma-de-bacabal-realizam-protesto-por-melhorias-no-campus/
https://midiasaoluiz.wordpress.com/2016/07/18/estudantes-da-ufma-de-bacabal-realizam-protesto-por-melhorias-no-campus/
http://www.diariodebalsas.com.br/noticias/alunos-da-ufma-balsas-vao-a-camara-de-vereadores-em-busca-de-apoio-para-conclusao-do-campus-13438.html
http://www.diariodebalsas.com.br/noticias/alunos-da-ufma-balsas-vao-a-camara-de-vereadores-em-busca-de-apoio-para-conclusao-do-campus-13438.html
http://www.diariodebalsas.com.br/noticias/alunos-da-ufma-campus-balsas-fazem-manifestacao-em-prol-da-construcao-da-universidade-13394.html
http://www.diariodebalsas.com.br/noticias/alunos-da-ufma-campus-balsas-fazem-manifestacao-em-prol-da-construcao-da-universidade-13394.html
http://aprumasecaosindical.org/2017/06/27/situacao-dos-campi-da-ufma-pelo-maranhao-docentes-denunciam-caos-e-cobram-responsabilidades/
http://aprumasecaosindical.org/2017/06/27/situacao-dos-campi-da-ufma-pelo-maranhao-docentes-denunciam-caos-e-cobram-responsabilidades/
http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/apos-audiencia-promovida-pelo-mpf-ma-ufma-avalia-possibilidade-de-transferir-periodos-do-curso-de-medicina-de-pinheiro-para-sao-luis
http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/apos-audiencia-promovida-pelo-mpf-ma-ufma-avalia-possibilidade-de-transferir-periodos-do-curso-de-medicina-de-pinheiro-para-sao-luis
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Pinheiro, considerando a precariedade dos equipamentos, a carência de professores e a 

insuficiência de campo de prática222. 

Com a constatação da total falta de condição de funcionamento do curso no 

município, o MPF solicitou à UFMA a transferência de alguns períodos do curso para o 

campus de São Luís, até que as suas condições de funcionamento fossem garantidas, o que 

acarretou o atraso no cronograma do curso. 

Além dos problemas de infraestrutura e insuficiência de pessoal, os docentes 

denunciam a falta de transparência com que é tratada a alocação dos recursos que deveriam 

ter sido implantados na ampliação das instalações do curso, oriundos do Programa “Mais 

médicos”, pois alegam não ter conhecimento desses recursos e da finalidade de sua aplicação. 

Além disso, denunciam terem sofrido ameaças, intimidações e terem seus direitos cerceados, 

como férias, afastamentos e ampliações de carga horária sem comunicação prévia. Segundo 

docente do curso: “Estamos sendo punidos pela Administração Superior. Estão culpando 

os docentes, retirando direitos em razão do que está acontecendo”223. 

Percebe-se que, além dos problemas graves de infraestrutura e ausência de 

docentes, o curso de Medicina do campus de Pinheiro tem enfrentado forte evasão, 

considerada elevada para o curso. De acordo com Carvalho e Marques (2016), entre 2014 

e 2015 foram registrados 78 pedidos de cancelamentos não temporários, sendo 29 em 

2014 e 49 em 2015, o que corresponde a 39% das vagas ofertadas no período. A situação 

de precariedade relatada pelos docentes e constatada pelo Ministério Público pode ter 

motivado essa situação.  

Outro caso emblemático é a construção do prédio da Biblioteca Central da 

UFMA, que foi iniciada em 2010, com prazo de conclusão de 720 dias e custo inicial de 

R$ 10,8 milhões. Já foram investidos mais R$ 12 milhões e até o presente ano (2019) a 

obra se encontra apenas com a estrutura construída, faltando os acabamentos. Relatório 

da CGU constatou irregularidades no projeto estrutural e superfaturamento na obra, que 

se encontra abandonada, e a estrutura se deteriora com o tempo. Segundo a UFMA, a 

Construtora Lages, responsável pela obra, abandonou o contrato e seriam necessários 

                                                             
222 http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/mpf-ma-propoe-acao-para-garantir-

condicoes-minimas-do-curso-de-medicina-da-ufma-em-pinheiro. Acesso em março de 2018. 
223 http://aprumasecaosindical.org/2017/06/27/situacao-dos-campi-da-ufma-pelo-maranhao-docentes-

denunciam-caos-e-cobram-responsabilidades/. Acesso em março de 2018. 

http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/mpf-ma-propoe-acao-para-garantir-condicoes-minimas-do-curso-de-medicina-da-ufma-em-pinheiro
http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/mpf-ma-propoe-acao-para-garantir-condicoes-minimas-do-curso-de-medicina-da-ufma-em-pinheiro
http://aprumasecaosindical.org/2017/06/27/situacao-dos-campi-da-ufma-pelo-maranhao-docentes-denunciam-caos-e-cobram-responsabilidades/
http://aprumasecaosindical.org/2017/06/27/situacao-dos-campi-da-ufma-pelo-maranhao-docentes-denunciam-caos-e-cobram-responsabilidades/
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mais R$ 5,5 milhões para a conclusão do prédio, que ainda depende de licitação e de 

liberação de recursos pelo MEC224.  

Cabe ressaltar que no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMA (2017-

2021) não estão previstas ações efetivas de ampliações de espaços nos campi do interior, 

com exceção da conclusão do prédio do campus de Balsas225 (até 2020), ampliação da 

Fazenda Escola no campus de Chapadinha (até 2020) e ampliação do prédio de 

Comunicação em Imperatriz (até 2020). Tal situação aponta que, no planejamento 

institucional da UFMA, os campi do interior se encontram numa posição secundária, o 

que denota um quadro de estagnação dessas unidades no que se refere às instalações 

físicas, uma vez que, nos próximos cinco anos contarão, praticamente, com a mesma 

estrutura. Tendo em vista a tendência atual de redução e contingenciamentos de recursos 

das IFES, a perspectiva é que esses espaços se deteriorem muito mais, limitando as 

possibilidades de crescimento e desenvolvimento dos campi. 

Pelas entrevistas colhidas com docentes durante a pesquisa, a questão da 

infraestrutura física deficiente figura com destaque entre as críticas ao processo de 

interiorização, sendo citada como grande preocupação de todos os docentes entrevistados, 

sobretudo com relação à perspectiva de crescimento dos campi em relação ao número de 

cursos e com o aumento do quantitativo de estudantes. A esse respeito, assim se 

manifestam: 

 

[...] a infraestrutura se sobrepõe no momento atual, considerando a demanda 

de projetos de pesquisa, extensão e de ensino aprovados no campus e precisam 

de espaço para que possam ser desenvolvidos de forma satisfatória. As 

dificuldades de acesso, por conta da falta de transporte coletivo; a não 

conclusão das condições para funcionamento do Restaurante Universitário 

(Entrevista com docente I do campus de Bacabal). 

Temos o básico na nossa infraestrutura: Salas com ares-condicionados, 

cadeiras novas, lousa branca, papel, xerox e internet. O Campus de São 

Bernardo cresceu e pra mim isso é muito bom. Porém, sofremos com a falta 

de salas, como, por exemplo, salas de aula para fazermos reuniões de Grupos 

de Pesquisas, atendimento aos nossos alunos e para os/as próprios alunos se 

reunirem.  Temos um problema com o fornecimento de água. Muitas vezes o 

Diretor do Campus tira do próprio bolso para abastecer com água mineral 

para consumo (Entrevista com docente do campus de São Bernardo). 

As questões estruturais são limitantes no que se refere ao número de salas de 

aulas disponíveis, visto que aumentou o número de curso no campus, mas a 

                                                             
224 http://imirante.com/oestadoma/online/21032018/pdf/C03.PDF. Acesso em maio de 2018. 
225 “Concluir os prédios administrativos, laboratórios, salas de aula, construir os prédios do Restaurante 

Universitário e Biblioteca do campus de Balsas e urbanização do campus” (PDI UFMA, 2017-2021, p. 

111). 

http://imirante.com/oestadoma/online/21032018/pdf/C03.PDF
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quantidade de salas continuou a mesma. E este fato configura em alguns 

momentos choques de interesse de ocupação destas salas, algumas ocupadas 

com aulas e requisitadas para a realização de reuniões de projeto, de 

orientações de TCC e Estágio. (Entrevista com docente II do campus de 

Bacabal). 

 

5.3. Intensificação e precarização do trabalho: configuração do quadro de pessoal e 

das condições de trabalho  

 

 

Outro elemento fundamental na análise do processo de expansão/interiorização 

da UFMA pós-REUNI é a questão dos recursos humanos. Conforme o Plano de 

Reestruturação, o quadro de pessoal necessário para a implantação da proposta, com base 

nas diretrizes do REUNI (ampliação de vagas, matrículas e relação aluno-professor), 

previa a contratação de 328 docentes com equivalência de DE e 256 professores 

substitutos – considerando uma RAP de 19,13 -  mais 182 servidores administrativos, no 

período de 2008 a 2012. 

A evolução do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos nos anos 

pós-REUNI foi significativa. No entanto, considerando as dimensões da expansão da 

UFMA, que chegou a um total de mais de 20 mil alunos de graduação em 2013, e a 

defasagem acumulada no período anterior no quadro de funcionários da instituição, talvez 

essa expansão não tenha sido suficiente.  

Entretanto, há que se considerar que um dos objetivos do REUNI é a 

“racionalização dos recursos humanos e materiais da Universidade”, o que significa 

alcançar patamares de intensificação do trabalho, de modo que se produza “mais” com 

“menos”. De acordo com os dados do Relatório de Gestão da UFMA (2013), essa 

tendência é confirmada: “Aluno Tempo Integral x Professor Equivalente apresentaram 

evolução em relação ao ano de 2011, ratificando a tendência de otimização dos recursos 

humanos disponíveis” (p. 221, grifo nosso). 

Dados do Boletim Informativo UFMA Virtual (UFMA 2015b e 2015c) apontam 

que a evolução do quadro docente da instituição foi de 50%, entre 2007 e 2014, enquanto 

a evolução do número de cursos de graduação (presenciais, a distância e especiais) foi de 

86% e de alunos matriculados na graduação foi de 80%. Isso, sem contar o déficit 

remanescente de anos anteriores e a evolução da pós-graduação, que, conforme dados 

divulgados pelo Guia da UFMA (2014), teve uma expansão em número de cursos 
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(especialização, mestrado e doutorado) e de 192% no quantitativo de alunos de mestrado 

e doutorado no período. 

As tabelas a seguir demonstram a movimentação de servidores docentes e 

técnico-administrativos no período de 2009 a 2013, conforme dados disponibilizados em 

documentos oficiais e no sistema de gestão de recursos humanos da UFMA.  

Tabela 22 - Quadro de pessoal Docente UFMA (2009-2013) 

 Efetivos Subst./ 

Visitantes 

Ingressos Aposentados/ 

Desligados Total  Ativos Afastados/ 

Cedidos 

Efetivos Subst. 

2009 1.081 1.024 57 77 128 84 38 

2010 1.173 1.106 67 83 137 -- 25 

2011 1.183 1.117 66 191 -- -- 25 

2012 1.183 1.102 81 210 43 18 28 

2013 1.300 1.193 107 185 117 15 28 
Fonte: Relatório de gestão da UFMA (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014); Sistema integrado de gestão de 

recursos humanos da UFMA – SIGRH. 

 

Conforme demonstrado na tabela anterior, quanto ao quantitativo de docentes 

efetivos, considerando o período de maior expansão da UFMA (2009-2013), verificou-se 

uma variação de 20%. Se forem considerados apenas os docentes ativos, excluindo os 

afastados e cedidos, constata-se um incremento de apenas 16,5%. Portanto, considerando 

o quantitativo de docentes efetivos anterior à adesão ao REUNI, no ano de 2007, de 907 

docentes (conforme tabela 14), percebe-se que, entre 2007 e 2009, houve o ingresso de 

174 docentes, o que corresponde a uma ampliação de 16% do quadro. Observando que a 

oferta da maioria dos novos cursos e novas vagas teve início somente a partir do 2º. 

semestre de 2010, pode-se inferir que a contratação destes docentes, no período de 2007 

a 2009, correspondeu, praticamente, à reposição do quadro efetivo. 

No entanto, verifica-se que os maiores acréscimos no quantitativo de docentes 

ativos ocorreram nos anos de 2010 e 2013, quando se observa o aumento de 88 e 66 

docentes, respectivamente, em relação aos anos anteriores. Nos demais anos, a variação 

foi irrisória, especialmente entre os anos de 2011 e 2012, que mantiveram o mesmo 

quantitativo de docentes ativos. Contudo, observa-se um aumento no quantitativo de 

docentes afastados/cedidos, o que ocasionou uma redução no número de docentes em 

efetivo exercício e um incremento no contingente de professores substitutos e visitantes 
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na ordem de 140% no período, o que é justificado para suprir o grande quantitativo de 

afastamentos de docentes, principalmente para capacitação (mestrado e doutorado). 

Vale salientar que o Relatório de Auditoria da CGU, referente ao exercício de 

2013, constatou irregularidades em relação à contratação de docentes substitutos em casos 

de afastamentos definitivos, recomendando, neste caso, a realização de concurso público 

para provimento de cargo de professor efetivo. Entretanto, o Relatório aponta                      

“[...] o baixo interesse do gestor em formular soluções ou adotar boas práticas a partir das 

questões apresentadas, limitando-se a indicar ações que já tiveram seus efeitos esgotados 

e não foram capazes de reverter as atuais deficiências” (CGU, 2014, p. 3). 

Tabela 23 – Quadro de servidores técnico-administrativos da UFMA (2009-2013) 

 ATIVOS Afastados/ 

Cedidos 

Terceirizados  Ingressos  Aposentados/ 

Desligados 

2009 1437                49 476 64 54 

2010 1467 36 501 66 37 

2011 1493 34 668 -- 29 

2012 1507 47 784* 91 28 

2013 1509 70 811* 25 32 

* Exceto HUUFMA 
Fonte: Relatório de gestão da UFMA (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014); Sistema integrado de gestão de 

recursos humanos da UFMA – SIGRH. 

 

 

Com relação ao corpo técnico-administrativo, houve um acréscimo de apenas 

6,3% no período de 2009 a 2013, e aproximadamente 50% deste contingente encontra-se 

lotado no Hospital Universitário (HUUFMA). Neste segmento, percebe-se que existe uma 

defasagem ainda maior do que em relação à do corpo docente, pois, considerando o 

contingente efetivamente ativo, excluindo os afastamentos e cessões, tem-se um 

acréscimo de apenas 72 servidores no quadro da UFMA no período, o que corresponde a 

um aumento de 5%. O quantitativo de ingressos de novos servidores efetivos também é 

irrisório, pois, ao levar-se em conta o quantitativo de servidores afastados/cedidos e de 

aposentados/desligados, o contingente de novos servidores contratados corresponde, 

praticamente, à reposição do quadro.  

Essa situação de desequilíbrio no quadro técnico-administrativo da UFMA é 

admitida no próprio Relatório de Gestão da Universidade, referente ao ano de 2009, 

quando afirma que muitos setores sofrem com “déficit crônico” de pessoal (UFMA, 2010, 

p. 192). Conforme o documento, a relação de funcionário técnico-administrativo/aluno 
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na UFMA era de 1:20, considerando apenas os 778 técnicos que compõem o quadro da 

Universidade, excluindo os do HUUFMA. Destes, o Relatório informa que 133 se 

encontram em Abono-permanência, e que podem se aposentar a qualquer momento e 

quase 10% dos docentes e aproximadamente 7% dos técnicos, num total de 206 

servidores, já estão em condições de se aposentar. 

Nessa condição, conforme o texto, “para que se alcance a relação desejável de 1 

servidor técnico-administrativo para cada grupo de 15 alunos, (...), ter-se-á de oferecer 

mais oportunidade de ingresso a servidores, visando a corrigir o déficit de 288 

trabalhadores, já registrado em 2009” (UFMA, 2010, p. 192, grifos nossos). Nesse 

sentido, o Relatório conclui que 

 

(...) há inadequação quantitativa dos quadros de docentes e de técnicos à 

missão organizacional da Universidade, o que a tem levado a operar, em certos 

setores, em condições de déficit crônico. Para que se alcancem melhores 

resultados é necessário maior efetivo de pessoal (UFMA, 2010, p. 192). 

 

A análise nos indicadores de evolução da relação docente X aluno e funcionário 

X aluno tem aumentado a cada ano, conforme números fornecidos pela UFMA em seus 

relatórios anuais. Isso evidencia a tendência de intensificação do trabalho na 

Universidade, com a justificativa de buscar a “otimização dos recursos humanos 

disponíveis” (UFMA, 2011, p. 206).  Conforme os indicadores de gestão da UFMA, esse 

quesito apresentou a seguinte evolução: 

Tabela 24 – Indicadores aluno x professor e aluno x funcionário*– UFMA (2013-

2009) 

INDICADOR 2013 2012 2011 2010 2009 

Aluno tempo integral/professor 

equivalente 

13,01 9,76 9,59 8,75 9,70 

Aluno tempo integral/funcionário 

equivalente, sem HU 

10,36 7,55 7,94 7,43 7,68 

Fonte: Relatório de Gestão UFMA, 2013 (p. 309). *Indicadores calculados com base na fórmula do TCU. 

 

No entanto, chama a atenção a evolução do contingente de pessoal terceirizado, 

que avançou 70% no período, o que evidencia, além da intensificação, também a 

precarização deste segmento na Universidade, cujo déficit tem sido suprido por meio de 

contratações temporárias e em condições diferenciadas dos servidores efetivos, em 

quantidades cada vez maiores a cada ano. 
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Outro indicador que expõe a defasagem do quadro de pessoal da UFMA é a 

comparação entre o contingente de servidores ativos e inativos. De 2009 a 2013, observa-

se um crescimento de 10,8% do pessoal docente inativo e de 16,36% do pessoal técnico-

administrativo, contra um crescimento do pessoal ativo de 20%, entre os docentes, e de 

6,3% entre os técnicos-administrativos. Em termos gerais, houve um aumento de 13,54% 

do pessoal inativo da Universidade, entre 2009 e 2013, contra um crescimento de 12,15% 

do quadro ativo, conforme números fornecidos pelo Sistema de Gestão de Pessoal da 

UFMA (SIGRH), sintetizados na tabela a seguir. 

Tabela 25 – Servidores ativos x servidores inativos – UFMA (2009-2013) 

ANO SERVIDORES ATIVOS SERVIDORES INATIVOS 

DOCENTES T. ADM. DOCENTES T. ADM 

2009 1.081 1.486 709 672 

2010 1.173 1.503 725 704 

2011 1.183 1.527 744 732 

2012 1.183 1.554 767 762 

2013 1.300 1.579 786 782 

∆ 219 93 80 110 

% 20,07 6,3 10,8 16,36 

 Total de servidores ativos Total de servidores inativos 

2009 2.567 1.381 

2013 2.879 1.568 

∆% 12,15 13,54 
Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIGRH) UFMA. Elaboração própria 

Com relação ao quadro de pessoal que atua nos campi do interior, essa situação 

de contratações insuficientes e, consequentemente, de intensificação do trabalho fica bem 

configurada, em relação ao número de contratações de técnicos-administrativos e 

docentes, conforme os números da tabela abaixo: 

Tabela 26 – Técnicos-administrativos e docentes por campus - UFMA (2009-2013). 

CAMPUS 2009 2010 2011 2012 2013 

Doc. T.A. Doc. T.A. Doc. T.A. Doc. T.A. Doc. T.A. 

Bacabal 0 2 8 2 11 3 11 4 18 5 

Codó 1 1 8 4 9 5 9 5 22 5 

Pinheiro 0 2 7 5 9 5 10 5 22 7 

Grajaú 0 0 8 0 10 0 11 2 17 2 

S. Bernardo 0 0 9 0 16 0 17 2 19 2 

Balsas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 

Chapadinha 42 10 46 9 47 10 45 12 45 9 

Imperatriz 53 15 80 20 82 23 91 24 109 32 

TOTAL 96 30 166 40 224 46 194 54 256 64 

∆% -- -- 75,9 33,3 34,9 15 -13,3 17,4 31,9 18,5 



185 
 

Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos da UFMA-SIGRH. (Disponível em: 

https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/home.jsf, acesso: 01/12/2017). Elaboração própria. 

 

Pelos dados da tabela, pode-se evidenciar nos anos iniciais do processo de 

expansão/interiorização da UFMA, uma defasagem no quadro de pessoal, sobretudo no 

que se refere ao quantitativo de técnicos-administrativos, uma vez que, em alguns campi, 

como é o caso de Grajaú e São Bernardo, até o ano de 2012 não havia nenhum técnico-

administrativo vinculado à unidade, o que nos leva a concluir que o trabalho 

administrativo era desenvolvido, em sua totalidade, por docentes. Em que pese a 

ampliação do número de matrículas a cada ano, verifica-se que a contratação de técnicos 

não avançou no mesmo ritmo, e, em alguns casos, variou negativamente, como é o caso 

do campus de Chapadinha, em outros, se manteve estável, como no caso de Grajaú e São 

Bernardo.  

Conforme a fala da ex-diretora do campus de Grajaú, o trabalho administrativo 

da unidade era compartilhado entre ela e os coordenadores dos cursos, que também 

exerciam atividades docentes. 

 

Até o período em que estive na gestão (29 de setembro de 2010 a 12 de janeiro 

de 2016) não contávamos com a figura do administrador, e tínhamos apenas 

seis agentes administrativos. Sendo que nos dois primeiros anos não tivemos 

nenhum técnico administrativo, então eu e os coordenadores de cursos 

desempenhávamos as funções desse profissional (Entrevista ex-diretora do 

Campus de Grajaú). 

 

Percebe-se que o quantitativo de técnicos-administrativos mais que dobrou no 

período. No entanto, esse crescimento não acompanha o ritmo da expansão, visto que, ao 

considerar-se apenas as unidades administrativas básicas para funcionamento de um 

campus, como coordenações de curso, secretaria geral e biblioteca, levando em conta que 

cada campus oferece, pelo menos, dois cursos de graduação, constata-se que o quadro de 

funcionários não contempla, em muitos casos, pelo menos um servidor por setor. Em 

razão disso, infere-se que o processo de expansão/interiorização da UFMA acarretou uma 

intensificação do trabalho tanto de servidores técnico-administrativos quanto de docentes, 

que acabaram acumulando funções administrativas, devido a defasagem de quadros, 

gerando consequências no desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

Com relação ao corpo docente, percebe-se uma evolução, no período, de 166% 

no quantitativo geral de docentes nos campi do interior. Entretanto, no que se refere ao 

https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/home.jsf
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quantitativo de alunos por professor, que na UFMA, de acordo com dados do Censo da 

Educação Superior (2013), foi de 14,7, considerando-se apenas o interior, essa relação 

alcança 22 alunos por professor, o que evidencia forte tendência de intensificação do 

trabalho docente nesses campi. E, conforme pontuou-se acima, além de atividades 

acadêmicas, relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, o docente vem atuando em 

atividades de gestão e desenvolvendo funções administrativas gerais, devido a 

insuficiência de técnicos, acarretando uma sobrecarga de trabalho sobre os mesmos. 

Considerando que a maioria dos docentes está lotado nos campi de Imperatriz e 

Chapadinha, que são mais antigos, verifica-se que nos campi criados/reestruturados no 

período pós-REUNI, a intensificação do trabalho docente foi ainda mais acentuada. 

Tendo em vista que, em 2013, 102 docentes estavam distribuídos nesses cinco campi, 

praticamente 40% dos docentes em exercício no interior, o que corresponde a uma média 

de aproximadamente 20 docentes por campi. Considerando que, em 2013, cada um desses 

campi oferecia em média, 3 cursos, chega-se a uma relação média de, aproximadamente, 

7 professores por curso.  

Essa questão é pontuada como entrave ao processo de interiorização da UFMA 

na percepção dos professores entrevistados na pesquisa, que declaram:  

 

Acúmulo de atividades era bastante, porque tinha poucos professores pra uma 

demanda muito grande [....] A demanda era muito grande e uma coisa que a 

gente sofria demais era número de professores, até hoje ainda sofre, número 

de professores pra orientar aluno, entendeu? Então, assim, existe uma 
carência muito grande de professor ali. (Entrevista docente do campus de 

Codó). 

O número de alunos por sala devido à natureza anual da entrada no curso e o 

acúmulo de atividades de modo contundente tem dificultado o trabalho na 
universidade. Acredito que o maior número de turmas e de professores poderia 

resolver esta situação (Entrevista docente II do campus de Bacabal). 

 

Este cenário corrobora as análises de inúmeros estudiosos, de que a expansão 

ocorreu sem a mínima estrutura física e de pessoal necessários para atender as demandas 

cada vez maiores e que o REUNI gerou uma otimização dos gastos do Estado, em razão 

de uma ampliação de verbas para infraestrutura e recursos humanos que não acompanhou 

a ampliação das vagas, cursos e matrículas.  

 

Percebemos que, se por um lado o Programa trouxe a expansão e interiorização 

das universidades federais, proporcionando aos alunos a oportunidade de 
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cursar a tão esperada graduação, por outro, tal política evidenciou a falta de 

infraestrutura dos novos campi e a precarização do trabalho dos docentes e 

técnicos neles inseridos, que devem dar conta de inúmeras atividades, diante 

de um número cada vez menor de contratações (LÉDA et al, 2015, p. 456). 

 

Convém destacar que, a precarização do trabalho dos docentes lotados nos 

campi do interior não deixa de comparecer, neste caso, pelas próprias condições de 

trabalho, além das características dos discentes, que não possuem condições de dedicação 

integral ao curso. Esta situação faz com que a atuação dos docentes se concentre mais 

intensamente nas atividades de ensino que ocorrem no horário do curso, o que prejudica 

seu desenvolvimento profissional e sua ascensão na carreira, além de limitar a 

contribuição que poderiam agregar à formação dos estudantes, por meio do 

funcionamento de grupos de estudo e pesquisa, projetos de pesquisa e de extensão, além 

de outras atividades no contraturno. Conforme ressalta docente do campus de São 

Bernardo, 

 

A gente fica muito limitado só a questão do ensino e também com relação ao 

aluno, por que eles chegam muito ali já focado mais na graduação, nas aulas 

(Entrevista docente do campus de São Bernardo). 

 

Também pelo fato de esses campi terem sido criados/reestruturados 

recentemente, muitos docentes não dispõem de oportunidades de inserção na pós-

graduação, haja vista que a maioria dos programas estão concentrados na sede, - no 

interior, apenas os campi de Imperatriz e Chapadinha possuem cursos de pós-

graduação226 -  cujo corpo docente é oriundo dos centros e departamentos que dão suporte 

a esses cursos. Mesmo que boa parte dos docentes lotados nos campi do interior possuam 

titulação de doutor, o que, a priori, é um dado positivo, as condições limitadas em que se 

deu a institucionalização desses campi, dentro do projeto de expansão fomentado pelo 

REUNI, pautado maciçamente na expansão da graduação, o resultado é a subutilização 

deste professor.   

 

 

                                                             
226 Recentemente, em abril de 2019, foi aprovado pela CAPES o curso de Mestrado em Letras no campus 

de Bacabal. 
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Tabela 27 – Titulação docentes UFMA – campi do interior (2010-2013) 

ANO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

2010 4 41 106 

2011 3 47 111 

2012 3 55 114 

2013 3 104 135 

TOTAL 13 247 466 
Fonte: Sistema integrado de gestão de recursos humanos UFMA. Elaboração própria. 

 

Apesar disso, o cenário é visto com otimismo pelos docentes dos campi, no 

sentido de alavancar a produção científica por meio da pesquisa, sobretudo a partir do 

lugar de inserção desse docente, ressaltando também a necessidade de apoio institucional 

para estruturar essa atividade nos campi.  

 

 

Agora, pelo menos o curso que eu trabalho e os outros cursos eu também tô 

percebendo isso, quase 100% são de professores doutores, então, esses 

professores doutores que estão chegando dentro da UFMA, o governo federal 

vai precisar dar um retorno pra esses professores porque a gente não vai ficar 

em um campus vindo fazer pesquisa em São Luís [...] precisa dar um retorno 

para o lugar onde eu estou. Não existe (pesquisa), mas como existe um número 
de professores com qualificação a nível de doutorado, a gente vai tentar fazer 

com que isso aconteça (Entrevista com docente do campus de Codó). 

 

 

 

Entretanto, até o momento, não foram previstas políticas institucionais com 

vistas à implantação de cursos e programas de pós-graduação nos campi do interior227, o 

que reforça a tendência de manter suas funções atreladas ao ensino de graduação. Essa 

visão perpassa a percepção acerca da identidade do docente do interior, como compondo 

uma subcategoria – “Professores REUNI” -, estigmatizada pela precarização das 

condições nas quais tem que desempenhar suas atividades, as quais limitam também seu 

desenvolvimento profissional. Falas de professores entrevistados durante a pesquisa 

retratam essa situação: 

 

Parece haver certa distinção, principalmente dentro da UFMA em relação aos 

professores que atuam na ilha [campus-sede, localizado em São Luís] e os que 

atuam no continente [campus do interior], como se fizessem parte de carreiras 

distintas (Entrevista docente III do campus Bacabal. Colchetes nossos) 

                                                             
227 Conforme o PDI UFMA (2017-2021), não estão previstas políticas institucionais de estímulo à pós-

graduação nos campi do interior.  Entretanto, por conta de esforços dos docentes, foram aprovados, em 

2018, dois cursos de mestrado acadêmico no campus de Imperatriz – Sociologia e Comunicação – e um 

mestrado profissional em Formação docente em práticas formativas. Em 2019, foi aprovado o mestrado 

acadêmico em Letras, no campus Bacabal.  
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Já enquanto docente senti mais discriminação, do que enquanto diretora, ouvi 

piadinhas e até insinuações feitas por colegas e servidores do campus sede, de 

que nós, docentes do continente, não trabalhávamos e que éramos menos 

competentes que os do Campus Sede, sendo chamados e reconhecidos como 

“professores do REUNI” (Entrevista com Ex-Diretora do campus de Grajaú). 

Ao levar os alunos para apresentação de trabalhos no Campus de São Luís, 

os estudantes da capital  questionaram os alunos sobre a qualidade dos cursos 

do interior, no sentido de inferiorizar a formação recebida pelos alunos do 

continente (Entrevista com docente II do campus de Bacabal).  

 

Além disso, a participação em programas de bolsas de iniciação científica se dá 

por meio de editais abertos para todos os professores da UFMA, o que abre uma 

concorrência entre professores mais experientes, com produção acadêmica, e professores 

recém-ingressos na Universidade, que reforça a tendência a segregação entre categorias 

distintas de professores, que atinge mais especificamente os docentes lotados nos campi 

interiorizados.  

No entanto, apesar das dificuldades apresentadas, pelos relatos dos docentes 

entrevistados, percebe-se que muitos estão envolvidos com o desenvolvimento de alguma 

atividade de pesquisa individual ou coletiva, inclusive com a inserção de estudantes 

bolsistas e voluntários, contando com financiamento de agências de fomento.  

Talvez a questão a ser colocada seja: que condições os professores lotados 

nos campi interiorizados têm para a realização de atividade de ensino, pesquisa e extensão 

de forma articulada, considerando as diversas problemáticas elencadas no processo de 

expansão, como as condições de trabalho, infraestrutura dos campi, contingente excessivo 

de alunos, acúmulo de atividades, tímido apoio institucional, o perfil do alunado e até 

mesmo qual a concepção de “pesquisa” que perpassa a prática desses docentes, dentre 

outras questões, que demandariam um outro estudo mais específico sobre o tema.  

 

5.4.Reestruturação administrativa e acadêmica: Heteronomia e projetos pedagógicos 

“inovadores” 

 

Uma das maiores críticas direcionadas ao REUNI se refere ao seu caráter 

antidemocrático, no que se diz respeito à sua formulação e implementação, pois, em 

ambos os casos, prescindiu de uma discussão mais ampla com a comunidade acadêmica 

e com a sociedade como um todo quanto ao seu conteúdo, metas e, sobretudo, quanto às 
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consequências da expansão das IFES nos moldes pretendidos pelo Programa, que, 

conforme pontuou-se, foi implantado praticamente de forma impositiva, 

eufemisticamente embalada pelo dispositivo da “adesão”. Assim, o modus operandi 

utilizado na UFMA para a implantação do REUNI, após o conturbado processo de 

“adesão”, foi semelhante à forma utilizada pelo governo federal para obter adesão em 

larga escala das universidades ao Programa, às custas do cerceamento da democracia 

interna na Universidade.  

De acordo com seu Estatuto e Regimento interno, a UFMA é organizada a partir 

de uma estrutura que comporta órgãos colegiados228, de caráter deliberativo, compostos 

por membros que representam os diferentes segmentos da Universidade, além de 

representação dos órgãos de classe dos servidores (técnicos e docentes) e do órgão de 

representação discente. Adota como princípios, a gestão democrática, com a participação 

de segmentos da comunidade institucional, local e regional (Art. 8º. UFMA, 2017a), a 

descentralização administrativa na organização das estruturas acadêmicas, com respeito 

à autonomia dos diversos setores institucionais (art. 3º. VII) e a democratização da 

educação no que concerne à gestão, à igualdade de oportunidades de acesso e à 

socialização de seus benefícios (art. 3º. IX, UFMA, 2017a).  

Portanto, percebe-se que, do ponto de vista formal, a Universidade defende a 

gestão democrática e a descentralização administrativa, garantindo a autonomia das 

unidades que compõem sua estrutura229, além da atuação livre e independente de seus 

órgãos colegiados. No entanto, no que se refere aos campi do interior, a democracia na 

UFMA tem adquirido uma feição bastante restrita. 

Nos últimos anos, o Estatuto (UFMA, 2017a) e o Regimento da UFMA (UFMA, 

2017b), datados dos anos de 1998 e 1999, respectivamente, foram amplamente alterados. 

Em 2015, essas alterações emanadas de resoluções dos colegiados superiores, até o mês 

de setembro de 2014, foram incorporadas ao texto do Estatuto e do Regimento da 

UFMA230, facilitando o acesso a essas reformulações. Entretanto, as demandas de 

                                                             
228 De acordo com o Estatuto da UFMA, os órgãos colegiados, de natureza deliberativa, são os colegiados 

superiores (Conselho Diretor, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho 

de Administração) e colegiados acadêmicos (Conselho da Unidade Acadêmica, Assembleia Departamental 

e Colegiados de Curso) (UFMA, 2017a, Art. 12). 
229 Para efeito deste Estatuto, Unidades Acadêmicas são os Centros, Institutos e Faculdades, e as 

Subunidades Acadêmicas são os Departamentos Acadêmicos e as Coordenadorias de Curso (Art. 6º., § 

único, UFMA, 2017a). 
230 http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=48620. Acesso em março de 2018. 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=48620
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segmentos da Universidade de realização de uma estatuinte na UFMA, ampla e 

democrática, tem sido postergada.  

A primeira Resolução que trata de reformulações na estrutura administrativa da 

UFMA, após a aprovação do Estatuto e do Regimento Interno vigentes, é a Resolução no. 

73/2004, que, conforme o texto, atende a necessidade de “[...] modificar a estrutura 

organizacional da Universidade Federal do Maranhão, com vistas à economicidade, 

eficiência e eficácia dos seus objetivos de Ensino, Pesquisa Extensão”; “aprimoramento 

da máquina administrativa”; e “[...] otimização de recursos humanos e espaços físicos 

com vista à um melhor funcionamento dos diversos setores administrativos e 

acadêmicos” (UFMA, 2004, grifos nossos).  

Ademais, no ano de 2005, foi criado o “Centro de Ciências Sociais, Saúde e 

Tecnologia”, no campus II, de Imperatriz, por meio da Resolução CONSUN no. 83, e o 

“Centro de Ciências Agrárias e Ambientais”, no campus IV, em Chapadinha, por meio 

da Resolução CONSUN no. 82, passando ambos a integrar a estrutura administrativa da 

UFMA como unidade acadêmica, ampliando o número de Centros de 4 (situados no 

campus-sede) para 6. Após a adesão ao REUNI, em 2007, com exceção do “Centro de 

Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia”, em Pinheiro, por meio da Resolução 

CONSUN no. 239/2015, não foram criadas outras unidades acadêmicas nos demais campi 

do interior. 

Analisando a legislação da UFMA – atuais Estatuto e Regimento Geral –, não 

há nenhum critério específico a ser observado para que uma unidade acadêmica possa ser 

criada, salvo a submissão à apreciação do CONSUN. Ao contrário, a estas unidades 

devem estar vinculados os departamentos e as coordenações de cursos, enquanto 

subunidades acadêmicas, sendo um fato extraordinário que, até o momento, o Conselho 

Universitário não tenha deliberado sobre a criação de todas as Unidades Acadêmicas que 

efetivamente funcionam no interior do Estado. 

 Então, questiona-se: Por que não houve, até o momento, interesse da 

administração e/ou dos colegiados superiores em criar as referidas unidades acadêmicas 

em todos os campi, mesmo em vista do funcionamento regular de cursos de graduação 

nestes campi desde 2010? Chama mais atenção ainda o fato de, neste ínterim, terem sido 

criados dois institutos – O Instituto de Engenharia Elétrica (Resolução CONSUN no. Res. 

nº 110-CONSUN-2008, referendada pela Res. nº 289- CONSUN-2017) e o Instituto de 
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Ciências do Mar (Res. nº 287-CONSUN-2017), ambos na sede, além do referido Centro 

em Pinheiro.  

Portanto, outra característica do processo de interiorização da UFMA é a 

limitação da autonomia administrativa e acadêmica, já que a maioria dos campi ainda não 

se constituíram formalmente como unidades acadêmicas (Centros), com exceção apenas 

dos campi de Imperatriz e Chapadinha, em 2005, e Pinheiro, em junho de 2015. Essa 

situação impõe grandes constrangimentos a esses campi, que não possuem autonomia 

administrativa e acadêmica231, não podem realizar eleições para cargos de direção, que 

são ocupados por indicação pro tempore da Reitoria, com prazo indeterminado, 

cerceando a participação da comunidade acadêmica nestes processos e ampliando a 

influência direta da reitoria na gestão dos campi, o que evidencia franca oposição aos 

princípios de gestão democrática e descentralização administrativa proclamados nos 

documentos oficiais.  

Essa autonomia reduzida impacta diretamente na capacidade de resposta dos 

campi com relação às demandas internas, uma vez que os recursos e as decisões ficam 

centralizadas na sede (São Luís), além do esvaziamento de estruturas colegiadas previstas 

em Regimento, tal como o Conselho de Unidade232, o que promove uma centralização 

das decisões que cabem a esse colegiado nas mãos do diretor do campus, indicado pelo 

reitor. Tal situação é apresentada na seguinte fala de um dos docentes entrevistados na 

pesquisa: 

 

Não temos autonomia financeira. Dependemos de recursos de São Luís. Não 
fazemos a gestão dos nossos próprios recursos. Nossas subunidades não são 

independentes, tudo dependemos de São Luís (Entrevista docente do Campus 

São Bernardo). 

 

                                                             
231 De acordo com o art.146 do Regimento Geral da UFMA, “As Unidades Acadêmicas coordenam, 

fiscalizam e superintendem as atividades de suas respectivas Subunidades Acadêmicas, constituídas por 

Departamentos Acadêmicos e Coordenadorias de Cursos de Graduação e Pós-Graduação”. De acordo com 

o Regimento, apenas as unidades acadêmicas têm seus diretores eleitos pela comunidade acadêmica. 
232 De acordo com o Estatuto da UFMA, “O Conselho de Unidade Acadêmica é o órgão máximo consultivo 

e deliberativo da administração das Unidades Acadêmicas” e é composto pelo diretor da unidade, chefes 

de departamento, coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação, representantes do corpo discente 

e técnico-administrativo (UFMA, 2017 b, art. 69). 
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Essa situação também é ilustrada na fala da ex-diretora do campus de Grajaú, 

em relação aos constrangimentos enfrentados e ao tratamento dispensado pela 

administração da UFMA com relação aos campi do interior: 

 

A sensação de discriminação se deu mais no início, até uns dois anos, que se 

expressavam em frases: “Grajaú? O que é Grajaú?”, “Ah, continente, não sei 

o que é isso?”. Além disso se expressava na morosidade no atendimento de 

nossas demandas e solicitações (Entrevista ex-diretora do campus Grajaú). 

 

Acrescente-se a isso o fato de que os campi do interior que não se configuram 

como unidades acadêmicas não possuem representação nos colegiados superiores da 

Universidade, indo de encontro a uma perspectiva de democratização interna da IES233. 

Tal situação também se reproduz no caso das coordenações de curso, uma vez que, 

mesmo constituídas formalmente e funcionando regularmente, até o ano de 2018, não 

possuíam coordenadores eleitos pela comunidade, em situação análoga à dos diretores 

dos campi, que são nomeados, em caráter pro-tempore pelo Reitor, situação que, 

igualmente não se justifica do ponto de vista da legislação interna da Universidade.  

Em 26 de março de 2010, o Conselho Universitário aprovou a Resolução no. 

123, que regulamenta as eleições para coordenadores de curso de graduação e chefes de 

departamento acadêmico. O anexo único da Resolução 123/10 previa eleições apenas para 

as coordenações de cursos nos campi de Imperatriz e Chapadinha, situação que perdurou 

por mais de sete anos, pois, apenas em 2018, a reitora Nair Portela revogou esse 

dispositivo por meio da Portaria no. 292, de 06 de março, e alterou o artigo no. 34 da 

Resolução no. 123/10, que passou a ter a seguinte redação: 

 

Art. 34. A votação regulamentada por esta resolução compreende todas as 

coordenadorias dos cursos de graduação da UFMA, incluindo as 

coordenadorias dos campi do continente, cujos docentes não estejam lotados 

em departamentos acadêmicos (UFMA, CONSUN, 2018, p.1). 

     

  

A esse respeito, assim se expressa a reitora da UFMA: “Estamos expandindo os 

princípios democráticos do ensino superior público e da isonomia para toda a UFMA. 

                                                             
233 De acordo com o Estatuto da UFMA, possuem assento nos Conselhos Superiores, diretores das unidades 

acadêmicas, além de coordenadores de cursos de graduação, por unidade acadêmica, eleito pelo Conselho 

da respectiva Unidade. Os campi do interior que não possuírem o estatuto de “unidade acadêmica”, não 

podem indicar representantes aos conselhos superiores. 
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Nossa gestão quer proporcionar à comunidade acadêmica a participação nas deliberações 

que envolvem as decisões dos cursos”234. Portanto, somente a partir de abril de 2018 todos 

os campi do interior tiveram coordenadores de cursos eleitos pela comunidade acadêmica.  

É de causar estranhamento que uma decisão desta natureza tenha demorado 

tantos anos para ser implementada, contando com a conivência da comunidade acadêmica 

e de seus órgãos colegiados, e ainda tenha sido revista conservando a forma autocrática, 

como decisão centralizada da Reitoria, sem a prévia anuência do Conselho Universitário, 

o que, na fala da Reitora, contrariamente, estaria “Expandindo os princípios democráticos 

do ensino superior público” na UFMA. Acredita-se que o fato da Reitora tomar tal decisão 

em caráter ad referendum da sua principal instância deliberativa seria um ranço das 

práticas clientelísticas e oligárquicas que marcam as administrações superiores na 

UFMA. 

Sobre esse aspecto, que perpassa historicamente a gestão da UFMA, o professor 

Flávio Reis, do Departamento de Sociologia e Antropologia do campus do Bacanga (São 

Luís), assinala: 

 

Nascida numa sociedade ainda largamente oligárquica, vale dizer, numa 

sociedade extremamente desigual, onde o compadrio, o clientelismo e o 

predomínio dos laços de dependência patrimonial, com sua teia de favores 

através da utilização da máquina estatal, são características indisfarçáveis, a 

universidade funcionou todo esse tempo quase em circuito fechado, sendo 

controlada a partir de um núcleo administrativo que comanda com rédea curta 

o Conselho Universitário. Com pequenas variações essa foi a realidade mesmo 

depois da ditadura, pois os ventos da real modificação da estrutura 

administrativa nunca foram além da mera intenção anunciada (REIS, 2015). 

 

Entretanto, tal prática não se limita à relação com os campi do interior e revela 

o centralismo administrativo que se cristalizou na UFMA, tornando-se recorrente o 

esvaziamento dos dispositivos democráticos em detrimento dos atos administrativos 

monocráticos, centralizados na figura do Reitor. Por exemplo, a Associação dos Docentes 

da UFMA – APRUMA denunciou à comunidade acadêmica a falta de convocação de 

eleições para cargos de coordenador de curso de graduação e pós-graduação e chefe de 

departamento e a prorrogação de nomeações pró-tempore de muitos de seus titulares, sem 

                                                             
234 http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=51384. Acesso em março de 2018. 

http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=51384
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justificativa regimental, conforme Portarias publicadas no Diário Oficial da União em 19 

e 26 de março de 2015235. 

Desse modo, depreende-se que a estratégia de centralização dos atos que 

competem aos Colegiados Superiores e à comunidade acadêmica na figura da Reitoria, é 

uma forma de cercear a participação democrática da comunidade por meio das instâncias 

deliberativas da Universidade, de modo a neutralizar possíveis críticas aos atos da 

administração superior como prática recorrente na UFMA, que se agravou com o processo 

de expansão desencadeado com o REUNI. Conforme análise do Prof. Flávio Reis,  

 

Se olharmos mais de perto, vivenciamos no último longo período até uma 

regressão chocante neste quesito, [...] a concentração de decisões, o velho 

autoritarismo de raiz oligárquica, mas com um matiz ainda mais agressivo, 

expresso, entre outros, no esvaziamento dos órgãos colegiados, mesmo 

tradicionalmente submetidos a suas [da reitoria] determinações, no desrespeito 

recorrente ao calendário eleitoral para escolha de Diretorias de Centros, 

Chefias de Departamentos, Coordenações de Curso (REIS, 2015, colchetes 

nossos). 

 

De fato, a estratégia de nomeação para cargos de confiança e funções gratificadas 

no âmbito dos campi, sem a realização de eleições, ferindo os regimentos da instituição e 

os princípios de uma gestão democrática, configura uma forma de artificializar o 

“consenso” e cercear as oposições que, eventualmente, venham a surgir, mediante as 

contradições do processo de expansão, que são sumariamente negadas pela administração 

superior, pois,  

 

[...] manifestações contrárias são sempre tratadas com intolerância, problemas 

de funcionamento não devem vir à luz do dia, reivindicações são apenas fruto 

de descontentes que “não vestem a camisa da UFMA” (leia-se, não dizem 

amém a todas as resoluções monocráticas vindas da reitoria), pois a instituição 

vive simplesmente dias gloriosos (REIS, 2015). 

 

 Além disso, tais práticas visam fortalecer o personalismo que predomina nas 

relações institucionais, que deveriam ser públicas e mediadas por mecanismos 

democráticos, independentemente das pessoas que ocupam os cargos. No entanto,  

 

                                                             
235 Ver Portarias no. 233, 236, de 19/03/2015; Portarias no. 270, 271,272,273,275, 276 e 286 de 26/03/2015. 

Disponíveis em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/. Acesso em março de 2018.  

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/
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O mandonismo de velha cepa oligárquica apareceria ainda com força no “toma 

lá, dá cá” que passou a dominar o próprio encaminhamento de solicitações na 

esfera administrativa, pois “falar com o reitor” é o verdadeiro passo para 

conseguir qualquer coisa, tudo é tratado de forma muito pessoalizada (REIS, 

2015). 

 

Portanto, o centralismo burocrático exacerbado, o personalismo nas relações 

institucionais e o esvaziamento dos mecanismos participativos e democráticos no interior 

da Universidade, têm gerado um cotidiano de apatia e frustração que contrasta com a 

aparente expectativa gerada com o processo de expansão da Universidade, o que não se 

coaduna com sua real democratização. 

 

Mais do que crescer, a UFMA vive um processo de inchaço de uma estrutura 

arcaica e as iniciativas de modificação sempre insistem em afirmar a 

centralização de decisões nas Pró-Reitorias. No fundo, quase não há vida nas 

unidades [...]. Tanto aqui quanto nos campi do interior do estado, entretanto, 

existem muitos problemas, mas, segundo a ótica reinante, eles não devem ser 

debatidos e sequer publicizados. Todas as vezes que aparecem, geram logo 

profundo mal-estar [...], como se fossem deturpações rasteiras de elevadas 

intenções (REIS, 2014). 

 

Dessa maneira, para que a Universidade crescesse nos moldes pretendidos, foi 

necessário o sacrifício de sua autonomia e o esvaziamento da democracia interna, tanto 

no que se refere às políticas emanadas do governo federal quanto a participação da 

comunidade na definição dos rumos da Universidade, que passou a ser controlada por 

uma burocracia de “especialistas”, ditos “competentes”, para implementação do processo 

de expansão, minorando seus efeitos contraditórios e diluindo os espaços de contestação 

e crítica. Vê-se assim que este é um aspecto marcante do modus operandis de nossas 

instituições, sob a égide do capitalismo neoliberal, o argumento da eficiência técnica, que 

sustenta sua organização burocrática e sacrifica todo o espaço da democracia236 (CHAUÍ, 

2001).  

De acordo com o ANDES (2013 b), esta prática se reproduziu em várias 

universidades do País que passaram pelo processo de reestruturação e expansão baseado 

no REUNI. Para o Sindicato, se trata de incentivar o “choque de gestão” para exercer o 

                                                             
236 De acordo com Marilena Chauí (2001), sob a égide da racionalidade capitalista, que tem na 

administração sua principal expressão – lembrando que para a autora a universidade hoje se caracteriza 

como uma “organização social”- , a universidade tende cada vez mais a se estruturar segundo o modelo 

organizacional da grande empresa, ou seja, “[...] tem o rendimento como fim, a burocracia como meio e as 

leis do mercado como condição” (CHAUÍ, 2001, p. 56).  
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controle heterônomo das instituições, justamente para minorar as contradições oriundas 

do processo de expansão, reduzindo a atuação dos órgãos colegiados e ampliando o poder 

nas direções executivas (gestores). 

Segundo o ANDES (2013 b), instituiu-se um padrão comum de gestão nas IFES, 

que se caracteriza pelo simulacro de participação e observância das normas, as decisões 

tomadas de forma apressada sobre temas importantes sem a apreciação e deliberação nos 

colegiados competentes, ou de forma a desrespeitar os estatutos e regimentos. Com isso, 

descumpre-se preceitos básicos de democracia, mesmo em se tratando de uma democracia 

procedimentalista, que se baseia no cumprimento da lei ou da norma (BOBBIO, 2000, 

apud NAJJAR, MOCARZEL E FONSECA, 2018), visto que a própria norma é 

subsumida aos interesses do grupo no poder.  

Paralelamente, observa-se que o efetivo crescimento no quantitativo de 

matrículas e de cursos de graduação, em conformidade com as diretrizes pactuadas pelo 

REUNI, diluem o conteúdo da crítica acerca de como esse processo foi conduzido, como 

se esse resultado, por si só, justificasse todo o processo de desmonte da Universidade 

incentivado por esta política. 

Ademais, a expansão baseada na oferta de vagas noturnas, na flexibilização de 

currículos e itinerários formativos, através do perfil dos cursos implantados, onde, na 

maioria dos campi foi priorizada a oferta de cursos de Licenciaturas Interdisciplinares 

(LIs) e Bacharelados Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia (BICTs) em detrimento 

de outras possibilidades de oferta de cursos, sem a necessária discussão ampla e 

democrática com a comunidade universitária e com a sociedade sobre a “escolha” dos 

mesmos, reforça essa tendência ao cerceamento da democracia interna e da heteronomia 

frente às políticas governamentais. 

No que se refere à implantação desses cursos, cabe ressaltar que os projetos 

pedagógicos de ambos foram aprovados por meio de Resolução da Reitoria, sem o 

referendo dos Colegiados Superiores da UFMA, reforçando a prática do centralismo 

burocrático e a forma de gestão pouco democrática comumente existente nessa 

universidade. Se tais projetos fossem discutidos de forma aprofundada com a comunidade 

acadêmica, provavelmente teriam enfrentado fortes críticas e oposições – como se 

evidenciou no caso das LIs –, o que retardaria a implantação desses cursos e, 

consequentemente, o cumprimento das metas e prazos pactuados com o REUNI. 
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Em relação à escolha inicial dos cursos a serem ofertados nos campi do interior, 

conforme previstos no Plano de Reestruturação da UFMA, a fala do coordenador 

institucional do REUNI/UFMA é esclarecedora a respeito da atuação pragmática da 

comissão de elaboração da proposta, considerando apenas contemplar as metas e 

diretrizes do REUNI, visando ao acesso aos recursos do Programa e secundarizando os 

aspectos acadêmicos e a própria observância das demandas locais dos municípios: 

 

[...] nós precisávamos apresentar a Proposta e o que era importante naquele 

momento era apresentarmos os números – quantidade de alunos, quantidades 

de professores – que era para poder ter o recurso e com relação aos cursos 

poderíamos pensar depois [...] Então, depois sentamos novamente, 

rediscutimos e verificamos que ganharíamos muito mais, o estado 

(Maranhão) ganharia muito mais se nós mudássemos aqueles cursos e 

fizéssemos uma proposta de formação de ciência e tecnologia e de formação 

de professores, que seria a melhor proposta, então nós mudamos. A mudança 

se deu por isso, pela necessidade do estado de formação de profissionais nestas 

duas áreas – ciência e tecnologia e formação de professores (Coordenador 

Institucional do REUNI/UFMA, apud CARVALHO, 2016, p. 107, grifos 

nossos). 

 

A ideia dos BIs, que consiste em “propiciar uma formação universitária geral, 

antecedendo a formação profissional da graduação e a formação científica ou artística da 

pós-graduação” (LÉDA e MANCEBO, 2009, p. 56), foi bastante difundida no contexto 

das atuais políticas de reestruturação do ensino superior. Inspirada nos modelos de 

“educação terciária” propostas pelo Banco Mundial e no “Processo de Bolonha”, com o 

intuito de evitar a escolha profissional precoce, ampliar a base de conhecimentos gerais 

do aluno, oferecer flexibilidade na composição curricular e reduzir a evasão no ensino 

superior, além de possibilitar, mais amplamente, a empregabilidade dos egressos (LÉDA 

e MANCEBO, 2009, p. 56).  

A criação desses cursos está diretamente relacionada ao processo de expansão 

recente da rede de universidades federais, inspirado no projeto “Universidade Nova”, no 

intuito de ampliar e interiorizar a oferta de vagas nas instituições já consolidadas e na 

criação de novas unidades, conforme o Parecer CNE/CES no. 266/2011, que regulamenta 

a oferta dos BIs. De acordo com o Projeto pedagógico do Curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - BICT -UFMA, este  

 

[...] está em consonância com os dispositivos do Programa de Expansão e 
Reestruturação das Universidades Federais (REUNI), onde a UFMA assumiu 

o compromisso de realizar inovações acadêmicas, criando cursos que atendam 



199 
 

às demandas provocadas pelo desenvolvimento econômico sustentável do 

Estado do Maranhão. Cabe ressaltar que a implantação do BCT se constitui 

em um dos pilares da proposta da UFMA quando da adesão ao REUNI 

(UFMA, 2013 a, p. 07, grifos nossos). 

 

Portanto, o curso de BICT da UFMA se adequa ao rol de “inovações” propostas 

pelo REUNI, no que concerne ao caráter generalista e interdisciplinar, com formato 

flexível, de modo que o “acesso ao aluno à formação especializada não ocorra de forma 

precoce” (UFMA, 2013 a, p. 07). Assim, o curso confere, no primeiro ciclo, uma 

formação generalista com diplomação plena em Ciência e Tecnologia e, no segundo ciclo, 

caso o aluno deseje dar continuidade aos estudos, constitui-se base para o ingresso nos 

Cursos de Engenharia da UFMA237 e de outras Instituições que adotem o modelo de 

formação em dois ciclos e tenham protocolos de acreditação com o MEC.  

É interessante notar que a proposta do curso se coaduna com a racionalização 

dos meios e com o ingresso massificado, pois o curso prevê a abertura de 480 vagas anuais 

no campus-sede: 120 vagas por turno (matutino e noturno), totalizando 240 vagas por 

semestre, nos dois primeiros anos do curso (2013 e 2014), e, a partir de 2015, 600 vagas 

anuais para o início das atividades no primeiro semestre, igualmente divididas nos três 

turnos: matutino, vespertino e noturno, ou seja, 200 vagas para cada turno.  

 Nos campi do interior, a oferta de cursos de BICT se restringiu ao campus de 

Balsas, com a abertura de 80 vagas anuais238, cuja intenção é garantir o primeiro ciclo de 

formação para estudantes interessados em ingressar nos cursos de Engenharia da UFMA, 

visando reduzir a evasão nestes últimos, além de otimizar o percurso acadêmico do 

estudante da área de ciência e tecnologia, na qual, tradicionalmente, a evasão e retenção 

é mais significativa239.  

                                                             
237 O curso possui 2.400 horas, com prazo mínimo de integralização em três anos (seis semestres) e máximo 

em 4 anos e meio (9 semestres), sendo que a opção pelo núcleo tecnológico do curso se constitui em 

ingresso para um segundo ciclo de formação, nas áreas de engenharia (civil, mecânica, sanitária e ambiental 
e da computação). Para a integralização do curso, o aluno tem a opção de escolher seu itinerário formativo 

no núcleo eletivo, por meio do Núcleo Generalista (NG), destinado ao aluno que deseja concluir o BICT 

sem prosseguir os estudos em um Curso de Engenharia, ou do Núcleo Tecnológico (NT), que garante o 

acesso ao curso de engenharia, por meio de processo seletivo interno (UFMA, 2013 a). 
238 Com base na experiência dos BICT do campus de São Luís, como primeiro ciclo de formação para 

ingresso nos cursos de engenharia, a intensão da Universidade é ampliar a oferta de cursos de engenharia 

no campus de Balsas, conforme o PDI (2017-2021), oferecendo todas as habilitações existentes na sede, 

tendo o BICT como primeiro ciclo de formação.  
239 Estudo de Guelmaque e Souza (2016) sobre a evasão na UFMA, no campus São Luís, comprova a 

tendência de maior retenção e evasão dos cursos de ciências exatas, que possuem as médias mais elevadas 

na UFMA no período estudado (2008 a 2010).  
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Igualmente, os cursos de LIs vieram ao encontro de grande parte das metas e 

estratégias presentes no documento de adesão ao REUNI, no que se refere ao desenho 

curricular “inovador”, às formas flexíveis de avaliação e acreditação e em atendimento às 

metas quantitativas do Programa. Também atendem as diretrizes para a reformulação do 

ensino superior em nível mundial, na medida em que os egressos dessa categoria de cursos 

desenvolvem competências, habilidades e conhecimentos gerais necessários aos postos 

de trabalho que requerem educação superior em uma grande área do conhecimento240.  

Quanto a opção pela implantação desses cursos exclusivamente nos campi do 

interior (continente), o Projeto Pedagógico das LIs justifica que 

 

[...] em vez dos cursos inicialmente pensados (a maioria de Administração, em 
campi do continente), a comissão de governança do REUNI/UFMA decidiu 

retificar a proposta original e definir um modelo muito mais coerente e, 

sobretudo, muito mais apropriado para o desenvolvimento institucional, 

para a consolidação da presença da Universidade no continente e, enfim, 

capaz de dar respostas – em quantidade e qualidade – às grandes demandas 

nacionais e regionais de formação de professores (UFMA, 2010 b, p. 07-08, 

grifos nossos).  

 

Além disso, por se tratar de um curso “totalmente interdisciplinar”, o mesmo 

se chocaria com a estrutura departamental consolidada na sede, gerando conflitos na 

implantação do curso, justificando a decisão da implantação das LIs nos campi do interior, 

que poderiam ser estruturados em coordenações241, sem maiores resistências. 

 

Portanto, temos que verificar que o campus-sede do Bacanga, na ilha de São 

Luís, que é o que abriga departamentos acadêmicos, já possui especificidades, 

história, cursos disciplinares e características de funcionamento que 

concorrem fortemente contra o estabelecimento de um curso de licenciatura 

interdisciplinar em sua área de abrangência. Não seria, portanto, o caso de 

desenvolver esta nova proposta na sede (UFMA, 2010 b, p. 11). 

 

                                                             
240 Além da UFMA, outras universidades federais incluíram a oferta de cursos de licenciaturas 

interdisciplinares no seu processo de reestruturação após a adesão ao REUNI, dentre elas, muitas 

universidades novas criadas no contexto do processo de expansão da rede federal: Universidade Federal de 

Roraima, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e 

Mucuri, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do 

Oeste do Pará, UNILAB, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Pampa , Universidade 

Federal do Paraná, Universidade Federal da Integração Latino‐americana, Universidade Federal da 

Fronteira Sul. De acordo com dados do Emec (2018), são 38 IFES que ofertam cursos neste formato. 
241 É importante ressaltar que uma das ações decorrentes da restruturação da UFMA incide sobre a 

organização departamental, uma vez que todo novo curso criado, tanto na sede quanto no interior, tem se 

organizado por meio de coordenações, onde são lotados os professores do curso. 
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O projeto pedagógico das LIs enaltece a concepção de formação 

interdisciplinar e por competências e habilidades como paradigma mais adequado para a 

formação docente e denuncia o formato disciplinar e conteudista que prevalece na maioria 

das licenciaturas ofertadas nas Universidades como responsável pela baixa qualidade da 

formação docente: 

 

Em virtude disso, um grande desafio tem sido imposto à universidade 

departamentalizada, do ponto de vista de sua capacidade de formação dos 

professores qualificados para uma atuação interdisciplinar por competências 

no ensino médio e nas séries finais do ensino fundamental e que, 

lamentavelmente, até o momento, não parece ter sido respondido. 

Infelizmente, nossas universidades não têm conseguido atender às 

determinações legais e pedagógicas (UFMA, 2010 b, p. 10). 

 

Além disso, também figurou como justificativa para a criação dos cursos “a 

estratégia contida na economia de recursos humanos, de sorte a podermos equipar todos 

os campi com cursos formando docentes em todas as áreas requeridas pelo ensino na 

EB” (UFMA, 2010 b, p. 12, grifos nossos). 

Quanto ao processo de discussão sobre a elaboração da proposta das LIs, o 

Projeto Pedagógico relata a realização de um seminário na UFMA, “Construindo 

Licenciaturas Interdisciplinares”, em 2009, como “importante momento de discussão e 

reflexão, com a participação de membros da equipe da PROEN e docentes dos diversos 

departamentos acadêmicos” (UFMA, 2010 b, p. 12) e de estudos preliminares de 

viabilidade e apresentação da proposta nos municípios que receberiam os cursos, entre 

junho e julho de 2009. “Na oportunidade, foi possível constatar a expectativa positiva 

nesses municípios de poder vir a contar com cursos de formação docente, principalmente 

por serem ofertados pela UFMA” (UFMA, 2010 b, p. 12).  

No entanto, na visão de alguns docentes, a escolha destes cursos e dos locais 

para a instalação dos campi da UFMA no interior atende a critérios clientelísticos. 

 

Esses cursos, eles foram criados, a meu ver, sem um estudo prévio, 

dependeram muito mais de barganhas políticas realizadas com prefeitos ou 

autoridades políticas nacionais ou mesmo regionais que conseguiram 

capilarizar, capitanear apoio e disponibilizar áreas em determinados setores, 

[...] por exemplo, há outros campi, há cidades que a gente fica se perguntando 

por que foi instalado ali? (Entrevista Docente III – campus Bacabal).  
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De modo igualmente autoritário e sem respeitar as especificidades que 

constituem as diversas correntes de pensamento pedagógico acerca da formação docente, 

que se encontram em disputa, inclusive na Universidade, a comissão de elaboração da 

proposta das LIs assevera a necessidade de ruptura com a “formação tradicional” (UFMA, 

2010 b), que converge para a afirmação do modelo de formação interdisciplinar e por 

competências. “Mas se ninguém se habilita a propor uma formação a ser feita 

efetivamente em novos moldes, como e quando se imagina romper o círculo vicioso de 

uma formação linearista e conteudista?” (UFMA, 2010 b, p. 26). E, “ao custo de 

desagradar a parcela reinante dos professores com identidade docente conteudista”, que 

eventualmente venham a se opor a esse paradigma de formação, apresenta a proposta 

considerada mais coerente com as expectativas “da sociedade que nos financia e que de 

nós espera as melhores soluções” (UFMA, 2010 b, p. 26). Ainda assim, o projeto 

considera que essa proposta de formação “traduz uma escolha autônoma desta 

Instituição” (UFMA, 2010 b, p. 28).     

A versão final do projeto pedagógico das LIs242 foi elaborado pela equipe técnica 

da Pró-reitoria de ensino da UFMA e aprovado ad referendo do Conselho Universitário, 

em 2010, para a implantação em seis campi situados no interior do estado (Bacabal, Codó, 

Imperatriz, Grajaú, São Bernardo e Pinheiro), voltados, inicialmente, para a formação de 

professores para as séries finais do ensino fundamental. 

Inicialmente, o curso previa uma duração de três anos, com carga horária de 

2.880 horas subdivididas entre atividades teórico-práticas, laboratório de ensino-

aprendizagem e estágio curricular, estruturado a partir de uma matriz de competências. A 

entrada é anual, com 60 vagas oferecidas, majoritariamente, no período noturno. A 

relação professor-aluno definida no Projeto Pedagógico dos cursos, de 1 para 18, atende 

o que dispõe o Decreto 6.096/07.  

No seu formato inicial, o curso estava organizado em um ciclo formativo 

trienal243, não disciplinar, formatado a partir da matriz de competências e conteúdos 

                                                             
242 Os cursos de LI são ofertados nas três áreas do conhecimento, conforme os parâmetros e diretrizes 

curriculares nacionais para a educação básica: Ciências Humanas, Ciências Naturais e Linguagens e 

Códigos. Para maiores informações sobre as licenciaturas interdisciplinares da UFMA, ver SOUSA E 

COIMBRA (2015).  
243 Esta organização indica que o aluno não poderá ser retido ao longo dessa primeira etapa. Caso ele não 

alcance rendimento satisfatório ao final dos três primeiros anos, fará jus a mais um ano para complementar 

a formação. “Constatada uma deficiência no alcance das competências previstas, o ciclo admitirá um quarto 

ano complementar de formação” (UFMA, 2010 b, p. 67) 



203 
 

básicos das diversas disciplinas da área de formação, admitindo um quarto ano 

complementar de formação, no caso de o aluno não desenvolver satisfatoriamente todas 

as competências previstas no Projeto Pedagógico, o que confere maior flexibilidade ao 

curso, reduzindo o risco de evasão e repetência, uma vez que não haveria retenção nos 

três primeiros anos. Assim, o curso teria terminalidade ao final do terceiro ano, 

conferindo o grau de licenciado na área do curso, o que já credenciaria o formando 

para atuar como docente nas séries finais do ensino fundamental em todas as 

disciplinas da área de formação, ou ainda poderia ser aproveitado como primeiro ciclo 

de uma segunda graduação.  

No que se refere ao processo de acreditação, para fins de integralização da carga 

horária, o Projeto Pedagógico prevê, mediante o princípio da valorização do trabalho 

discente, o cômputo de horas de trabalho efetivas do estudante, na forma de orientação 

acadêmica, a critério do Colegiado de cada curso e ainda competências e habilidades 

previamente desenvolvidas pelo discente, anterior ao ingresso no Curso. 

Em comparação com as metas e estratégias pactuadas no projeto de 

reestruturação da UFMA, percebe-se uma grande coerência, pois defende uma formação 

baseada em itinerários flexíveis, no desenvolvimento de competências, na acreditação de 

atividades discentes, assim como na existência de um único ciclo trienal de formação - 

que não permite a retenção do estudante antes do final do ciclo -, permitindo, assim, 

reduzir a repetência e a evasão, como estratégia para a ampliação da taxa de conclusão.  

Ainda pode-se citar a oferta de vagas majoritariamente no turno noturno, o que 

vem ao encontro de outra meta do REUNI, mesmo existindo condições de infraestrutura 

e docentes nos campi para a implantação de cursos diurnos. O mesmo pode se verificar 

no que se refere à oferta de vagas, com o quantitativo de 60 alunos ingressantes, 

considerado elevado para o ensino superior, o que compromete a qualidade da formação 

em todas as suas dimensões e limita, em muitos casos, o trabalho docente ao ensino.   

Mediante os inúmeros gargalos evidenciados ao longo do processo de 

implantação dos cursos, demonstrados pelos docentes e discentes, e por problemas 

operacionais quanto ao formato do curso, que não se enquadra nas normas que 

regulamentam a graduação na UFMA, o projeto foi reformulado no ano de 2012. Após 
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diversos momentos de discussão entre os professores e a Pró-Reitoria de Ensino244,  foi 

elaborado um novo projeto, com alterações pontuais, mas mantendo-se a mesma 

concepção de formação. O curso passou a ter uma carga horária de 3.330 horas, com 

prazo mínimo de integralização de quatro anos, adotando-se o formato semestral.  

No currículo atual, com apenas mais um ano de disciplinas específicas (“núcleo 

de formação específica”245), os graduados poderão lecionar também no ensino médio em 

uma das disciplinas da área de conhecimento do curso. Isso reforça a precarização da 

formação destes profissionais, pois reduz ainda mais a já insuficiente carga horária 

mínima dos cursos de licenciatura interdisciplinar, segmentada entre a formação 

“interdisciplinar”, em três anos, para ministrar aulas em todas as disciplinas da área do 

curso no ensino fundamental do 6º ao 9º. ano (“núcleo de disciplinas básicas”246), e apenas 

mais um ano de formação em uma das disciplinas específicas, para ministrar aulas dessa 

disciplina no ensino médio, com carga-horária de 540 h. 

Comparando o currículo atual das LIs com o currículo anterior, após a 

reformulação “consentida” pela qual este passou, percebemos que não houve alteração no 

que se refere às “cláusulas pétreas” do REUNI (número de ingressantes e a relação 

professor-aluno, formação por competências e o caráter de flexibilidade conferido à 

formação). Tampouco houve uma preocupação em melhorar a qualidade da formação 

ofertada, pela ampliação da carga horária do curso e pela reorganização da matriz 

curricular em disciplinas e módulos. Senão veja-se. O referido núcleo de disciplinas 

básicas possui uma carga-horária de 1.500 horas, ministradas ao logo dos três primeiros 

anos do curso, juntamente com as disciplinas do Núcleo de Formação Pedagógica (480 

                                                             
244 Por pressão dos docentes das LIs e em função da necessidade de adequação do currículo do curso as 

normas acadêmicas da UFMA para a sua inclusão no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGAA), como a 

criação de matriz curricular, divisão de cargas-horárias dos componentes curriculares e elaboração de 

ementas, foram realizados, ao longo de 2012 e 2013, alguns fóruns de discussão para a reformulação do 

Projeto Pedagógico das LIs. A partir desses encontros, foram produzidas alterações pragmáticas ao Projeto 

Pedagógico inicial, sem romper com a perspectiva pedagógica inspirada nas inovações propostas pelo 
REUNI. 
245 Conforme a 2ª. Versão do Projeto Pedagógico dos Cursos das LIs (UFMA, 2013 b), que entrou em 

vigência em 2013, este Núcleo constitui-se de componentes curriculares obrigatórios e indispensáveis, que 

devem ser cumpridos pelo estudante para a integralização curricular, correspondendo ao conteúdo de 

natureza científico-cultural da área do conhecimento que será objeto da atuação profissional do professor 

no Ensino Médio. É o aprofundamento em uma das áreas da formação interdisciplinar. Possui carga horária 

de 540 h, ofertada no último ano do curso. 
246 O Núcleo de Formação Básica  constitui-se de componentes curriculares obrigatórios e indispensáveis, 

que devem ser cumpridos pelo estudante para a integralização curricular, correspondendo aos conteúdos de 

natureza científico-cultural das áreas do conhecimento que serão objeto da atuação profissional do 

licenciado no Ensino Fundamental (UFMA, 2013 b).  
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h) e mais as disciplinas do Núcleo Livre (180 h), totalizando uma carga horária teórico-

prática de 2.160 horas. Comparado com o projeto anterior, que previa uma carga horária 

de 2.480 horas destinadas à formação interdisciplinar do professor polivalente para atuar 

apenas do ensino fundamental, percebe-se que houve um alijeiramento na formação desse 

professor, com uma redução de 320 horas. 

Por outro lado, o acréscimo de mais um ano no curso destinado à formação para 

a docência no ensino médio, com adição de 540 horas ao currículo, parece insuficiente 

para uma capacitação consistente para a docência no ensino médio de uma disciplina 

específica, já que, os três anos anteriores foram dedicados à formação 

“interdisciplinar”247. A fala de um docente do curso de Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Humanas é esclarecedora quanto a esse aspecto: 

 

Outro fator é da própria formação, dos saberes teóricos, que garantem a 

formação em áreas tão distintas num espaço de tempo correspondente a uma 

graduação regular em área específica. Esse é um debate que precisa ser feito, 

a partir da concepção dos projetos curriculares e pedagógicos dos cursos, 

quanto à interdisciplinaridade. Compreendo que há muito a ser 

problematizado nesse sentido para que se possa operacionalizar o curso e 
garantir a formação em níveis de qualidade para aturem nas escolas no país 

como um todo (Entrevista docente III campus de Bacabal). 

 

Além disso, outras questões referentes ao processo de institucionalização das LIs 

têm gerado incertezas, como, por exemplo, a identidade do curso e a área de formação do 

licenciado, que gera insegurança por parte dos estudantes e egressos quanto a habilitação 

profissional conferida pelo diploma, o que é revelado no seguinte depoimento: 

 

[...] nossa organização curricular que foi feito com pouco debate, às pressas, 

e que não criou uma identidade para os nossos Cursos. Sou professor do Curso 

de Ciências Humanas/Sociologia, e até hoje muitas pessoas perguntam que 

curso é esse e o que os alunos fazem quando se graduam.[...] Outra dificuldade 

está na construção de uma identidade para a Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Humanas/ Sociologia: até este segundo semestre o nosso Curso não 

estava enquadrado pelo Ministério da Educação (MEC); ou seja, não era 

considerado nem um Curso de Sociologia, nem um Curso Interdisciplinar. O 

MEC tem uma classificação dos cursos, você sabe. O MEC pediu a UFMA que 

enquadrasse o nosso Curso e as demais Licenciaturas da UFMA. O nosso 

                                                             
247 Critica-se o emprego do conceito de interdisciplinaridade no caso das LIs, tendo em vista a forma como 

se organizou a matriz curricular do curso, por meio da justaposição de disciplinas específicas da área sem 

nenhum elemento integrador. Nesse caso, seria mais adequado caracterizá-lo como multidisciplinar ou 

pluridisciplinar. Além disso, conforme pontua Saviani (2002), em vez de superar a ideia de fragmentação, 

a noção de interdisciplinaridade já envolve a fragmentação do conhecimento como seu pressuposto. 
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Curso foi enquadrado na categoria EDUCAÇÃO (Entrevista docente II 

campus São Bernardo). 

 

Mesmo diante dessas dificuldades, é importante ressaltar que o ingresso na 

graduação e conclusão do curso gerou perspectivas reais de inclusão de muitos egressos 

na docência, ou possibilitou a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação, 

conforme relatado a seguir por docentes do curso de LIs participante da pesquisa: 

 

Entretanto, alguns resultados conferidos na ascensão de alguns egressos 

demonstram positividades – um bom número de mestres e 2 alunos cursando 

doutorado em Pós-Graduações no Estado e fora do Estado. Egressos, atuando 

como professores substitutos tanto na Universidade Federal quanto em 

Institutos Federais. Egressos aprovados em concursos para Educação Básica 

e ainda egressos compondo equipes multidisciplinares em secretarias de 

municípios no interior do Estado. Um cenário que demonstra uma 

contribuição significativa para a melhoria do quadro de profissionais na 

região, sem contar os egressos que atuam como professores substitutos na 

rede municipal e estadual na área de formação, diminuindo o quadro de desvio 

de função tão presente na realidade educacional estadual e municipal. 

(Entrevista docente I do campus de Bacabal). 

 
Acredito que a UFMA veio em particular contribuir e fortalecer a educação 

do município e com a formação de professores para atuarem nas áreas de 

Ciências Humanas. No entanto, ainda é não é suficiente para atender a 

demanda, mas já é um começo de mudanças. Há também a necessidade de um 

maior reconhecimento do curso no que se refere à habilitação nas áreas de 
geografia, história e filosofia para o ensino fundamental, uma vez que a 

habilitação em Sociologia já está garantida. (Entrevista docente II do campus 

de Bacabal). 

 

Em face do exposto, constata-se que, mesmo com muitas limitações, a 

Universidade tem gerado um efeito positivo quanto a inclusão de alguns egressos, 

evidenciando a importância do processo de interiorização, tendo em vista a carência do 

Estado de profissionais habilitados na área de licenciatura, sobretudo no interior do 

Estado. Dados mais precisos seriam necessários para avaliar essa contribuição em todos 

os campi da UFMA. 

Entretanto, em que pese o predomínio dos cursos de LI nos campi do interior, 

alguns apresentaram uma trajetória diferenciada a partir de 2013, como, por exemplo, o 

campus de Pinheiro, que quadriplicou a quantidade de cursos de graduação em relação ao 

início da expansão, em 2010, pois foi contemplado com a implantação de cursos da área 

da saúde, inclusive um curso de Medicina, através de investimentos do Programa Mais 

Médicos, ao passo que outros campi ficaram estagnados, limitando-se à oferta de poucos 
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cursos e com poucos investimentos em infraestrutura, contratação de docentes e técnico-

administrativos e números de vagas e matrículas, por não terem tido o mesmo incentivo. 

Ademais, observa-se que não houve tanta diversificação na oferta de cursos em 

alguns campi, predominando a oferta de LIs e BICTs. Na tabela abaixo, consta a relação 

de cursos em funcionamento nos campi da UFMA no interior do estado e o respectivo 

quantitativo de vagas ofertadas. 

Tabela 28 – Vagas anuais ofertadas nos cursos de graduação dos campi do interior- 

UFMA (2016.2-2017.1) 

Campus Cursos  Turno Vagas TOTAL 

Pinheiro 

 
LCH248/História e filosofia NOT. 60 360 

LCN249/Biologia NOT. 60 

Medicina INT. 60 

Enfermagem INT. 50 

Engenharia da pesca INT. 50 

Educ. Física (Lic.) NOT. 80 

Bacabal 

05 
LCH/sociologia NOT. 60 230 

LCN/física e biologia NOT. 60 

Letras Português  VESP. 50 

Educação do Campo – C. Agrárias INT. 30 

Educação do Campo – C. da Natureza e 

Matemática 

INT. 30 

Codó 

03 

LCH/história NOT. 60 170 

LCN/biologia NOT. 60 

Pedagogia (Lic.) VESP. 50 

Balsas 

02 

BICT MAT. 40 80 

BICT NOT. 40 

Chapadinha 

04 

Agronomia INT. 80 330 

Ciências Biológicas (LIC.) VESP. 80 

Zootecnia INT. 80 

Engenharia Agrícola  INT. 90 

Grajaú 

02 
LCH/geografia NOT. 60 120 

LCN/química NOT. 60 

São 

Bernardo 

04 

LCH/sociologia NOT. 60 230 

LCN/química NOT. 60 

LLC250/língua portuguesa e música VESP. 60 

Turismo MAT. 50 

Imperatriz 

09 

LCH/sociologia NOT. 60 682 

LCN/biologia NOT. 60 

Ciências Contábeis NOT. 60 

Comunicação Social VESP. 92 

Direito NOT. 80 

                                                             
248 Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas. 
249 Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais. 
250 Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos. 
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Enfermagem INT. 100 

Engenharia de Alimentos INT. 80 

Medicina INT. 70 

Licenciatura em Pedagogia  NOT. 80 
Fonte: Regulamento de ingresso nos cursos presenciais de graduação da UFMA (Editais PROEN no. 

119/2016 e 15/2017). Elaboração própria. 

Analisando a tabela acima, percebe-se que por meio da interiorização foi 

possível alcançar grande parte das metas pactuadas com o REUNI, pois os campi do 

interior agregam grande quantitativo de vagas noturnas e também ofertam cursos com 

formatos “inovadores”, preconizados nas diretrizes do REUNI. Tomando apenas os 

cursos de Licenciatura Interdisciplinares, cuja maioria funciona no período noturno, tem-

se um total de 780 vagas criadas, destas, 720 são vagas noturnas. 

Portanto, reitera-se que na maioria dos campi não houve uma diversificação na 

oferta dos cursos e não foi verificada a preocupação em atender as demandas locais por 

meio de cursos de graduação que correspondessem às vocações regionais, em detrimento 

da opção pela oferta exclusiva de LIs, que, num primeiro momento da expansão (2010-

2013), foram os únicos cursos em funcionamento na maioria dos campi do interior. 

Conforme a fala da diretora do Campus de Grajaú: 

 

Em 2011 a prefeitura municipal, via secretaria de educação aplicou 35 mil 

questionários na sede e povoados, no qual se perguntou qual o curso que 

desejavam que a UFMA implantasse em Grajaú, e a resposta da maioria 

absoluta foi que desejariam que fosse criado o curso de Direito, seguido do 

curso de Engenharia Civil, Agronomia, tendo o Curso de Pedagogia 

alcançado a quinta colocação. (Entrevista com a ex-diretora do Campus 

Grajaú). 

 

 

5.5.“Crescimento com inovação e inclusão social”?251 

 

O REUNI se apresenta como uma política que visa democratizar o acesso à 

educação superior por meio da ampliação de vagas e matrículas e do aumento da taxa de 

conclusão de curso nas IFES. A fim de verificar se, de fato, o processo de expansão e 

interiorização da UFMA, a partir do REUNI, tem sido sustentável, ou seja, tem fomentado 

não apenas o ingresso, mas a permanência e o sucesso na graduação, serão analisados 

                                                             
251 Este subtítulo se refere ao slogan da administração do reitor Natalino Salgado, que ocupou a reitoria da 

UFMA no período de 2007-2014 e implementou o REUNI na UFMA.  
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alguns pontos que se referem mais diretamente a inclusão social fomentada por esse 

processo. 

Com relação ao quantitativo de ingressantes, os dados demonstram que a procura 

por ingresso nos campi interiorizados foi alta num primeiro momento, mas vem 

diminuindo em alguns campi, talvez devido às fragilidades evidenciadas no processo de 

implantação ou até mesmo devido ao perfil dos cursos oferecidos que não têm atraído 

suficientemente os estudantes.  

Tabela 29 - Alunos ingressantes nos campi UFMA no interior (2010-2013) 

Campus 2010 2011 2012 2013 ∆% 

Bacabal 123 145 159 148 20,3 

Balsas - - - 78 - 

Chapadinha 216 229 236 209 -3,2 

Codó 116 120 121 119 2,5 

Grajaú 116 122 60 67 -42,24 

Imperatriz 587 596 598 634 8 

Pinheiro 108 127 123 101 -6,48 

S. Bernardo 182 193 215 187 2,7 

TOTAL 1.332 1.532 1.512 1.543 15,8 
Fonte: PROEN. Elaboração própria. 

No que se refere ao quantitativo de matrículas, pode-se evidenciar que houve um 

crescimento de 325% nos campi do interior, no período de 2007 a 2013. A média de 

crescimento anual de matrículas praticamente triplicou em 2010 em relação a 2009, 

devido ao início do funcionamento dos cursos novos criados pelo REUNI, caindo pela 

metade já em 2011. Porém, entre 2012 e 2013, observa-se uma queda drástica no 

percentual de crescimento das matrículas, que variou apenas em 9%, embora tenha havido 

uma expansão no número de cursos em 2013, conforme informa a tabela abaixo: 

Tabela 30 - Matrículas alunos regulares por campus da UFMA (2007-2013)252 

Campus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bacabal - - - 123 262 413 528  

Balsas - - - - - - 78  

Chapadinha 253 305 373 572 689 759 786  

Codó 66 132 176 254 351 456 530  

Grajaú - - - 117 230 278 274  

Imperatriz 1028 1227 1460 1912 2197 2416 2455 

Pinheiro - - - 111 228 335 359 

S. Bernardo - - - 185 370 594 714 

TOTAL 1.347 1.664 2.009 3.274 4.327 5.251 5.724 

                                                             
252 Dados relativos ao 2º. Semestre. 
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∆ % - 23,5 20,7 62,9 32,16 21,35 9,0 

∆ %  2007-2013 325% 
Fonte: PROEN. Elaboração própria 

Comparando os dados da matrícula com o de ingressantes, nota-se uma forte 

tendência à evasão de alunos nestes campi.  Dados referentes à evasão disponibilizados 

pela Pró-Reitoria de Ensino da UFMA quando solicitados para a pesquisa, apontam 

evasão apenas nos campi de Codó, Imperatriz, Grajaú, Chapadinha e Pinheiro. Entretanto, 

o cruzamento dos dados anuais referentes aos ingressantes e aos matriculados permite 

inferir-se que houve evasão também nos outros campi253. 

A mobilidade estudantil da UFMA é relativamente baixa. De acordo com dados 

da PROEN, esta foi de 48 estudantes, em mobilidade interna, e de 44 alunos com relação 

à mobilidade externa, totalizando 92 registros de mobilidade de estudantes, entre 2007 e 

2013. Isso é muito insignificante para explicar tal redução nas taxas de matrícula nos 

cursos do interior, o que nos permite inferir que não se trata de mobilidade entre cursos e 

instituições e que a UFMA, de fato, vem perdendo alunos. 

A tabela abaixo revela dados da taxa de sucesso na graduação na UFMA, 

calculada com base na razão entre o número de diplomados e o número de ingressantes. 

Verifica-se que as taxas de diplomação vêm caindo em relação às taxas de ingresso, o que 

pode ser atribuído à criação de novas vagas devido à abertura de cursos em decorrência 

da expansão. Contudo, a evolução da taxa de sucesso na graduação apresenta a tendência 

de queda, mesmo após o período mais significativo de expansão de vagas de ingresso 

(2010 a 2013). Observando esses dados, percebe-se um baixo aproveitamento das vagas 

ofertadas em termos de conclusão de curso, inferior ao verificado no período que antecede 

ao REUNI. Esses elementos sugerem que a expansão quantitativa de vagas na UFMA nos 

últimos anos não tem resultado em uma elevação dos índices de graduação, o que vai de 

encontro a uma perspectiva de efetiva democratização do ensino superior. 

 

                                                             
253 Para o Ministério da Educação, considera-se como evasão: “a saída definitiva do curso de origem sem a 

conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa” (BRASIL,1996, p. 

19). Baggi e Lopes (2011) consideram como evasão a perda ou fuga de alunos antes da conclusão do curso. 

 De acordo com Lobo (2012), a evasão anual está ligada à relação entre os estudantes que se matricularam 

(incluindo os ingressantes) e os que poderiam se rematricular num determinado ano, excluindo os 

concluintes. Ressalte-se que no período analisado, só houve diplomação nos campi de Imperatriz e 

Chapadinha. Portanto, pode-se afirmar, com base nos dados de matrículas e ingressantes, que tem havido 

evasão nos demais campi. Não se pode afirmar, no entanto, se se trata de uma evasão definitiva ou de apenas 

evasão temporária, pois a UFMA não dispõe de estudos nesse sentido. 
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Tabela 31 - Taxa de sucesso na graduação (TSG) – UFMA (2007-2017) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

54,92 62,06 60,05 51,07 50,39 52,95 42,44 40,33 37,35 33,77 35,36 

Fonte: Relatórios de Gestão UFMA (diversos anos). 

O quantitativo de vagas ociosas também é uma indicação de que a expansão da 

UFMA nos campi do interior não tem sido sustentável, o que demonstra o baixo índice 

de aproveitamento das vagas criadas na maioria dos campi, com destaque para as LIs: 

TABELA 32 - Vagas ociosas cursos de graduação UFMA (2012-2018) – campus 

interior 

CAMPUS 2012 2013 2014* 2015 2016 2017* 2018* 

Bacabal TOTAL  3 36 40 80 -- 103 

LI** -- 3 36 40 57 -- 103 

Balsas TOTAL -- -- 5  11 -- -- 27  

Chapadinha TOTAL 120 123 112 271 215 27 128 

Codó TOTAL -- -- 75 40 69 

 

-- 47 

LI -- -- 75 40 67 -- 32 

Grajaú TOTAL/LI -- 84** 134** 20** 65** 14** 152** 

Imperatriz TOTAL 118 138 284 

 

396 

 

74 

 

 

3 152 

LI -- -- 65 45 10 -- 50 

São 

Bernardo 

TOTAL -- 54 75 35 45 47 107 

 

LI -- 54 75 35 45 14 57 

Pinheiro TOTAL -- 48  87 

 

30 

 

169 2 19 

LI -- 48 65 20 129 -- 19 
Fonte: Editais de seleção de vagas ociosas UFMA. Disponíveis em www.ufma.br. (acesso em outubro de 

2018). *Apenas 2º. Semestre. ** Licenciaturas Interdisciplinares. 

 

Com base nos dados da tabela, pode-se evidenciar que o quantitativo de vagas 

ociosas nos campi interiorizados da UFMA é crescente e elevado. Cabe destacar que 

também é elevado o contingente de vagas ociosas em cursos considerados de elite, como 

Medicina, que, conforme o edital no. PROEN no. 184/2016, ofereceu um total de 51 vagas 

em Imperatriz e 57 vagas em Pinheiro, distribuídas entre os diversos períodos.  

Com relação às LIs, o caso é mais problemático, uma vez que são os únicos 

cursos ofertados em muitos campi, até 2015, como Grajaú, São Bernardo, Codó e 

Bacabal. Com relação aos BICTs, ofertados no campus de Balsas, a proporção de vagas 
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ociosas é significativamente menor que nas LIs. Pelos números apresentados na tabela 

anterior, é possível inferir-se que as estratégias para a redução de vagas ociosas por meio 

da oferta de cursos com formatos “inovadores” e mais flexíveis não foi efetiva, no caso 

das LIs, e também é alto o quantitativo de vagas ociosas em cursos considerados de 

grande prestígio social, como Medicina, por exemplo. 

Inúmeros são os fatores desencadeadores do fenômeno da evasão no ensino 

superior, que podem estar associados a questões internas ao sistema, relativas ao perfil da 

instituição e do curso (estrutura curricular dos cursos, políticas institucionais de estímulo 

à permanência, envolvimento do corpo docente, estrutura física da universidade, sistema 

de ingresso, perfil dos cursos e sua demanda potencial no mercado de trabalho, etc.); 

dificuldades acadêmicas inerentes aos estudantes (adaptação e aproveitamento no curso, 

deficiências da educação básica, integração social ao ambiente universitário, mobilidade 

entre cursos e instituições em razão de aprovação em outro processo seletivo, não 

identificação com o curso, etc.), além de outras, bastante decisivas, de natureza 

socioeconômica, que afligem pessoalmente cada estudante de maneira diversa (GILIOLI, 

2016; BRASIL, 1996; BAGGI E LOPES, 2011). 

Não se pretende aprofundar aqui essa questão, mas, uma vez que a redução das 

taxas de evasão e o aumento das taxas de conclusão de curso estão entre os objetivos do 

REUNI, cabe uma breve discussão sobre esse aspecto, no contexto específico da 

interiorização da UFMA. Dentre os fatores elencados na literatura que influenciam as 

taxas de evasão, sobretudo no que se refere a fatores institucionais, pode-se identificar 

algumas hipóteses que auxiliam a compreender-se a tendência à evasão observada na 

UFMA no período posterior ao REUNI nos campi do interior.  

Uma das causas que a literatura tende a relacionar com a evasão na educação 

superior diz respeito ao perfil dos cursos. Pontuou-se acima que a oferta de cursos de 

licenciaturas e bacharelados interdisciplinares foi a principal via para a interiorização da 

UFMA, sem que tenha sido demonstrada, através de estudos prévios, a demanda desses 

cursos nos municípios e, portanto, o interesse que poderiam despertar no público 

estudantil. Sobre esse aspecto, estudo de Gilioli (2016, p. 12) esclarece: 

 

[...] o planejamento estratégico da oferta de cursos para uma dada região – que 

não depende da Unidade Acadêmica, mas do projeto institucional e pedagógico 

da instituição de ensino superior (IES), especialmente por seus órgãos 
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superiores, como Reitorias, Conselhos Universitários e afins – afigura-se como 

medida essencial para que os cursos superiores reduzam a sua evasão.  

 

Conforme observou-se, esta não parece ter sido uma preocupação da UFMA ao 

definir a escolha dos cursos a serem implantados no interior, que, supõe-se, esteve mais 

atrelada ao atendimento das diretrizes do REUNI, à fatores clientelísticos, ao privilegiar 

critérios políticos na escolha dos municípios para a implantação dos campi, e à relação 

custo-benefício, uma vez que com um investimento mínimo (basicamente salas de aula e 

professores), foi possível implantar esses cursos e criar um quantitativo expressivo de 

novas vagas. 

Outro aspecto que se relaciona ao elencado acima, refere-se a escolha de cursos 

de baixo prestígio social, como as licenciaturas, que, em regra, atraem alunos oriundos 

das camadas populares, os quais enfrentam maiores dificuldades de se manter estudando, 

seja por questões acadêmicas – devido a fragilidades oriundas da educação básica -, seja 

por fatores socioeconômicos, que não são suficientemente atacados pelas políticas 

institucionais.  

Estudo de Oliveira e Carvalho (2011 apud GILIOLI, 2016) sobre evasão nas 

licenciaturas confirma essa tendência, afirmando que “por todo o Brasil as universidades 

apresentam alto índice de evasão nos setores de licenciatura (48% não chegam a se 

formar, todo ano 19,6% desistem do curso)”. Geralmente, essa desistência está atrelada à 

mudança de curso, em função das baixas expectativas profissionais relacionadas à carreira 

do magistério, mas também ao perfil socioeconômico dos estudantes, entre outros fatores, 

conforme apontam Faria e Morgan (2018). 

Esse aspecto é percebido na fala de um docente entrevistado na pesquisa: 

 

Eu dava aula no primeiro período e no último período. Eu chegava no 

primeiro período com uma turma de 65, 70 alunos, entendeu? Com essa 

história do REUNI. E aí, com esse número de alunos fica difícil você fazer um 

bom trabalho [...]Tinha poucos professores para a demanda muito grande [...] 

Apesar de que já no final, como eram alunos comerciários, quando chegava 

lá no final ele sentia a necessidade de abandonar [...] A gente chegava no final 

não tinha quase aluno (Entrevista com docente do campus de Codó). 

 

 Outra tendência que se percebe na UFMA e que coincide com os estudos sobre 

evasão no ensino superior é que a adoção de cursos com caráter “inovador”, currículo 

flexível e formação generalista tem contribuído para a evasão nesses cursos. Por exemplo, 
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estudo sobre os Bacharelados Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia, citado 

por Gilioli (2016), aponta que a busca por propostas de graduações mais tradicionais e 

profissionalizantes (diferentes do perfil inovador e recente dos Bacharelados 

Interdisciplinares daquela instituição) estão entre as causas da evasão nesses cursos. 

No caso das LIs, a incerteza gerada pelo perfil do curso e a inserção profissional 

do egresso também é citada como fator de preocupação em entrevista realizada com 

docente do curso de LI em Ciências Humanas, explícita na seguinte fala: 

 

Um aspecto que ainda precisa ser melhor problematizado é o fato da 

modalidade de curso ofertado, a partir da interiorização, a contar pela 

formação e suas possibilidades de acesso ao mercado de trabalho pelos 

egressos do curso. A modalidade interdisciplinar em Ciências Humanas ou em 

outras áreas, ainda é recente no país, o fato da terminalidade habilitar para 

áreas das Ciências Humanas (História, Geografia e Filosofia do Ensino 

Fundamental) e para Sociologia do Ensino Médio, ainda não encontra um 
respaldo nas secretarias de educação, que priorizam as graduações em 

Licenciatura plena. Isso constitui uma pauta de debates e uma luta que já vem 

sendo implementada pelos alunos que almejam os postos de trabalho nas 

prefeituras e no Estado (Entrevista docente I – Campus Bacabal). 

 

Igualmente, tal fenômeno é apontado em estudo de Carvalho e Marques (2016) 

no que se refere às Licenciaturas Interdisciplinares no campus da UFMA em Pinheiro, 

uma vez que as autoras constataram que as instabilidades e incertezas geradas nos 

estudantes em relação ao perfil do curso foi fator desencadeante da evasão naquele 

campus, onde, de acordo com dados coletados pelas autoras, o percentual de 50% das 

vagas não ocupadas indica uma evasão estudantil acentuada nos anos de 2010 a 2013. 

Sobre as prováveis causas da evasão nas LIs, o estudo aponta: 

 

[...] a instabilidade que marcou os anos iniciais da implantação das LIs, uma 

vez que esses cursos possuíam formato demasiadamente diferente dos demais 

cursos de formação docente desenvolvidos até então. Algumas “inovações” da 

proposta, como o caráter generalista, implicaram em baixas perspectivas de 

inserção no mercado de trabalho para o estudante egresso (CARVALHO E 

MARQUES, 2016, s/p). 

 

No entanto, observam que o processo de reformulação curricular das LIs e as 

melhorias na infraestrutura do campus têm contribuído para a estabilização da matrícula, 

desde 2013, além de medidas implementadas pela própria UFMA, como a realização de 

processos seletivos para preenchimento de vagas ociosas decorrentes do abandono e da 

evasão estudantil. 
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Contudo, o preenchimento de vagas nas LIs vem indicando certa estabilidade 

e a partir de 2013, quando se registra a conclusão de obras de infraestrutura no 

campus local e a reformulação da proposta pedagógica dos cursos que ampliou 

o período formativo e garantiu uma habilitação específica aos egressos, dando 

mais estabilidade e reconhecimento social a esses cursos (CARVALHO E 

MARQUES, 2016, s/p). 

 

Outro fator que se atribui à evasão no ensino superior é a possibilidade de 

mobilidade acadêmica aberta por meio do Sisu. Embora os estudos não sejam conclusivos 

em afirmar que o Sisu tem ampliado a evasão no ensino superior, algumas características 

desse sistema de seleção podem contribuir com o fenômeno. Primeiramente, o fato de o 

aluno poder se candidatar a uma vaga em instituições diversas de sua região de origem, 

muitas vezes, resulta em dificuldades de adaptação e fixação dos estudantes nos locais de 

oferta dos cursos, o que demanda forte incentivo à permanência, não só em termos 

materiais, mas também nos aspectos subjetivos de cada estudante.  

Outra questão se refere à possibilidade de opção de mais de um curso, o que 

ocorre quando o aluno não alcança a nota mínima (nota de corte) exigida para ingresso 

na primeira opção e ingressa na segunda opção. Isso, em muitos dos casos, faz com que 

o aluno tente um novo ingresso no curso desejado, eventualmente abandonando aquela 

primeira matrícula. 

 

Ainda nesse âmbito, em particular para os estudantes de primeiro ano de 
graduação, considera-se que a identificação e o comprometimento com o curso 

escolhido são decisivos: o fato de o curso não ser, eventualmente, a primeira 

opção para o discente [...], influi sobremaneira na maior possibilidade de 

evasão (GILIOLI,2016, p. 29). 

 

Tal fato se faz mais comum nos cursos considerados de baixa demanda social, 

como o caso dos cursos de LIs, onde se observa a maior quantidade de vagas ociosas 

(tabela 32). O referido estudo de Carvalho e Marques (2016) ressalta essa tendência, 

quando aponta que, de 2010 a 2014, foram solicitados 102 cancelamentos espontâneos – 

desligamentos a pedido dos estudantes - nas LIs no campus de Pinheiro. Dentre os 

diversos motivos para o desligamento, o principal foi o interesse em realizar outra 

matrícula na graduação, o que pode ter ocorrido também em outros campi. 

Ainda são apontados como causas da evasão no ensino superior, fatores 

referentes à estrutura física disponível na instituição para dar suporte ao curso 

(disponibilidades de equipamentos de informática, laboratórios de ensino, qualidade do 
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espaço físico, bibliotecas e instalações) (BRASIL, 1996). Neste caso, conforme pontuou-

se acima, a expansão realizada de maneira precária constitui um forte componente que 

influencia tanto na qualidade dos cursos quanto na permanência dos alunos. 

As políticas de assistência estudantil podem ser uma medida eficiente de 

fomento ao acesso e à permanência, dada a sua importância no que se refere à sustentação 

do processo de expansão, no sentido de garantir, além do ingresso, a manutenção com 

êxito do estudante na Universidade, sobretudo daqueles em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Esse universo se ampliou consideravelmente nas universidades federais 

nos últimos anos (ANDIFES, 2014), justificando, inclusive, a instituição de uma política 

nacional de assistência estudantil254, para dar sustentação à expansão.   

Na UFMA, desde 2014, a política de assistência estudantil se encontra sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES)255, responsável pelo 

planejamento, pela execução e avaliação da política de assistência estudantil, e oferece 

uma gama diversificada de programas, voltados para a maioria das necessidades dos 

estudantes de graduação. Contudo, observa-se que, de modo geral, a assistência estudantil 

na UFMA encontra-se demasiadamente atrelada às características da política nacional de 

assistência estudantil, direcionada prioritariamente para alunos em situação de 

vulnerabilidade social (egressos de escola pública e com renda familiar per capta de até 

um salário mínimo e meio).  

No que se refere aos auxílios e bolsas concedidos pela PROAES, os principais 

são: auxílio-alimentação (restaurante universitário e prestação pecuniária), auxílio-

moradia (residência universitária e prestação pecuniária), auxílio-transporte, auxílio-

emergencial, auxílio-creche e auxílio-acadêmico curso de odontologia, voltado 

exclusivamente para alunos deste curso. Além dos auxílios, a UFMA dispõe do Programa 

                                                             
254 O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi instituído pela Portaria Normativa no. 

39/07 para dar sustentação aos programas de expansão da rede federal, unificando as ações de assistência 

estudantil desenvolvidas isoladamente nas IFES. Em 2010, a política de assistência estudantil passou a ser 

regida pelo Decreto no. 7.234/10, que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em 

cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. O objetivo é viabilizar a 

igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho 

acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão.  
255 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), instituída pela Resolução no. 193/2014, órgão 

diretamente vinculado à Reitoria, com o objetivo de propor, planejar, coordenar, executar e avaliar 

programas, projetos, serviços e ações que promovam a Assistência Estudantil na perspectiva de garantir e 

ampliar as condições de permanência dos estudantes. Até 2014, a política de assistência estudantil estava 

vinculada à Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT, no Núcleo de Assuntos Estudantis (NAE). 
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Bolsa-Permanência (MEC), Bolsa-Permanência (UFMA)256, Bolsa Aprimoramento-

Acadêmico257, Bolsa “Foco Acadêmico”258, Bolsa Programa Milton Santos de Acesso ao 

Ensino Superior (PROMISAES), direcionada a estudantes estrangeiros participantes do 

Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G).    

Com relação à concessão dos auxílios, percebe-se a mesma concepção que 

perpassa a atual Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), uma vez que se 

constitui uma política de corte eminentemente assistencialista, focada nas necessidades 

imediatas do estudante, e não no atendimento às demandas integrais do público estudantil, 

mesmo daquele segmento considerado prioritário nos termos do Decreto no. 7.234/2010. 

Pois, apesar de todos os editais para concorrência aos auxílios oferecidos pela PROAES 

conferirem prioridade aos estudantes com esse perfil, a quantidade de auxílios não 

corresponde à demanda. 

Cabe notar que, além do critério de vulnerabilidade socioeconômica, a 

manutenção dos auxílios está condicionada ao “desempenho satisfatório do discente”, 

compreendido como aprovação em pelo menos 75% das disciplinas cursadas, não 

reprovação por falta, conclusão do curso no período adequado, matrícula em todas as 

disciplinas ofertadas no semestre letivo e a manutenção de coeficiente de rendimento 

mínimo (6,0). Além desse critério, é exigida observância às normas disciplinares da 

instituição, nos termos do Regimento Disciplinar Discente (Resolução no. 238- CONSUN, 

de 1º. De julho de 2015)259. 

Nesse sentido, percebe-se a “[...] intensificação dos mecanismos de controle 

acadêmico dos estudantes beneficiados mediante a naturalização das contrapartidas 

                                                             
256 O Programa Bolsa-Permanência é uma ação do governo federal (MEC) voltada para a concessão de 

auxílio financeiro a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja carga horária média 

diária do curso é de 5 horas (o que corresponde, na UFMA, aos alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia 

e Medicina) e estudantes indígenas e quilombolas, independentemente da carga horária do curso. A UFMA 

também oferece bolsa-permanência UFMA, destinada a outros alunos em situação de vulnerabilidade 

social, com uma contrapartida semanal de 12 horas de atividades administrativas ou acadêmicas. 
257 Referente às “vivências acadêmico-profissionais”, entendidas como ação que articula a formação 

acadêmica às práticas dos processos de trabalho, alinhadas ao perfil do curso, com a finalidade de 

oportunizar ao estudante a ampliação do conhecimento expressos em contextos reais por meio de estudos 

e experiências profissionais nos setores da Instituição. O Programa substituiu a Bolsa NAE (trabalho). 
258 O Programa Foco Acadêmico se constitui um dos pilares do Programa de Permanência Estudantil da 

UFMA, com o propósito de ampliar o significado da assistência estudantil e possibilitar aos estudantes 

experiências com atividades no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo com o 

fortalecimento da formação acadêmico-profissional. Os estudantes bolsistas participam de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por docentes da instituição e selecionados mediante edital. 
259 Esses critérios estão previstos nos Editais de seleção da PROAES, a cujo cumprimento está condicionada 

a manutenção do auxílio.  
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acadêmicas” (NASCIMENTO, 2014, p. 97) para a concessão e manutenção da 

participação nos programas de assistência estudantil, ao mesmo tempo que projetos 

estruturantes, de abrangência universal, são substituídos por programas de transferências 

de renda (monetarização), visando os setores mais vulnerabilizados do segmento 

estudantil. Nos termos de Machado (2017), a política é operacionalizada de forma 

seletiva, focalizada e condicionada, semelhante as demais políticas de corte social.  

É vedado, porém, em alguns casos, o acúmulo de bolsas e auxílios e até mesmo 

a recepção de mais de um auxílio, mesmo que direcionado a necessidades diversas do 

estudante carente (alimentação, moradia, transporte). A maioria dos auxílios pode ser 

acumulada com bolsas consideradas de “mérito” (Foco Acadêmico, PIBID, PIBIC, 

PIBIT, extensão, monitoria e estágios remunerados), entretanto, grande parte deles não 

pode ser acumulada com outros auxílios, como, por exemplo, auxílio-residência 

pecuniário, bolsas-permanência (MEC), auxílio-alimentação pecuniário, auxílio-creche, 

auxílio-transporte, auxílio emergencial e bolsa PROMISAES.  

Apenas os auxílios residência estudantil e alimentação (restaurante universitário) 

são compatíveis com a acumulação de outros auxílios (transporte, bolsas- permanência). 

Além disso, o veto em não acumular auxílios, a exigência da manutenção da condição 

socioeconômica de vulnerabilidade e o bom desempenho acadêmico como critérios para 

a participação na maioria dos programas fomenta a rotatividade de estudantes, de modo 

a ampliar artificialmente a abrangência da política. 

No que concerne às políticas de assistência, nota-se que os estudantes dos campi 

do interior recebem um tratamento diferenciado, que os coloca em desvantagem em 

relação aos estudantes da sede, em um flagrante atentado à isonomia. Veja-se. A grande 

maioria dos campi não possui residência estudantil (com exceção de Codó e Pinheiro) 

nem restaurantes universitários (com exceção de Pinheiro e da unidade Bom Jesus, em 

Imperatriz). Por este fato, os estudantes dos campi que não são dotados destas estruturas 

têm que “concorrer” com estudantes de todos os campi para fazer jus aos auxílios-

residência pecuniária (inclusive com os de São Luís, Codó e Pinheiro, que possuem 

moradias estudantis e contam com editais específicos) e auxílio-alimentação prestação 

pecuniária260. 

                                                             
260 Cabe ressaltar que os alunos dos campi de Pinheiro e Bom Jesus-Imperatriz, que possuem restaurante 

universitário, não dispõem de gratuidade, percebendo, caso contemplados com auxílio-alimentação 
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Além disso, nem todos os estudantes que se submetem ao processo de seleção 

são contemplados com os auxílios, pois a concessão está condicionada à capacidade 

orçamentária da PROAES, o que gera uma “expectativa” de direito nestes estudantes que, 

mesmo atendendo todos os critérios para serem contemplados, não o são de imediato261. 

Ressalte-se que todos os editais têm validade de um ano, o que requer, a cada ano, nova 

inscrição, se o prazo de vigência do edital tiver sido esgotado e o estudante mantiver o 

interesse no auxílio. Em suma, mesmo o público considerado prioritário, pode, 

eventualmente, não ser atendido pelas políticas de assistência estudantil. 

Desse modo, compreende-se que esta política guarda profunda articulação com 

os objetivos e metas do REUNI, uma vez que 

 

A lógica de atendimento a um maior número de estudantes por um tempo 

menor e com orçamento reduzido intensifica, na realidade das IFES, as 

tendências de bolsificação da assistência estudantil em detrimento à criação de 
equipamentos sociais (casas de estudantes, restaurantes universitários) – sob o 

argumento da necessidade de atendimento emergencial dos estudantes; a 

abertura de novos editais, desconsiderando as demandas reprimidas da política 

– na tentativa de garantir a rotatividade de estudantes; e, sobretudo, a 

intensificação das exigências de contrapartida de seus usuários 

(NASCIMENTO, 2014, p. 97).   

 

Os recursos para custeio e investimentos na assistência estudantil, conforme os 

define o art. 8º. do Decreto no. 7.234/2010262, são consignados do orçamento do 

Ministério da Educação destinado às IFES, de modo a “compatibilizar a quantidade de 

beneficiários com as dotações orçamentárias existentes”. Isso significa que não há um 

percentual mínimo vinculado no orçamento para a execução dessa política, o que acarreta 

                                                             
pecuniário, um valor correspondente a 50% do valor integral do auxílio, que é de R$ 300,00. Observe-se 

que o valor da refeição nos restaurantes universitários dos campi do interior é maior que o da sede. Sobre 

a inexistência desse benefício para todos os campi, a UFMA justifica que, “Nos campi do Continente existe 

a construção do prédio, mas ainda não foi implantado o mesmo sistema de gratuidade ou de parte do 

pagamento devido à falta de recursos para este fim. Entretanto, a PROAES está reunindo esforços para que 

em 2015 todos os campi tenham a mesma condição” (UFMA, 2014, p. 91). 
261 Todos os editais para concessão de auxílios para assistência estudantil consultados abrem vagas somente 

para cadastro de reserva, não sendo informada a quantidade de vagas efetivamente disponíveis, com 
exceção do auxílio-creche (80 vagas). Os editais, referentes ao ano de 2018, podem ser consultados na 

página http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaes/paginas/pagina_estatica.jsf?id=942. (Acesso em 

agosto de 2018), de onde foram extraídas as informações comentadas neste estudo. Em consulta enviada à 

PROAES, não foram obtidos dados sobre a quantidade de alunos inscritos e contemplados nos programas 

de assistência estudantil. 
262 “As despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao 

Ministério da Educação ou às instituições federais de ensino superior, devendo o Poder Executivo 

compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, observados os 

limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira vigente”. 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proaes/paginas/pagina_estatica.jsf?id=942
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graves limitações quanto à capacidade de atendimento das necessidades dos estudantes, 

na medida em que “[...] seu alcance é delimitado pela quantidade de recursos 

disponibilizados para tal” (MACHADO, 2017, p. 233), o que explica, em grande medida, 

o caráter focalizado dessa política.  

Para ampliar os recursos do orçamento federal destinados à assistência 

estudantil, é possível realocar recursos destinados a outras ações de custeio, à critério de 

cada universidade. Tal prática, conforme acentua Machado (2017), se configura como um 

mecanismo perverso, uma vez que a retirada de recursos de custeio para a assistência 

estudantil incide sobre o orçamento geral da universidade, ou seja, “esse modelo, 

condiciona a retração de um serviço para que se amplie outro” (MACHADO, 2017, p. 

245), o que só aprofunda o caos financeiro das universidades.  

No caso da UFMA, percebe-se que os recursos destinados à assistência 

estudantil foram bastante ampliados desde a vigência da política nacional de assistência 

estudantil, conforme é possível visualizar na tabela abaixo: 

Tabela 33 – Recursos para a Assistência estudantil UFMA (2007-2015) 

ANO Outras despesas 

correntes (LOA) 

(A) 

Aluno 

assistido 

(LOA) 

Assistência ao 

estudante (Ação 

4002) (LOA) 

Valor 

empenhado 

UFMA (B) 

(B/A)% 

2007 36.573.574,00 2.060 652.697,00  ** -- 

2008 34.379.874,00 1.600 670.200,00  ** -- 

2009 36.877.596,00 1.650 1.208.496,00 3.481.867,00 9,44 

2010 102.126.659,00 2.880 7.105.552,00 6.816.564,83 6,67 

2011 98.539.763,00 1.766 7.476.369,00 7.472.085,73 7,5 

2012 68.884.833,00 1.807 7.943.473,00 7.936.720,04 11,5 

2013 98.625.536,00 1.855 9.688.483,00 9.661.193,12 9,7 

2014 82.682.287,00 14.253* 12.219.486,00 12.037.678,27 14,5 

2015 119.292.028,00 16.100 14.488.744,00 14.245.374,90 11,94 
Fonte: Lei Orçamentária Anual (2007 a 2015). Relatório de Gestão UFMA (2009-2015). *A partir de 2014, 

o valor de referência passa a ser “benefício concedido”. ** Não foram localizados os relatórios de gestão 

referentes a estes anos. 

 

Em termos percentuais, o valor emprenhado em assistência estudantil, tomando 

o orçamento de custeio da UFMA consignado na LOA, oscilou de 9,44%, em 2009, 

atingindo 14,5% em 2014, com os menores percentuais entre 2010, 6,67%, e 2011, 7,5%, 

quando se observa um aumento expressivo no número de matrículas. Em 2012, com a 

implantação da Lei de Cotas263, os recursos para a assistência estudantil foram ampliados 

                                                             
263 A Lei nº 12.711/2012 garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas universidades 

federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino 
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para 11,5%, entretanto, ressalte-se que os recursos para gastos com outras despesas 

correntes foram reduzidos em relação a 2011 e o quantitativo de alunos assistidos ficou 

praticamente estável.  

Em 2013, os estudantes do Colégio Universitário (COLUN) também foram 

contemplados com recursos da Política Nacional de Assistência Estudantil, mediante a 

implementação de duas modalidades do Programa de Assistência Estudantil: Auxílio-

Permanência (nos valores de R$ 250,00 e R$ 300,00) e Auxílio-Transporte (no valor de 

R$ 100), além do fornecimento de lanches. Em 2014 e 2015, observa-se os maiores 

valores de recursos investidos em assistência estudantil, tanto em termos absolutos, 

quanto em relação ao percentual das despesas correntes.  

  

Tabela 34 - Recursos matriz PNAES UFMA (2010-2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M.PNAES 7.105.552 7.476.369 7.822.218 9.353.880 11.919.953 14.099.526 

Aumento -- 5,22% 4,63% 19,58% 27,43% 18,29% 

Fonte: UFMA, 2016. 

 

 

Considerando os recursos da Matriz PNAES, destinados à assistência estudantil 

na UFMA, percebe-se um progressivo crescimento desde 2010, entretanto, conforme a 

própria Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMA destaca, tais recursos têm sido 

insuficientes para atender toda a demanda. Ressalte-se que os recursos empenhados para 

a assistência estudantil superam os valores consignados no orçamento previsto na LOA, 

o que significa que a UFMA direciona outros recursos da matriz de custeio para esses 

programas. 

 

 

Houve aumento anual do orçamento da matriz do PNAES, no entanto tais 

recursos foram insuficientes para atender ao conjunto de demandas específicas 

da assistência estudantil, uma vez que a expansão do acesso dos estudantes não 

foi proporcional ao volume de recursos destinados anualmente, especialmente 

no ano de 2015, o que provocou um cenário de dificuldades para a PROAES 

(UFMA, 2016, p. 109). 

 

   

                                                             
médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. 50% destas vagas serão destinadas 

a estudantes que apresentem renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Deste percentual, será 

reservada uma proporção para estudantes declarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência 

conforme a dados da população residente no estado apurados pelo Censo Demográfico do IBGE. 
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A tabela abaixo demonstra os principais programas de assistência estudantil 

oferecidos na UFMA. Devido à grande rotatividade de alunos e a possibilidade de 

acúmulos de auxílios, não é possível precisar a quantidade exata de alunos atendidos, 

apenas de benefícios concedidos. 

Tabela 35 - Principais auxílios de assistência estudantil da UFMA (2009-2014) – 

Benefícios concedidos. 

MODALIDADE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Residência 

Universitária264 

80 90 * * * 141 

Bolsa NAE/REUNI 641 247/mês * * - - 

Bolsa alimentação 560/mês 650/mês * * 471/mês 331/mês265 

Auxílio moradia 

(interior)  

- - - * 105 

(estudantes 
atendidos) 

1068 

Auxílio permanência 

(sede e interior) 

- - - * 4.738 5.579266 

Bolsa NAE/ Trabalho 
(PROEXT) 

2.182 247/mês * * - - 

Restaurante 

universitário (sede) 

2000/dia -- 59.990 * 70.638 77.088 

Fonte: Relatórios de gestão UFMA (2009-2014). * Dados não localizados. 

A análise dos dados disponíveis nos Relatórios de Gestão da UFMA sinaliza que 

os alunos dos campi do interior (continente) passaram a ser mais efetivamente inseridos 

nos programas de assistência estudantil a partir de 2014, quando também se percebe um 

aumento gradual dos recursos e uma ampliação desses programas. Entretanto, a já 

observada ausência de estruturas, como restaurantes universitários e residências em todos 

os campi limita o alcance das políticas de assistência estudantil. 

Docentes dos campi do interior também verificam essa insuficiência nos 

programas de assistência estudantil da UFMA, tendo em vista o perfil socioeconômico 

do alunado. Apontam ainda equívocos no que tange às contrapartidas exigidas dos 

discentes para algumas modalidades de auxílios, a saber: 

 

                                                             
264 De acordo com a UFMA, “Os campi de Bacabal, Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz, São Bernardo, 

estão em fase de implantação das residências, entretanto o Projeto para a construção das residências nos 

campi está concluindo e aguardando recursos para a fase licitatória” (UFMA, 2015a, p. 93). Em 2018, 

apenas os municípios de Codó e Pinheiro ofertam vagas em residência universitária. 
265 Bacabal (10 auxílios), Balsas (10 auxílios), Codó (10 auxílios), Chapadinha (15 auxílios), Grajaú (10 

auxílios), Imperatriz (35 auxílios), Pinheiro (15 auxílios) e São Bernardo (15 auxílios). 
266 No campus de São Luís, foram oferecidos 3.272 auxílios, com 542 estudantes atendidos. Nos sete campi 

do continente, foram concedidos 2.372 auxílios, com 413 estudantes atendidos. 
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[...] existe (sic) essas bolsas permanência, essas bolsas de estudantes, né [...] 

não dá pra todo aluno que necessita. Existe uma carência ainda muito grande. 

Não vou dizer que não tem, tem bolsas, mas não contempla a necessidade do 

aluno. Mas se eu for te fazer uma crítica em relação a isso, é a mesma crítica 

que eu tenho em relação às cotas, um reparo histórico. Eu acho que precisa 

existir já que não existe uma política, de, de realmente... de assistência. Por 

mim, se você tivesse uma universidade que tivesse ensino, pesquisa e extensão, 

eu não gostava (sic) de chegar e encontrar meu aluno uma manhã todinha 

numa xerox; ele ganha uma bolsa de R$ 400,00 ao invés de tá estudando [...] 

É esse o tipo de assistência estudantil, acredito que isso não é assistência 

estudantil, mas eu vou ser contra? É (sic) esses R$ 400,00 que mantem esse 
aluno lá dentro da universidade [...] A gente tem que fazer um movimento fora 

disso (Entrevista com docente do curso de Codó). 

 

Os docentes também relatam que, apesar de não concordarem com o formato 

dos programas governamentais direcionados aos cursos de licenciatura, como o 

“Residência Pedagógica”, os mesmos veem, por outro lado, a concessão das bolsas como 

uma forma de manter o aluno vinculado ao curso e enunciam: 

 

No Governo Temer tivemos o corte do PIBID. Quase a metade dos/as 

nossos/as alunos/as dependiam do PIBID. Mas, pelo menos, o governo federal 

atual apresentou uma contrapartida, que foi o Residência Pedagógica. Nós, 

do Colegiado de Ciências Humanas, criticamos muito o formato do Residência 

Pedagógica, mas aceitamos o projeto pelas condições socioeconômicas 

dos/das nossos/as alunos/as que dependem de algum auxílio para se manter 

estudando (Entrevista docente do campus de São Bernardo). 

 

 

Com base nos dados brevemente explanados neste tópico, percebe-se que o 

crescimento exponencial de cursos, vagas e matrículas fomentado pelo processo de 

expansão da UFMA não significou um inequívoco avanço em termos de uma real inclusão 

social e educacional, quando se analisam os fatores relacionados à permanência, ao 

sucesso da graduação, ao perfil dos cursos ofertados e às condições de assistência 

estudantil. Acredita-se que não basta fomentar o ingresso do público estudantil apenas 

pela existência de vagas, mas garantir a permanência e a conclusão com êxito do percurso 

acadêmico, numa perspectiva mais ampla de acesso que, conforme Silva e Veloso (2013), 

agrega ingresso, permanência com sucesso e qualidade na formação.  
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5.6. Perspectivas para a interiorização da UFMA pós-REUNI 

 

Com a crise econômica que se abateu sobre o País em 2015, agravada pela crise 

política, gerada pela forte oposição ao segundo governo de Dilma Rousseff, que culminou 

com o impeachment da presidente, o governo federal impôs a sociedade medidas de ajuste 

fiscal, com o objetivo de estabilizar contas públicas, reduzindo o déficit do setor e 

aumentar a arrecadação do governo, visando retomar o crescimento da economia267. 

As medidas de curto prazo anunciadas pelo governo, logo no início de 2015, 

envolveram corte de R$ 64,4 bilhões no orçamento geral da União, além de medidas 

provisórias que visam limitar o acesso dos trabalhadores a alguns benefícios trabalhistas 

e previdenciários268. Para o Ministério da Educação, o contingenciamento chegou a R$ 

9,4 bilhões. Contraditoriamente ao discurso propalado durante a campanha eleitoral e ao 

slogan adotado para sua administração, “Brasil, pátria educadora”, o segundo mandato 

de Dilma Rousseff iniciou com medidas duras para a educação, haja vista que o MEC foi 

uma das pastas mais afetadas com os cortes e contingenciamento impetrados pelo ajuste 

fiscal.    

As medidas implementadas tiveram impacto direto sobre o orçamento das IFES 

em comparação a 2014 (ANDES, 2016). De acordo com o MEC, o impacto sobre o 

orçamento destinado às IFES foi de R$ 1,9 bilhões. Porém, em julho foi anunciado novo 

corte no orçamento, da ordem de R$ 8,6 bilhões, destes, R$ 1 bilhão no orçamento do 

MEC.  

De acordo com o ANDES (2015), 

 

O novo corte eleva para mais de R$ 12 bilhões a redução das verbas públicas 

destinadas para a Educação Federal. Além da redução de R$ 9,4 bilhões 

                                                             
267 Segundo Sampaio Jr. (2018), na ótica do capital, a solução para a crise brasileira passa pela reciclagem 

do padrão de acumulação liberal-periférico e pela recomposição do padrão de dominação autocrático 

burguês, que implica o aprofundamento das (contra)reformas liberais, visando, em curto prazo, recompor 

a taxa de lucro do capital e abrir novos negócios para o capital excedente, com políticas de arrocho salarial, 

corte de gastos públicos, diminuição da carga tributária sobre as empresas, recomposição do rentismo, 

privatização e liberalização econômica. A longo prazo, o ajuste servirá para adequar a economia brasileira 

a sua nova posição na divisão internacional do trabalho, à condição mais precária de uma economia 

primário-exportadora, rebaixando as expectativas de desenvolvimento e soberania nacional, e de melhoria 

das condições de vida da população, ou seja, o aprofundamento da ofensiva contra o trabalho e do processo 

de reversão neocolonial.  
268 MP 664/14, que altera regras para concessão de pensão por morte e MP 665/14, que altera regras para 

concessão de seguro desemprego, seguro defeso e abono salarial.  
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anunciada em junho, que resultou numa redução de 10% sobre a verba de 

custeio e 47% sobre o capital das universidades federais, vale lembrar que, no 

início do ano o governo federal já havia limitado a verba das IFE a 1/18 avos 

do orçamento por mês, o que implicou num corte mensal de R$ 586,83 

milhões, por três meses, num total de R$ 1,76 bilhões 

(http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7650. Acesso 

em out. de 2018).  

 

Em 2015, os recursos para a manutenção das IFES foram sendo liberados 

gradativamente, já com o contingenciamento anunciado pelo governo, o que promoveu 

uma crise no funcionamento de várias IFES que não tinham como honrar contratos com 

fornecedores para garantir a manutenção de serviços básicos (água, luz, segurança, 

limpeza e conservação) e a continuidade de obras iniciadas ou programadas para atender 

as necessidades da expansão. Além disso, foram anunciados cortes em programas 

importantes, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

e o Programa de Apoio à Pós-Gradução (PROAP) (ANDES, 2016).  

Tal situação é contraditória em face da construção de uma política de Estado 

sustentada na ampliação dos gastos públicos em educação que possam dar sustentação a 

um processo de democratização da educação superior pública, uma vez que os cortes 

anunciados na área da educação, somente no ano de 2015, já ultrapassavam os R$ 9 

bilhões investidos, entre 2008 e 2014, na expansão da rede federal.   

Por outro lado, os recursos para a expansão do FIES, destinados a financiar a 

rede privada, foram ampliados, conforme a MP 686269, que liberou mais R$ 5,2 bilhões 

ao Programa, totalizando, R$ 11,7 bilhões, portanto, praticamente o mesmo valor 

subtraído das receitas do Ministério da Educação. Contraditoriamente à política de cortes 

e contingenciamentos imposta às IFES, os recursos destinados ao FIES foram ampliados 

ano a ano, totalizando R$ 16,5 bilhões, em 2015, R$ 18,7 bilhões, em 2016 e mais de 30 

bilhões, em 2017, não obstante a queda do número de contratos devido às mudanças no 

programa (LEHER, 2018). Esses números desmentem o argumento utilizado pelo 

governo para justificar os cortes nos orçamentos das federais, atribuído à crise fiscal. Pelo 

                                                             
269 “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação, de Encargos Financeiros da União e 

de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 9.820.639.868,00, para os fins que especifica”. Além dos 

recursos desta MP, apenas no primeiro semestre de 2015, o governo já havia destinado cerca de R$ 6,5 

bilhões para o FIES, sendo que, em torno de R$ 1,7 bilhão através da emissão de título da dívida pública. 

Com a MP 686, o total destinado ao programa nos primeiros sete meses de 2015, chega a cerca de R$ 11,7 

bilhões (http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7650. Acesso em out. de 2018). 

http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7650
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7650
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visto, trata-se de uma opção deliberada pelo setor privado, com vista ao aprofundamento 

da mercantilização da educação superior, que leva a contragolpe a precarização das IFES.  

A UFMA foi uma das instituições atingidas a partir de 2015. Dados divulgados 

pela Reitoria apontavam, já antes do final do primeiro semestre de 2015, cortes de 30% 

do orçamento (ANDES, 2016). Conforme a Reitoria da UFMA, em reunião realizada com 

parlamentares da bancada maranhense, em agosto de 2015, para discutir a situação 

financeira da instituição, o déficit acumulado desde 2014, acrescido com o corte no 

orçamento para investimentos previstos na LOA (2015) de 50%, além do 

contingenciamento anunciado com o ajuste, soma aproximadamente de R$ 110 

milhões270.  

Segundo o então reitor, Natalino Salgado, 

 

A falta de repasses produzirá danos em todos os setores da instituição, afetando desde a mão 

de obra terceirizada, infraestrutura, restaurante universitário, assistência estudantil, passando 

pelas atividades de pesquisa, de extensão e programas especiais. A primeira consequência 

foi a demissão de 140 trabalhadores terceirizados. O início do segundo semestre letivo 

também está comprometido (https://oimparcial.com.br/cidades/2015/08/segundo-semestre-

letivo-da-ufma-esta-comprometido-diz-natalino-salgado/ . Acesso em out. de 2018). 

 

Como consequência imediata, além da demissão de 140 trabalhadores 

terceirizados e de atrasos nos salários e benefícios dos que permaneceram trabalhando, 

também houve falta de repasses de verbas de custeio, o que produziu uma redução de 

materiais de expediente para subsidiar as atividades administrativas e acadêmicas, 

materiais de higiene e limpeza e de uso geral, combustível, diárias, entre outros. Além 

disso, o Restaurante Universitário do campus sede interrompeu seu funcionamento no 

período de junho a outubro de 2015 e quando retomou suas atividades o valor das 

refeições foi reajustado (LÉDA at al. 2016). 

Quando consultado pela reportagem do Jornal O Imparcial a respeito da situação 

da UFMA, o MEC informou, por meio de nota, que houve um corte de R$ 1,9 bilhões na 

LOA decorrente dos cortes no orçamento do MEC, mas os repasses para as IFES estavam 

sendo feitos normalmente e os reitores deveriam “definir as prioridades” e 

“redimensionar os gastos”, valendo-se de sua autonomia de gestão. De acordo com a 

                                                             
270  https://imirante.com/oestadoma/noticias/2015/08/18/reitor-diz-que-corte-de-verbas-compromete-

funcionamento-da-ufma/. Acesso em out. de 2018. 

https://oimparcial.com.br/cidades/2015/08/segundo-semestre-letivo-da-ufma-esta-comprometido-diz-natalino-salgado/
https://oimparcial.com.br/cidades/2015/08/segundo-semestre-letivo-da-ufma-esta-comprometido-diz-natalino-salgado/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2015/08/18/reitor-diz-que-corte-de-verbas-compromete-funcionamento-da-ufma/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2015/08/18/reitor-diz-que-corte-de-verbas-compromete-funcionamento-da-ufma/
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reportagem do referido jornal, o então secretário de educação superior do MEC, Jesualdo 

Farias, recomendava o redimensionamento das obras e ressaltava que “as instituições 

federais têm autonomia administrativa e financeira. Ou seja, eles recebem o orçamento e 

devem administrar esse valor” (JORNAL O IMPARCIAL, 18/08/2015).  

Portanto, percebe-se que, para o governo, se trata apenas de um problema de 

gestão, que deve ser equacionado por cada IFES, valendo-se de sua autonomia 

administrativa e financeira. Isso significa funcionar com menos recursos atendendo a 

grande demanda gerada em função da recente expansão, o que, consequentemente, 

aumenta o quadro de precarização do ensino superior público.  

Dados apresentados pela ANDIFES apontam que a situação persistiu nos anos 

seguintes e que os recursos do Tesouro destinados ao custeio e investimentos nas IFES 

recuaram a níveis praticados em 2014. Tal situação foi agravada a partir de 2017 com a 

vigência da EC no. 95/2016, que congelou os gastos primários da União. Conforme a 

Associação dos Dirigentes das IFES, isso comprometeu a consolidação da expansão 

iniciada poucos anos antes.  Por essa razão, segundo Leher (2018), a expansão claramente 

entrou em crise em todo o país, considerando que, nestes termos, dificilmente as 

Universidades terão como dar sustentação ao processo. 

 
Em valores corrigidos monetariamente, o orçamento de custeio para 2017 das 

Universidades Públicas Federais correspondeu a, aproximadamente, 80% dos 

recursos de custeio alocados em 2014. Em relação aos recursos de capital, a 

situação é ainda mais crítica, pois o orçamento de 2017 é, aproximadamente, 

60% menor que o de 2014. Aos cortes se somam contingenciamentos, que 

comprometem o planejamento institucional e a execução dos compromissos 

orçamentários e financeiros das universidades. Para 2018, a situação é de 

agravamento, [...] os valores de custeio ficam congelados nos valores 

defasados de 2017 e os valores de capital sofrem novos cortes, chegando agora 

a, aproximadamente, 10% daqueles destinados às instituições em 2014 

(ANDIFES, 2017, p. 9). 
 

 

Além dos cortes e contingenciamentos, em 2017, o MEC limitou o valor para 

empenho das despesas de custeio em 85% e de capital em 40% do orçamento total 

previsto, fazendo com que muitas IFES enfrentassem dificuldades para fechar o ano, 

ameaçando a continuidade do semestre letivo em muitas delas. Segundo Leher (2018), no 

ano de 2017, o orçamento de custeio e investimento das 63 universidades federais foi 

inferior a R$ 6 bilhões. No caso da UFMA, os recursos do tesouro repassados para 

despesas não obrigatórias, em 2017, retrocederam a valores de 2009, conforme gráfico 

abaixo elaborado pelo site G1.  
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Quadro 04 - Evolução dos repasses do MEC à UFMA (2008-2017) 

 

Fonte: site G1. (https://g1.globo.com/educacao/noticia/maranhao-veja-a-evolucao-do-orcamento-

repassado-pelo-mec-a-ufma.ghtml. Acesso em julho de 2018). 

 

É importante frisar que, entre 2015 e 2017, a UFMA ainda desenvolvia seu 

programa de expansão, dando continuidade à criação de cursos de graduação e pós-

graduação, tanto na sede quanto nos campi do interior. De acordo com o Relatório de 

Gestão da UFMA do ano de 2015, o quantitativo de cursos de graduação foi ampliado 

para 89 – 52 na sede e 37 no interior - , com a criação de oito novos cursos, a saber: 

Licenciatura em Letras / Português em Bacabal; Engenharia de Pesca e Licenciatura em 

Educação Física em Pinheiro; Pedagogia em Codó; Turismo em São Bernardo; 

Bacharelado em Educação Física, Letras-Libras e Estudos Africanos e Afro-brasileiros, 

em São Luís (UFMA, 2016, p. 18).  

Na Pós-Graduação, foram oferecidos, em 2015, 41 cursos stricto sensu, 

totalizando 1.203 alunos ativos, e 38 cursos lato sensu, num total de 5366 alunos 

matriculados (UFMA, 2016, p. 18). O Relatório registra ainda contingenciamento de 25% 

do valor dos recursos do Programa de Apoio a Pós-Graduação (PROAP). Mesmo assim, 

aponta que houve aumento no número de matrículas e de contratação de pessoal, que 

resultou num aumento nas despesas.  

https://g1.globo.com/educacao/noticia/maranhao-veja-a-evolucao-do-orcamento-repassado-pelo-mec-a-ufma.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/maranhao-veja-a-evolucao-do-orcamento-repassado-pelo-mec-a-ufma.ghtml
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Segundo o Relatório de Gestão da UFMA, o ano de 2016 é marcado por 

dificuldades em razão do momento político e econômico que o País atravessou e que 

repercutiram desfavoravelmente no funcionamento das universidades públicas federais. 

Segundo o documento, o contingenciamento orçamentário, determinado pelo governo, 

provocou a paralisação de obras, o adiamento de ações e eventos entre outras 

consequências mais específicas (UFMA, 2017, p. 15). Ressalta ainda que, em 2016, o 

orçamento foi liberado em sua totalidade, mas com contingenciamentos da ordem de 50% 

nas despesas de capital, das quais, uma parte (R$ 6, 1 milhões) foi remanejada para 

custeio da graduação, visando à manutenção de espaços e para a assistência estudantil. 

Aponta ainda que houve contingenciamentos nos recursos da pós-graduação, além de 

bloqueios de dotações determinadas pelo governo federal (Decreto no. 8.859/2016). 

De acordo com o Relatório, em 2016, houve abertura de novos cursos em 

continuidade ao projeto de expansão iniciado com o REUNI: Engenharia da Computação, 

Engenharia Civil e Engenharia Mecânica (2º. Ciclo do BICT), na capital; no interior, a 

habilitação em Biologia do curso de Licenciatura em Ciências Naturais em Bacabal. Com 

isso, a oferta de cursos sobe para 90. Na pós-graduação, foram oferecidos, ainda neste 

ano, 44 cursos stricto sensu, de 37 Programas, compreendendo 907 alunos matriculados 

e 266 concluintes em cursos de Mestrado e 335 alunos matriculados e 50 concluintes em 

cursos de Doutorado. A pós-graduação lato sensu contou com 24 cursos para um total de 

7.459 alunos matriculados e 4.450 concluintes (UFMA, 2017, p. 18). 

Pelo exposto neste estudo, percebe-se as contradições do processo de expansão 

e interiorização da UFMA por meio do REUNI, um acordo de metas condicionado à 

capacidade orçamentária do Ministério da Educação, que não garantiu as condições de 

sustentabilidade da expansão desencadeada, por não se tratar de uma política de Estado. 

Constata-se, após o término do programa, em 2012, que houve um comprometimento da 

capacidade de manutenção das unidades e dos cursos criados no período de vigência do 

REUNI, agravada pelo progressivo contingenciamento de recursos para financiamento 

das IFES e aprofundado no período recente, a partir de 2015, por meio das medidas de 

ajuste fiscal adotadas pelo governo federal para conter a crise econômica que se agravou 

a partir deste ano. Mesmo diante de tal quadro, a UFMA deu continuidade ao projeto de 

expansão, abrindo novos cursos e vagas, sem a garantia da manutenção da capacidade 

orçamentária. 
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Com a aprovação de medidas de ajuste fiscal de longo prazo, como é o caso da 

EC no. 95/2016, o cenário tornou-se ainda mais crítico, sobretudo no que se refere a 

continuidade das políticas de expansão e interiorização do ensino superior público, haja 

vista que o Ministério da Educação sinalizou a possiblidade de fechamento de vagas 

ofertadas pelas IFES (Portaria Normativa no. 20, de 13 de outubro de 2016, que dispõe 

sobre procedimentos para redução de vagas de cursos de graduação). Por outro lado, o 

governo garantiu a manutenção de programas como o PROUNI, com a oferta de 214.242 

vagas no 1º. semestre de 2017, um crescimento de 5% em relação a 2016, e FIES, 

disponibilizando 150 mil vagas para o 1º. semestre de 2017, com um orçamento de 

aproximadamente R$ 20 bilhões.  

Tal cenário amplia o momento de incertezas e instabilidades acerca da 

sustentabilidade do movimento de expansão e interiorização da UFMA, uma vez que 

algumas unidades acadêmicas apresentaram dificuldades para iniciar suas atividades no 

ano de 2017, por conta da escassez de recursos271. 

Apesar do quadro desalentador delineado para todas as IFES, e, em especial para 

a UFMA, devido à grande expansão e interiorização desencadeada no contexto do 

REUNI, as perspectivas são contraditórias. Os números não negam que a inserção da 

UFMA em municípios do interior maranhense que, até então, não dispunham de 

oportunidades de acesso ao ensino superior público foi um grande feito em termos de 

democratização do acesso à essa modalidade de ensino, num movimento sem precedentes 

nos cinquenta anos de história da Instituição.  

Entretanto, as perspectivas delineadas pelo cenário econômico e político, 

demarcado desde de 2015, vem colocando em risco não apenas o processo de expansão, 

mas a manutenção da existência da universidade pública, autônoma e crítica, em vista da 

atual investida da direita conservadora em relação à liberdade de cátedra, à gratuidade do 

ensino, as pesquisas sem vinculação direta com o mercado, à manutenção dos programas 

de reservas de vagas que possibilitaram a diversificação do público universitário, entre 

outras ameaças. 

                                                             
271 http://www.apruma.org.br/index.php/component/content/article/51-noticias/apruma-informa/1339-

nota-da-apruma-sobre-a-situacao-precaria-dos-campi-da-ufma, acesso em 21 de março de 2017.  
 

http://www.apruma.org.br/index.php/component/content/article/51-noticias/apruma-informa/1339-nota-da-apruma-sobre-a-situacao-precaria-dos-campi-da-ufma
http://www.apruma.org.br/index.php/component/content/article/51-noticias/apruma-informa/1339-nota-da-apruma-sobre-a-situacao-precaria-dos-campi-da-ufma
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A fala dos docentes entrevistados na pesquisa revela essa ambivalência com 

relação ao processo de interiorização e as perspectivas vislumbradas para a continuidade 

desse processo:  

 

Na minha concepção, foi fundamental a interiorização da Universidade. A 

interiorização propiciou o acesso de muitos jovens, e pessoas mais velhas 

também, que não tinham nenhuma expectativa de acessar um ensino superior 
público. Por isso, sou um defensor da UFMA nos interiores do Maranhão. 

Penso que tira a centralidade de São Luís, e também torna a Universidade um 

espaço menos elitista (Entrevista com docente do campus de São Bernardo). 

Todavia convém dizer que é proeminente a presença da Universidade Federal, 
numa cidade de médio porte como Bacabal, e com certeza beneficia toda 

região ao entorno do município, garantindo aos jovens de baixo poder 

aquisitivo o ingresso em curso superior de uma universidade pública. E 

conhecendo a situação socioeconômica destes afirmo que sem este processo 

de interiorização a maioria destes jovens jamais teria o contato com uma 

universidade (Entrevista com docente II do campus de Bacabal). 

[...] mesmo em meio às incertezas, é possível perceber possibilidades de 

crescimento e ampliação dentro dos campi, no interior, com aprovações de 

programas de pós-graduações em alguns polos. Em Bacabal, há uma 

possibilidade praticamente firmada de um mestrado em Letras, essa, é uma 

notícia que nos anima e demonstra quanto o campus pode se desenvolver e 

ampliar seus espaços consolidando suas ações no município e para além dele. 

A partir de 2020, provavelmente, no curso de Ciências Humanas, teremos um 

corpo docente formado só por doutores (efetivos), o que abre um leque de  

oportunidades para a criação de novos cursos tanto de graduação quanto de 
pós, tudo isso, a depender da conjuntura nacional, é claro (Entrevista com 

docente I do campus de Bacabal). 

 

Por outro lado, percebe-se um sentimento de angústia e incertezas com relação 

ao futuro, tendo em vista o cenário atual no âmbito das políticas educacionais que atentam 

contra o processo de expansão e, consequentemente, de democratização, da educação 

superior, quando explicitam:  

 

Na atual conjuntura, estou muito pessimista e com medo. Inclusive do Campus 

fechar. Não estamos vendo, no cenário atual, refiro-me aos Governos Temer 

e ao novo Governo (Bolsonaro), uma valorização dos Cursos de formação 

docente. Nessa conjuntura, mais desvalorizadas ainda são as propostas novas, 

que são as Licenciaturas Interdisciplinares (LICs). No Governo Temer tivemos 

o corte do PIBID. Quase a metade dos/as nossos/as alunos/as dependiam do 

PIBID. Mas, pelo menos, o governo federal atual apresentou uma 

contrapartida, que foi o Residência Pedagógica. [...] A preocupação é geral, 

os/as professores/as estão muito ansiosos/as. Enfim, não vejo com otimismo o 

futuro dos Cursos. Como falei, o nosso Curso tem uma demanda muito boa de 

alunos/as. As salas começam cheias. E há vários alunos/as que se graduam. 
Porém, nesse processo de precarização e desmonte das Universidades, somos 

extremamente frágeis. O nosso Diretor sempre fala que a lógica é precarizar 

aos poucos, tirar recurso todo ano, até chegar ao ponto de fechar o Campus. 

(Entrevista com docente do campus de São Bernardo). 
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Contudo, diante do cenário econômico e político pelo qual estamos passando, 

quero ter um campus para voltar quando terminar meu período de afastamento 

para cursar doutorado (Entrevista com ex-diretora do campus Grajaú). 
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6. O SIGNIFICADO DAS POLÍTICAS DE EXPANSÃO DA REDE FEDERAL 

(2003 A 2012) PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

Para finalizar esta análise sobre as políticas de expansão do ensino superior, no 

período de 2003 a 2012, resta apresentar um balanço geral dessas políticas, quanto ao 

alcance do alardeado objetivo de democratização da educação superior. Reconhece-se 

que, em razão das mesmas, houve um expressivo crescimento da oferta de vagas, 

matrículas, criação de universidades e campi, sobretudo na rede pública, o que concorre 

para a expansão do acesso a esse nível de ensino. Entretanto, evidencia-se os efeitos 

contraditórios dessas políticas, no que concerne à uma expansão massificada, que se 

afastam de uma perspectiva democrática de acesso. 

De acordo com os números da expansão, de 2003 a 2012, houve crescimento da 

matrícula no ensino superior correspondente a 86% no setor privado e de 61% no setor 

público, totalizando 7.037.688 matrículas, em 2012. Destas, 1.897.376 na rede pública e 

5.140.312 na rede privada. Conforme chama a atenção o Boletim do GEA (2013, p. 22), 

de 1990 a 2003, ou seja, nos últimos anos do governo FHC, o crescimento total das 

matrículas foi de 66%, contra 16% entre 2003 e 2007 e de 28% de 2007 a 2011, o que 

indica que a educação superior já vinha experimentando um movimento de expansão 

desde a década de 1990, fortemente influenciado pelas políticas privatistas de FHC. 

Entretanto, essa tendência de crescimento se desacelerou a partir de 2003, sendo 

retomada a partir de 2008, com uma participação mais efetivada rede pública. De acordo 

com Amaral (2016), no período de 2005 a 2011, a participação da rede pública no número 

de matrículas (42,2%) se equipara a rede privada (49,5%). 

Tabela 36 - Matrículas na graduação por categoria administrativa - Brasil (2002-

2011) 

ANO PRIVADO % CRESCIMENTO PÚBLICO % CRESCIMENTO 

2002 2.434.650 -- 1.085.977 -- 

2003 2.760.759 13,4 1.176.174 8,3 

2004 3.009.027 9,0 1.214.317 3,2 

2005 3.321.094 10,4 1.246.704 2,7 

2006 3.632.487 9,4 1.251.365 0,4 

2007 3.914.970 7,8 1.335.177 6,7 

2008 4.255.064 8,7 1.552.953 16,3 

2009 4.430.157 4,1 1.523.864 -1,9 

2010 4.736.001 6,9 1.643.298 7,8 

2011 4.966.374 4,9 1.773.315 7,9 
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 Fonte: Cadernos do GEA no. 3 (2013) 

Em relação ao quantitativo de instituições, verifica-se a tendência de um 

crescimento maior das instituições públicas, devido aos programas de expansão da rede 

federal. Entre 2003 e 2012, considerando a expansão de 30% no total de IES, as 

instituições públicas tiveram um crescimento de 46,9%, enquanto as privadas cresceram 

27,1% (CHAVES, 2015). Entretanto, Chaves (2015) esclarece que a fusão de instituições 

privadas e a compra de instituições pequenas ou médias por grandes redes, fomentada 

pela tendência da concentração dessa atividade por grandes grupos empresariais e 

financeiros272, pode justificar esse dado.  

Apesar do crescimento da rede pública, tendo em vista a defasagem histórica do 

setor273 e a desaceleração do crescimento da rede privada, esta ainda concentra a maioria 

das matrículas e das instituições, o que aponta que o esforço da “democratização” do 

ensino se apoia fortemente na rede privada, inclusive por meio do financiamento público, 

estimulado pelas políticas recentes, fortalecendo o caráter mercantil da educação superior. 

Do outro lado da moeda, as universidades federais não desfrutam uma situação 

tão auspiciosa, apesar da expansão de instituições, vagas, cursos e matrículas na última 

década. Já mencionou-se que o esgotamento do ciclo expansionista do ensino superior 

público e a atual crise econômica e fiscal do Estado, somados à forma precarizada com 

que se realizou a expansão, deixaram um legado amargo para as universidades federais, 

que não têm garantidos de recursos suficientes para manutenção de suas atividades, 

devido aos cortes e contingenciamentos nos seus orçamentos que se seguem ao ano de 

2012, o que, certamente, compromete a qualidade da expansão. 

Estudo de Leher (2018) aponta que, ao final do ciclo expansionista (2012), 40% 

das novas matrículas no ensino superior estavam concentradas na rede pública federal 

(IFES e IFETs). Entretanto, esse número caiu abruptamente, chegando a 5% em 2014, 

                                                             
272 De acordo com Leher (2018), o controle do capital financeiro na educação no Brasil não encontra 

paralelo em nenhum país do mundo. Apenas a gigante do ensino Kroton, após sua fusão com a Anhanguera, 

possui a mesma quantidade de matrículas, somando a educação a distância, das 63 universidades federais, 

cerca de 1,2 milhão de estudantes. Grande parte desses grupos empresariais que concentra o mercado 

educacional – educação superior, básica, profissional e grupos editoriais – é controlado por fundos de 

investimento (private equity). Sobre a oligopolização e financeirização do ensino superior no Brasil, ver 

Leher (2018) e Bianchetti e Sguissardi (2017).   
273 De 1991 a 2001, houve uma redução no quantitativo de IES públicas, de 222 para 183, um déficit de 

17,5% (SUIGUSSARD, 2006). Na década seguinte (2001-2011), observa-se um crescimento de 55% nas 

IES públicas (CADERNO GEA, no. 3, 2013). 
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justamente quando se esgotaram os programas de expansão, comprometendo a 

continuidade do processo.  

De acordo com Leher (2018), o orçamento das IFES de 2017 foi reduzido em 

aproximadamente 14% em relação a 2016. Em 2018, os recursos do Tesouro para 

investimentos das IFES perceberam queda de 50%. O autor declara que, desde 2014, o 

orçamento aprovado para as IFES vem sendo fortemente contingenciado, em média 40%. 

Desde 2015, os cortes estão sendo realizados diretamente no orçamento, tendo como 

justificativa a crise fiscal do Estado e a necessidade de redução dos gastos públicos, 

argumento que não se sustenta, frente à ampliação crescente dos recursos destinados ao 

setor privado por meio do financiamento estudantil e isenções fiscais. Portanto,  

 

[...] é possível constatar que o período de acelerado crescimento dos repasses 

do fundo público para as corporações de ensino corresponde, exatamente, ao 

período de queda abrupta dos investimentos e de custeio nas públicas. A opção 

pelo setor privado é muito consistente (LEHER, 2018, p. 61). 

 

Outros aspectos relativos ao legado da expansão das IFES se referem ao 

agravamento de problemas gerados devido ao processo de expansão, pois, de acordo com 

apuração do ANDES-SN (2013a; 2103b), em muitos casos, o REUNI não cumpriu as 

metas determinadas pelo próprio governo e ainda agravou as condições de funcionamento 

das IFES.  

As consequências mais visíveis desse processo se apresentam por meio da 

cristalização das condições de precariedade instaurada nas unidades criadas pós-REUNI, 

como obras inacabadas, falta de espaços para a realização de atividades acadêmicas em 

sua forma plena e com segurança e conforto para docentes e discentes; adoecimento 

docente, em função da sobrecarga de trabalho gerada pelo processo de expansão e pela 

precarização das condições de trabalho, além do já mencionado produtivismo acadêmico; 

hierarquização da categoria (docentes pesquisadores, geralmente lotados na pós-

graduação e docentes de graduação, dedicados quase exclusivamente ao ensino), que 

provoca sofrimento nos docentes que não têm como progredir na carreira, nos termos 

exigidos por muitas universidades, sobretudo aqueles lotados nas unidades interiorizadas; 

a cisão de instituições e cursos, entre “escolões de 3º. Grau” e “centros de excelência”, 

dentre outras consequências, ricamente documentadas por pesquisadores individuais e 

coletivos (ANDES, 2013a; 2013b).  
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Em relação a esse quadro, as condições de financiamento das IFES já 

mencionadas e os prognósticos negativos quanto à reversão deste quadro em função da 

aprovação da EC 95/2016, que limita o aumento das despesas primárias do Estado, aponta 

um cenário ainda mais crítico quanto à superação dessas condições.  

As consequências não tão evidentes, mas que apresentam uma tendência que 

decorre destas condições em que se efetivou a expansão do ensino superior público é o 

esvaziamento da formação, o aligeiramento dos cursos e a certificação em larga escala, a 

tendência à quebra do padrão de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas 

IFES, além do aprofundamento da heteronomia e do esvaziamento de seu caráter público, 

com a mencionada opção do governo pela via privatizante. 

Por outro lado, é imperativo reconhecer que a expansão do ensino superior 

público contém aspectos que evidenciam importantes avanços democratizantes. A 

recuperação do crescimento da rede pública, tanto em relação às matrículas quanto ao 

número de instituições e campi, é um dado positivo, pois contribuiu para uma melhor 

distribuição da rede, possibilitando o acesso ao ensino superior de maior complexidade 

que aqueles oferecidos por instituições privadas, ou mesmo sendo a única alternativa em 

termos de formação superior nas localidades que não são atrativas para o capital privado. 

E ainda, a referida expansão de universidades federais e campi para o interior do país 

apresenta um potencial estratégico para o desenvolvimento regional e nacional que 

precisa ser melhor valorizado e explorado. 

Leher (2018) menciona que, mesmo diante das recomendações para a 

implantação de cursos com “novas arquiteturas curriculares”, vários cursos foram 

organizados de maneira diversa, de modo a assegurar uma formação mais ampla dos 

estudantes, articulada à pesquisa e à extensão. Foram criados cursos voltados para as 

necessidades de populações específicas, como o PROCAMPO, ampliados programas, 

como o PRONERA, abrangendo populações quilombolas e novas áreas temáticas estão 

emergindo mediante a criação de novos cursos, como, por exemplo, o curso de 

Licenciatura em Educação do Campo e de Licenciatura em Estudos Africanos, na 

Universidade Federal do Maranhão, dentre outros exemplos.  
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Do ponto de vista do acesso, conforme a classificação estabelecida por Martin 

Trow274, percebe-se a transição de um modelo elitista para o modelo de massas. A taxa de 

escolarização líquida no ensino superior está em torno de 18%, com o importante 

acréscimo de populações oriundas de estratos sociais historicamente alijados do acesso 

aos graus mais elevados da hierarquia educacional (pobres, pretos, pardos, indígenas, 

deficientes, quilombolas), que chegam aos umbrais da universidade. 

De acordo com Gomes e Moraes (2012), existem vários critérios para 

caracterizar um sistema de educação como de massa, dentre os quais destacam-se a taxa 

de crescimento da matrícula, o tamanho absoluto do sistema e das instituições e a taxa 

líquida de matrícula. Para os autores, as transformações do sistema de educação superior 

brasileiro promovidas pelas políticas educacionais nas últimas décadas são características 

de um processo de transição de um sistema elitista para um sistema de massas. Apesar de 

longa, a citação abaixo é útil, pois aponta vários elementos presentes nas políticas de 

expansão e reestruturação da educação superior implementadas desde a década de 1990.  

 

O volume de matrícula é uma variável central no processo de transição de um 

sistema para o outro, ao qual se articulam outras características que o sistema 

passa a apresentar. Em primeiro lugar, a população estudantil não é apenas 
composta pelos estudantes oriundos da elite social, econômica e cultural [...] 

Assim, o sistema de massa tende a responder a demandas e interesses de 

um público bem mais amplo e diferenciado proveniente das classes sociais 

cujos filhos/as concluíram o ensino médio. Mesmo mantendo-se uma 

perspectiva meritocrática, as formas de acesso e seleção ao sistema de massa 

se processam pela incorporação de critérios políticos, isto é, exames de 

ingresso e critérios estabelecidos por políticas compensatórias, as quais 

visam garantir igualdade de oportunidades, claro, dentro dos limites da 

democracia liberal. O ingresso de um contingente maior de estudantes fortalece 

os movimentos para alterar os mecanismos de acesso e seleção, em face da 

superação da concepção de ES como privilégio (de classe), que cede lugar à 

ancoragem social da educação como direito. Ampliado e diversificado, o 

sistema de massa tende a ser transformado em sua estrutura de ensino, na 

ampliação numérica da relação professor/estudante e na estrutura 

burocrático-administrativa de suas IES. Obviamente que tal processo não 

se faz naturalmente, mas em função de políticas públicas. Como o sistema de 

massa passa a ter uma vinculação mais estreita e sistemática com as 

estruturas produtiva e de emprego da sociedade capitalista 

contemporânea, a ES tende a converter-se em ensino, na forma de 

transmissão de conhecimentos gerais e específicos, técnicos e profissionais, 

formando quadros para os diversos setores da economia e da sociedade. Trow 

(2005) aponta que o impacto da transição para o sistema de massa é sentida: 

na organização curricular, que se apresenta mais flexível e modular, por 

meio de créditos, com ênfase cada vez maior no desenvolvimento de 

                                                             
274 Martin Trow, em seus estudos, considera de elite, em termos quantitativos, o sistema de educação 

superior com acesso para até 15% dos jovens em idade apropriada. Sua classificação considera de massas 

o que permite acesso para entre 16% e 50% dos jovens em idade apropriada, considerando consolidado ao 

atingir 30%; a partir de 50%, considera como de acesso universal (GOMES E MORAES, 2012). 
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competências; na preparação para o mercado de trabalho e o 

desenvolvimento de carreiras profissionais; na diferenciação e 

diversificação das IES; na implementação de políticas compensatórias; na 

maior especialização, racionalização e complexidade do trabalho 

administrativo e gerencial nas IES, tendo a avaliação o papel de “medir” 

a eficiência das instituições; e no desenvolvimento de formas mais 

democráticas de participação (GOMES E MORAES, 2012, p. 175, grifos 

nossos). 

 

Assim, pode-se verificar, conforme as características sintetizadas acima, um 

processo de transição de um sistema de elite para um sistema de massas, não somente do 

ponto de vista da expansão quantitativa, mas, sobretudo, nos aspectos qualitativos, que 

vão impactar diretamente as universidades federais, conforme pontuamos, principalmente 

por meio do REUNI. 

Em se tratando do acesso275, os avanços são incontestáveis, principalmente 

quando se trata de grupos sociais específicos, no que se refere à renda e à composição 

étnico-racial dos estudantes, sobretudo após a aprovação da Lei de Cotas276. Nas 

universidades federais, em dez anos (2004-2014), se percebe 

 

uma significativa mudança na composição entre Brancos, Pardos e Pretos, com 

os primeiros perdendo participação e deixando de ser quase 60% dos 

estudantes para serem pouco mais de 45%, enquanto os Pardos sobem de pouco 

mais de 28% para 37,75% e os Pretos sobem de 5,9% até 9,82%. Juntos, Pretos 

e Pardos passaram de 34,2% do total de estudantes para 47,57%, um aumento 

de quase 10 p.p (ANDIFES, 2014, p. 4). 

 

 Entretanto, esses esforços precisam ser complementados e ampliados, uma vez 

que 31% das matrículas na educação superior como um todo corresponde a estudantes 

que se declaram brancos, enquanto somente 4,3% de estudantes se autodeclararam negros 

e 18% pardos, num universo de 7.828.013 matrículas realizadas nos cursos de graduação 

presenciais e a distância em 2014, e 70% dos declarados negros e pardos estão 

matriculados em instituições privadas (CORDEIRO, 2018). 

                                                             
275 Silva e Veloso (2013) consideram, de início e objetivamente, o acesso a educação superior como 

“ingresso a esse nível de ensino, quer dizer, no ato de passagem para o espaço acadêmico” (SILVA E 

VELOSO, 2013, p. 729). No entanto, ponderam que as altas taxas de evasão têm demonstrado que o 

ingresso não assegura a efetiva continuidade e conclusão do trajeto acadêmico, numa perspectiva mais 

ampla de acesso.   
276 Dados da ANDIFES (2014) apontam que em 2014, 32,5% dos graduandos ingressaram por alguma 

modalidade de cota.  
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Embora apresente um crescimento considerável, a população declarada preta ou 

parda ainda é sub-representada no ensino superior, conforme revelam dados da 

PNAD/IBGE (2016). Na população de 18 a 24 anos, a participação de autodeclarados 

brancos no ensino superior foi de 26,5%, enquanto a de pardos ou pretos é de 12,8%, em 

2015. Entre 2005 e 2015, a evolução da participação da população autodeclarada preta ou 

parda variou de 5,5% para 12,8%, uma elevação significativa. Entretanto, a tendência à 

defasagem idade-série mais incidente sobre esta população na educação básica 

compromete a maior participação deste segmento na educação superior. 

Verificou-se uma sub-representação destes segmentos da população em alguns 

cursos de maior prestígio social, como Relações Internacionais, Engenharia Mecânica, 

Medicina, onde o percentual de estudantes declarados brancos é maior que 60%, enquanto 

que nos cursos de Letras, Pedagogia e Serviço Social, a composição do alunado declarado 

negro ou pardo é maior que 50% (GOES E DUQUE, 2016).  

Com relação ao critério de renda, dados da PNAD/IBGE, referentes aos anos de 

2005 a 2015, demonstram que foi observada uma tendência de maior democratização do 

acesso à educação superior no que diz respeito ao critério renda, de modo que “[...] 

estudantes provenientes dos estratos de renda mais baixos ampliassem sua participação, 

enquanto os estudantes pertencentes aos estratos com maiores rendimentos se tornassem 

menos representativos no total” (PNAD/IBGE, 2016, p. 62).  

Em 2005, os estudantes mais pobres277 ocupavam 1,9% das vagas nas instituições 

públicas enquanto os estudantes mais ricos ocupavam 52% destas vagas. Nas IES 

privadas, o percentual era de 0,8% para estudantes pobres e de 65,8% para estudantes 

mais ricos. Em 2015, observa-se uma tendência de crescimento da participação de 

estudantes mais pobres nas duas redes: na rede pública, alcançando 8,3 % das vagas, mais 

que o dobro da participação na rede privada, que foi de 4%. Ao mesmo tempo, a 

participação de estudantes mais ricos decresceu para 35,7% na rede pública e para 38,3% 

na rede privada (PNAD/IBGE, 2016).  

Em relação às universidades federais, 66% dos alunos são oriundos de famílias 

com renda de até 1,5 salários mínimos, grande parte egressos de escola pública 

                                                             
277 O estrato considerado mais pobre é aquele que ocupa o 1º. Quinto da faixa de renda familiar per capta 

ou 20% mais pobre, enquanto o estrato mais rico ocupa o 5º. Quinto da renda familiar per capta, 20% mais 

rico.  
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(68,35%)278 (ANDIFES, 2016). Dados da ANDIFES (2016) revelam a ampliação do 

universo de estudantes com renda familiar de até três salários mínimos ou sem renda para 

51%, em 2014, contra 40%, em 2010. Conforme aponta o Relatório da ANDIFES (2016, 

p. 8) “O período entre 2010 e 2014 assistiu uma considerável transformação do perfil do 

estudante em termos das condições socioeconômicas de suas famílias, com uma elevação 

significativa da participação de estudantes com menor renda familiar”. 

A pesquisa da ANDIFES (2016) desmistifica o discurso de que a maioria dos 

estudantes das universidades federais são oriundos da elite socioeconômica do país, o que 

tem motivando as críticas quanto à gratuidade do ensino superior público e da ampliação 

do investimento público no setor, que beneficiaria as camadas mais abastadas da 

população. O Relatório revela que apenas 10,6% dos graduandos declaram renda familiar 

bruta maior que 10 salários mínimos.  

De modo geral, segundo os dados do Relatório da PNAD/IBGE (2016), a rede 

pública proporciona um acesso mais democrático ao ensino superior do que o a rede 

privada, levando em conta a diversidade do perfil de renda dos estudantes, que é mais 

representativo também em outras faixas de renda. O Relatório avalia que as políticas de 

reserva de vagas na rede pública e as políticas de subsídios aos estudantes mais pobres 

nas instituições privadas, além da correção do fluxo escolar na educação básica, tem 

correspondido ao crescimento da participação destes segmentos na educação superior.   

Quanto ao cruzamento dos critérios renda X cor/raça, o Relatório da ANDIFES 

(2016) aponta que, nas universidades federais, a concentração dos estudantes declarados 

brancos nas faixas de renda familiar per capta mais elevadas (de R$ 1.000 a R$ 1.200), 

enquanto os pardos se concentram na faixa de renda de R$ 700,00 a R$ 850,00 e os pretos 

(não-quilombolas) na faixa de R$ 600,00 a R$ 720,00. A menor faixa de renda é 

representada pelos estudantes indígenas (R$ 460,00 a R$ 660,00) e quilombolas (R$ 

490,00 a R$ 580,00), o que de fato reitera a situação de desigualdade econômica entre 

estes segmentos da população. 

Nas IFES, o critério socioeconômico também influencia o ingresso por curso, 

pois, conforme observado no Relatório da ANDIFES (2016), os cursos que apresentam 

                                                             
278 Quanto a esse critério, o Relatório da ANDIFES pontua que a taxa de estudantes egressos de escola 

pública cresceu de 50%, em 2009, alcançando 64,53% entre os anos de ingresso 2013-2015, portanto, no 

período posterior à lei de reserva de vagas.  
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maior incidência de estudantes com baixa renda familiar estão nas áreas de Ciências 

Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. No outro 

extremo, estudantes com maior renda familiar ocupam a maioria das vagas nos cursos das 

áreas de Engenharias, Ciências Sociais aplicadas e Ciências da Saúde.  

Entretanto, apesar de a Lei de Cotas, de o PROUNI e o FIES terem ampliado a 

participação de alunos oriundos de segmentos sociais mais pobres da população no ensino 

superior, estudo de Ristoff (2014) referenda a análise de que a inclusão desses segmentos 

na educação superior se deu por meio de cursos de baixa demanda (“pobres”), cuja 

representatividade de alunos oriundos de famílias com renda de até 3 salários mínimos e 

egressos de escola pública é maior. Já nos cursos considerados de alta demanda 

(“nobres”) a participação deste segmento é inexpressiva. 

Assim, corroborando a definição contida em Vargas (2008), de que, em sua 

acepção sociológica, a democratização do ensino superior indica um recrutamento de 

alunos e escolha de carreiras mais independente de sua origem social e com qualidade 

acadêmica, vê-se que, neste quesito, a expansão do ensino superior se distancia de sua 

democratização. Inclusive, o mencionado estudo de Vargas sustenta que as desigualdades 

sociais amplificadas no ambiente acadêmico se constituem óbices para a efetiva 

democratização do ensino superior. Não por acaso, os organismos internacionais optaram 

pelo termo “massificação” quando se referem à oferta de ensino superior nos países 

periféricos ao invés de democratização (VARGAS, 2008).  

A ampliação de vagas noturnas também é outro fator relevante no avanço das 

condições de acesso dos estudantes trabalhadores ao ensino superior. Em 2011, das 

5.746.762 matrículas presenciais, 2.101.783 (37%) estão no turno diurno e 3.644.979 

(63%) no noturno. Nas IFES, a ampliação da oferta de vagas noturnas se coaduna com as 

metas do REUNI, apresentando crescimento de 42% em 2010 e de 17% em 2011. Em 

termos de dependência administrativa, a rede privada predomina em relação à oferta de 

matrículas noturnas, com 83% do total, em 2011 (CADERNO GEA, no. 3, 2013). 

Tais dados evidenciam, no entanto, a persistência do caráter seletivo da educação 

superior brasileira, o que demanda maiores esforços e investimentos em políticas públicas 

de corte universal279, ao invés de políticas focais, que contribuam para corrigir as 

                                                             
279 Sguissardi (2015) observa que o direito à educação superior, como direito fundamental, mas não 

subjetivo como o é o ensino fundamental, é um direito de prestação mais frágil e que supõe uma necessária 
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distorções associadas ao critério cor/raça e renda na composição da população que tem 

acesso ao ensino superior, o que só é possível através da redução da desigualdade social 

gritante no país. Ao mesmo tempo, é importante frisar que as políticas compensatórias 

são importantes para a superação do handcap da herança sociocultural, sendo estas de 

responsabilidade do poder público (VARGAS, 2008).  

 

Quanto ao acesso à educação superior, o fator determinante que mantém o 

Brasil no terço de menor cobertura ou taxa líquida dentre os países da América 

Latina, apesar de ser a 7ª economia (PIB) do planeta, é a imensa desigualdade 

social que aqui se verifica. É ela, certamente, como amplamente demonstrado, 

o principal fator de produção da expansão elitista da educação superior, tanto 

na graduação como na pós-graduação (SGUISSARDI, 2015, p. 870). 

 

Logo, a garantia de igualdade de condições de acesso e permanência, conforme 

previsto na CF de 88 (art. 206, I), é, conforme afirma Sguissardi (2015), condição básica 

para a democratização do ensino superior, mediante as profundas desigualdades sociais 

que marcam a sociedade brasileira, onde menos de 1/5 da população na faixa etária 

adequada tem acesso a esse nível de ensino, muitas vezes, por circunstâncias relacionadas 

a sua condição socioeconômica.  

Apesar do crescimento contínuo da taxa de escolarização bruta e líquida na 

educação superior nos últimos anos280, verifica-se ainda uma tendência à concentração 

desse crescimento nos estratos de renda mais elevados da população, conforme apontam 

os dados do INEP (2014), os quais constatam que a taxa de matrícula na educação 

superior é maior, alcançando 67,8% no 5º. Quintil contra 6,2% no 1º. Quintil de renda, 

em relação à taxa bruta, e 36% e 3,5%, respectivamente, em relação à taxa líquida, em 

2012. Esses dados demonstram a permanência da desigualdade abissal da sociedade 

brasileira quando se relaciona acesso à educação à renda, pois, da população acima de 18 

anos que não concluiu sequer o ensino fundamental, 58,7% se encontram entre os 20% 

mais pobres (1º. Quinto), o que impacta diretamente o acesso dessa população a educação 

superior (PNAD/IBGE, 2016). 

                                                             
e longa luta para garanti-lo como direito universal. Por isso, aponta o caráter contraditório das políticas 

focais, na medida em que ampliam o acesso ao ensino superior, mas contribuem para o esvaziamento de 

seu sentido enquanto direito fundamental.  
280 Em 2002, a taxa bruta correspondia a 16,6% e a taxa líquida a 9,8%; em 2012, a taxa bruta foi de 28,8% 

e a taxa líquida de 15,1% (INEP, 2014).  
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Estudo de Amaral (2016) revela, com base nas taxas de preenchimento de vagas 

no ensino superior, tanto na rede pública quanto na rede privada, que a capacidade das 

famílias de financiar a permanência dos jovens no ensino superior está próxima do limite, 

o que sinaliza que o esforço de ampliação de vagas não tem sido suficiente para superar 

as condições socioeconômicas e educacionais que barram o acesso e a permanência no 

ensino superior, mesmo com oferta gratuita.281.  

Em 2011, o quantitativo de vagas não preenchidas foi de 2.106.736, 47,3% do 

total de vagas ofertadas (AMARAL, 2016). Em 2015, foram disponibilizadas 2.362.789 

vagas remanescentes, 174.136 na rede pública (7,4%) e 2.188.653 na rede privada 

(92,6%), sendo que apenas 13,4% destas vagas foram preenchidas, 24,3% na rede pública 

e 12,6% na privada (ROSA E RIBEIRO, 2018). Em 2017, a rede pública registrou 164 

mil vagas remanescentes ao processo de Seleção Unificada (Sisu) – 99 mil somente nas 

Universidades federais -, destas, 70% continuam ociosas282. Das 7,9 milhões de vagas no 

ensino superior, oferecidas em 2017, apenas 36,3% foram preenchidas. 

Portanto, pode-se inferir que o limite estrutural das famílias, associado às baixas 

taxas de escolarização líquida no ensino médio, podem justificar essa crescente taxa de 

desocupação das vagas na graduação, tanto na rede pública quanto na rede privada283.  

Por isso, ainda que esforços tenham sido envidados no sentido da ampliação do 

acesso a esse nível de ensino, não se conseguiu ainda alcançar as metas de escolarização 

bruta e líquida assumidas como compromisso ainda na década passada (PNE 2001-2011). 

Isso não significa que não houve avanços e que medidas empreendidas pelo Estado, 

mesmo em se tratando de um estado semiprivatizado (SGUISSARDI, 2015), onde o polo 

dos interesses privados/mercantis se impõem com maior intensidade, não contribuam, até 

certo ponto, para a garantia de condições mínimas de igualdade de acesso, resultando 

numa “precária democratização” (SGUISSARDI, 2015). 

                                                             
281 Nas IES privadas, essa taxa variou de 18,5%, em 1995, para 54,1%, em 2011. Na rede pública, a variação 

foi de 11,3% para 12% no mesmo período, mantendo-se praticamente estável. 
282 https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-superior-cresce-no-pais-mas-gracas-a-

modalidade-a-distancia,70002511935. Acesso em outubro de 2018.  
283 Dados da PNAD/IBGE (2016) apontam que a taxa de frequência líquida no ensino médio era de 59%, 

em 2015. Além disso, comprova a alta taxa de distorção idade-série nesta faixa etária de 26,4% e 15% 

estavam fora da escola em 2015, sendo que 64% abandonaram a escola sem concluir o ensino fundamental, 

22% tinham o ensino fundamental incompleto e 16%, o ensino médio incompleto. Dos jovens que não 

concluíram o ensino fundamental, na faixa etária de 15 a 17 anos, 86,4% pertencem ao 1º. quinto da 

distribuição do rendimento familiar. 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-superior-cresce-no-pais-mas-gracas-a-modalidade-a-distancia,70002511935
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-superior-cresce-no-pais-mas-gracas-a-modalidade-a-distancia,70002511935
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Deste modo, para avaliar em que grau as políticas recentes de expansão do 

ensino superior público têm de fato promovido a democratização desse nível de ensino e 

não apenas sua “massificação mercantil” (SGUISSARDI, 2015), é necessário analisar, ao 

lado do ingresso, a permanência e o sucesso do estudante na graduação, considerando o 

conceito ampliado de acesso à educação superior, que compõe o ingresso, a permanência 

e a qualidade na formação284, e não apenas o ingresso, em uma concepção imediatista e 

fragmentária, conforme pontuam Silva e Veloso (2013).  

Tal análise não é simples, considerando as mediações necessárias para a 

compreensão do significado mais amplo das recentes políticas de expansão e 

reestruturação da educação superior em articulação com as condições gerais de inserção 

do Brasil na atual divisão internacional do trabalho, além das condições específicas em 

que esse fenômeno se apresenta nos diferentes contextos sociais e educacionais do país.  

Tais condições exigem a complexificação da formação da força de trabalho, no 

sentido de ampliar os ganhos de produtividade do capital, através da formação de 

profissionais em nível superior mais qualificado (universitário) para setores cada vez mais 

limitados e internacionalizados da economia, ao mesmo tempo que demandam uma 

formação mais pragmática, de viés tecnicista (a exemplo do PRONATEC, 

PRONACAMPO e PROEJA), em nível médio, combinada com alternativas de formação 

superior diversificadas voltada para funções intermediárias, ocupações precarizadas ou 

mesmo para o trabalho informal, ou por conta própria (“empreendedorismo popular”, 

“voluntariado social”, etc.). Tal situação impõe sérios limites às tentativas de 

“democratização” desse nível de ensino, pois, do ponto de vista do capital, nem todos os 

estudantes necessitam ser formados a partir do mesmo grau de complexidade.  

Conforme pontua Bruno (2011, p. 553-554): 

 

À medida que níveis mais complexos de escolaridade se abrem para segmentos 

mais amplos de trabalhadores, em razão de necessidades colocadas pelo 

desenvolvimento tecnológico e por todas essas mudanças no sistema 

capitalista, é necessário reformular os currículos, repensar a duração dos cursos 
de nível pós-médio e mesmo superior, tendo em vista adequá-los à nova 

segmentação do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, demarcá-los 

                                                             
284 Com relação a esse conceito, as autoras consideram “as bases materiais e subjetivas que favoreçam à 

apropriação do conhecimento crítico e à formação de sujeitos-protagonistas no processo educacional” 

(SILVA E VELOSO, 2013, p. 730). Para as autoras, a aferição da qualidade da formação acadêmica não se 

limita aos resultados obtidos em exames de testes padronizados como o ENADE.  
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relativamente aos cursos direcionados para a formação de gestores e de 

capitalistas. 

 

E ainda, é preciso demarcar que as políticas de acesso à educação média, 

profissional e superior de jovens e adultos estão associadas a manutenção do exército 

industrial de reserva e de regulação da força de trabalho ativa, além das preocupações do 

governo com o “mercado de trabalho e seus reflexos na governabilidade” (LEHER, 

2018)285. É, pois, com base nessas mediações que consideramos importante problematizar 

as atuais políticas de indução à expansão do acesso à educação superior, sem 

desconsiderar seu potencial democratizante, mas tendo em vista suas limitações 

massificadoras286.   

Um indicador que auxilia a esclarecer tal questão é o quantitativo de diplomados, 

isto é, daqueles que ingressam e efetivamente concluem o curso superior.  Verifica-se o 

aumento no número total de diplomados de 0,2% da população em 1991 para 0,5%, em 

2010. De 2003 a 2011, o crescimento da taxa de concluintes alcançou 91%, totalizando 

mais de 1 milhão de diplomados em 2011 (CADERNO GEA, No. 3, 2013).   

No entanto, essa evolução tem ocorrido com bastante oscilações, e as maiores 

taxas alcançadas no período de 2002 a 2005, decrescendo no período de 2006 a 2007, 

voltando a crescer de 2008 a 2009 e decrescendo novamente entre 2010 e 2011 

(CADERNO GEA NO.3, 2013), demonstrando que ainda é muito precária a permanência 

dos estudantes nas instituições até a conclusão do curso. “A tendência predominante, de 

2006 a 2011, é de queda significativa no ritmo de crescimento de concluintes, se 

comparado aos seis anos precedentes, embora o número absoluto continue a crescer” 

(CADERNO GEA, No. 3, 2013, p. 43). 

                                                             
285 Uma análise sobre a composição da força de trabalho no Brasil e as políticas de acesso à educação 
secundária, superior e profissionalizante se encontra em Leher (2018). Para uma análise da relação entre a 

educação e as estratégias do capital para a regulação da classe trabalhadora, ver, Bruno (2011) e NEVES 

(2006).  
286 Para Bruno (2011), a massificação da educação não se confunde com sua universalização – expansão do 

acesso à educação escolar da quase totalidade da classe trabalhadora -, podendo, ou não, ser decorrente 

desta. Para a autora, a massificação diz respeito “[...] à redução da educação às exigências estritas do 

mercado de trabalho tanto no que se refere aos conhecimentos por ele requeridos quanto à imposição da 

disciplina necessária às formas de organização do trabalho e de vida contemporâneos” (BRUNO, 2011, p 

553), e complementa: “Essa massificação, portanto, não implica necessariamente universalização do acesso 

a todos os níveis de ensino num mesmo patamar de complexidade, pois se rege por uma lógica que lhe é 

própria” (IDEM, p. 554). 
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No entanto, considerando uma geração completa de estudantes, o percentual de 

sucesso na graduação alcança, em média, 50%, de acordo com dados do INEP. Em 

algumas regiões, o percentual é ainda mais baixo, sinalizando que “a educação superior 

brasileira não leva até a formatura mais da metade dos estudantes que ingressam nos 

cursos de graduação” (CADERNOS GEA No. 3, 2013, p. 41), considerando o intervalo 

médio de quatro anos para a conclusão do curso. A Tabela a seguir retifica essa tendência, 

evidenciando que esta se acentua nos anos pós-REUNI. 

Tabela 37 – Ingressos e concluintes na graduação – Brasil (2008-2011/2012-2015) 
 

 Ingressos 

2008 

Concluintes 

2011 

% 

sucesso 

Ingressos 

2012 

Concluintes 

2015 

% 

sucesso 

BR 2.336.899 1.016.713 44 2.747.089 1.150.067 42 

Norte 156.033 75.566 48 196.562 92.045 47 

Nordeste 322.256 166.064 52 496.562 210.069 42 

Sudeste 1.018.483 500.459 49 --* 533.596 -- 

Sul 83.194 39.655 48 443.207 196.399 44 

Centro-

Oeste 

30.952 16.940 55 271.599 117.958 43 

Fonte: Inep/MEC. *Dado não disponível. 

Existem inúmeros fatores que podem explicar esses números, mas o fato é que 

grande parcela dos estudantes que ingressam em cursos superiores não conclui seus 

cursos e, em muitos casos, não retornam, sendo necessários estudos mais aprofundados 

sobre o fenômeno do abandono e da evasão escolar nesse nível de ensino, visando 

determinar, de maneira mais precisa, suas causas287.  

Uma observação relevante diz respeito as taxas de diplomação nas redes pública 

a privada e em relação ao tipo de IES. Em termos gerais, as instituições privadas tem sido 

responsáveis pela maioria dos concluintes, em torno de 80%, alcançando, em termos 

absolutos, 812.867 concluintes, em 2012 (INEP, 2014). Em relação ao tipo de IES, as 

universidades são as que registram maiores taxas de diplomação. A rede pública chega a 

superar a rede privada neste tipo de IES, com taxas de diplomação de 63,43%, em 2008, 

                                                             
287 Estudos desenvolvidos por pesquisadores vinculados a Rede Universitas oferecem um amplo conjunto 

de dados empíricos e análises teóricas sobre os fatores que interferem na permanência dos estudantes no 

ensino superior. Grande parte destes estudos estão disponíveis nos Anais XXIII Seminário da rede 

Universitas/Br - Políticas de Educação Superior no Brasil: a expansão privado-mercantil em questão e em 

SOUSA; BOTELHO; GRIBOSKY (orgs.), 2018. 
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65,32%, em 2009 e 61,94%, em 2010, conforme dados do INEP (apud SILVA E 

VELOSO, 2013).  

Em relação às Universidades Federais, os dados apontam que houve um aumento 

no número de ingressos, fomentado, sobretudo, pelas vagas criadas com os programas de 

expansão da rede federal, variando, de 2010 a 2015 em 7,8%. Com relação ao número de 

concluintes, observa-se uma variação de 28,71% no período. Quando se analisam os 

números referentes a uma geração inteira, o que se observa é que a taxa de diplomação 

no período adequado gira em torno de 40%. 

Tabela 37 – Ingressantes e concluintes IFES (2010-2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∆% 

Ingressantes 263.274 270.036 289.083 279.118 299.562 283.917 7,8 

Concluintes 94.475 98.805 98.435 105.917 116.167 121.604 28,71 

Taxa de 

diplomação 

   40% 43% 42%  

Fonte: Inep/MEC. 

 

Cabe evidenciar, entretanto, que o quantitativo de estudantes que não concluem 

os cursos se mantém elevado, demonstrando o pouco aproveitamento dessas 

oportunidades de ingresso no sistema. Conforme estudo de Castelo Branco, Jazine e 

Nakamura (2015), a expansão do número de vagas decorrentes do REUNI, a adoção do 

Sistema de Seleção Unificada (SISU/ENEM) por grande parte das universidades a partir 

de 2010 e da Lei de Cotas, em 2012, fomentou o ingresso de maior contingente de alunos 

no sistema, mas não ampliou, em termos compatíveis, o contingente de diplomados, o 

que configura, segundo os autores, uma exclusão por dentro do sistema. 

Noutras palavras, 

 

[...] a ampliação de vagas, possibilitada pelas políticas de expansão, longe de 

promover a tão propalada inclusão, aparentemente contemplada com o acesso 

à educação superior, na verdade acaba por produzir uma nova seleção, agora 

interna ao sistema, uma vez que tornou o abandono definitivo dos alunos uma 

realidade cruel e cada vez mais aguda em nossa universidade, reduzindo a saída 

ou conclusão de cursos de graduação aos números semelhantes àqueles 

existentes antes de qualquer processo de expansão da educação superior. O 
filtro seletivo que ocorria nos processos seletivos somente mudou de lugar: 
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agora deslocado para a trajetória dentro do sistema (CASTELO BRANCO, 

JAZINE E NAKAMURA, 2015, p. 768). 

 

Assim, pode-se constatar, no caso das universidades federais, o efetivo ingresso 

de estudantes em situação de vulnerabilidade social nos últimos anos, além de pretos, 

pardos, quilombolas e indígenas, conforme apontam os dados comentados alhures, 

segmentos que, de alguma forma, dependem de programas institucionais de assistência 

estudantil para permanecer estudando, tendo em vista que fatores socioeconômicos são 

primordiais quando se trata da permanência do estudante na graduação (VARGAS, 2008), 

o que reitera a centralidade da assistência estudantil. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi instituído pela 

Portaria Normativa no. 39/07, concebido para dar sustentação aos programas de expansão 

da rede federal, organizando, de forma unificada, as diferentes iniciativas existentes em 

cada UF, consolidando a política de assistência, que, até então, não possuía legitimidade 

ou significativo apoio governamental (NASCIMENTO, 2014).  

Em 2010, a política de assistência estudantil passa a ser regida pelo Decreto no. 

7.234/10, um instrumento normativo mais consistente, que institui a política de 

assistência como uma política de Estado, priorizando o atendimento aos estudantes 

provenientes do ensino básico público e com renda familiar per capta de até um salário 

mínimo e meio. Alguns autores criticam a política de assistência pelo seu caráter 

restritivo, ou seja, focalizado em um segmento específico do público estudantil, ao invés 

de possuir uma abrangência universal288, visando possibilitar a permanência destes alunos 

no sistema e inclusive reduzir taxas de retenção e evasão (Decreto 7.234/2010, art. 2º, 

III).  

Segundo dados da ANDIFES (2016), dentre os programas de assistência mais 

acessados pelos estudantes das IFES estão o Programa de Alimentação (44,2%) sob forma 

de acesso aos restaurantes universitários (RUs), ou por meio de auxílio financeiro 

(pecuniário), 18,39% dos graduandos percebem auxílio-transporte e 15,2% participam do 

                                                             
288 Nascimento (2014) aponta que a atual política de assistência estudantil se configura como resultado das 

disputas entre projetos educacionais distintos, por meio da “incorporação dosada” de bandeiras históricas 

dos movimentos sociais pela assistência estudantil nas IFES, moldadas ao contexto da contrarreforma da 

educação superior em curso. Imperatori (2017) pontua que na atual configuração da PNAES o acesso à 

assistência estudantil foi fixado com base em critério de renda, mais restritivo que o anterior, o que significa 

que não se trata de uma política universal para todos os estudantes de graduação. 
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Programa Bolsa-Permanência (PBP)289, 11,47% recebem auxílio-moradia ou residem em 

moradias universitárias.  

Entretanto, a análise do financiamento das IFES, também realizado neste 

trabalho, aponta que os sucessivos cortes e contingenciamentos de recursos das rubricas 

de gastos não-obrigatórios, incidem inclusive sobre os recursos para a assistência 

estudantil. O próprio FONAPRACE (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis) alerta para a insuficiência de recursos do governo federal 

destinados à assistência estudantil, ainda no período de vigência dos programas de 

expansão, considerando o alto contingente de estudantes com perfil socioeconômico 

compatível com o público-alvo dos programas de assistência que ingressou na 

universidade nos últimos anos. 

 

Este Fórum, considerando o total de 285.651 (43,67%)290 estudantes 

pertencentes às classes E, D, C2 e C1 e seguindo os parâmetros de orçamento 

definidos pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil de 2008, constatou 

que o valor repassado pelo governo em 2012 é três vezes menor que o valor 

resultante da base de cálculo do FONAPRACE291. [...] Assim, o valor 

requerido pela assistência estudantil é de R$ 1.556.797.950,00, enquanto que 
o orçamento das IFES de 2012 para a Política aproximou-se dos 504 milhões 

de reais (NASCIMENTO, 2014, p. 96)292.  

  

Portanto, percebe-se que a política de assistência estudantil está calcada nos 

mesmos pressupostos que amparam o REUNI, ou seja, a “ampliação” dos beneficiários 

da assistência, com um orçamento reduzido, através da “otimização” desses recursos. 

Considerando esses pressupostos, os equipamentos sociais estruturantes (residências 

estudantis, restaurantes universitários, áreas de esporte e lazer nos campi) são, cada vez 

mais, substituídos por benefícios individuais (bolsas) prestados diretamente a cada 

estudante conforme suas necessidades imediatas, por um determinado período de tempo. 

E, muitas vezes, esses benefícios são condicionados a critérios produtivistas, vinculados 

                                                             
289 O PBP é uma ação de concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais 

de ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e 

quilombolas. O recurso é pago diretamente ao estudante de graduação por meio de um cartão de benefício. 

O pagamento das bolsas é operado pelo FNDE em parceria com o Banco do Brasil.  
290 Números baseados na 3ª pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das 

Universidades Federais, referentes ao ano de 2010. 
291 10% da matriz OCC (orçamento outros custeios e capital). 
292 Apesar das afirmações do FONAPRACE quanto à insuficiência de recursos, o governo afirma que o 

orçamento das federais destinado à assistência estudantil, de 2008 a 2014, apresentou crescimento de 700%, 

chegando a 742,7 milhões em 2014 e beneficiou 1,4 milhões de estudantes, em 2013. (BRASIL, 2014, p. 

64). 
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ao “sucesso” acadêmico do estudante, tendo em vista conter a evasão e a redução de vagas 

ociosas e, consequentemente, ampliar as taxas de conclusão dos cursos. 

Tal política, nas palavras de Nascimento (2014), reproduz a mesma lógica que 

fundamenta a contrarreforma do ensino superior, na medida em que se baseia: 1) na 

priorização de indicadores quantitativos em detrimento da adoção de critérios qualitativos 

para a estruturação dos programas; 2) na adoção de critérios de custo-benefício na 

avaliação dos programas; 3) na otimização das vagas mediante desligamento dos 

estudantes que não se adequam aos critérios estabelecidos, liberando vagas para novos 

usuários (NASCIMENTO, 2014). 

Outro aspecto relevante em relação à democratização do acesso à educação 

superior se refere aos cursos que mais se expandiram. De acordo com dados do INEP 

(2014), entre 2009 e 2012, a modalidade tecnólogo foi a que mais cresceu em termos de 

oferta de cursos em todas as redes, 27%, seguida de cursos de licenciatura, 14%. Em 

termos de área geral do conhecimento, se destacam cursos ofertados na área de Ciências 

Sociais, Negócios e Direito e Educação, representando mais da metade dos cursos de 

graduação (55,4%) existentes em 2012.  

A maior expansão de cursos na modalidade tecnólogo aponta para uma tendência 

à redução da complexidade e do tempo de formação em nível superior, assim como à 

vinculação da formação às demandas do mercado de trabalho. Por outro lado, maioria das 

matrículas nestes cursos estão vinculadas a faculdades e institutos federais, logo, voltados 

apenas para o ensino. De acordo com o Censo da Educação Superior (2013), as faculdades 

registraram 291.478 matrículas em cursos tecnólogos, sendo 233.302 na rede privada. Os 

IFs eram responsáveis por 41.840 matrículas nesta modalidade de curso.  

Com relação aos cursos na área de Educação, a maioria é oferecida por 

instituições públicas, com 3.972 cursos, em 2013, e em instituições universitárias 

(públicas e privadas). No setor privado, a oferta se concentra nas faculdades. Na área de 

Ciências Sociais, Negócios e Direito, 82,56% dos cursos está concentrada na rede 

privada, de acordo com o Censo 2013, sendo 57% ofertados por faculdades.   

Esses números indicam que a expansão da oferta de cursos de graduação de 

caráter profissionalizante, voltados para áreas que concentram grande número de 

atividades, sobretudo no setor de serviços, e vinculada à oferta privada. Nas instituições 

públicas, sobretudo nas universidades, a oferta de cursos na área de educação se sobressai, 

indicando uma tendência de formação de profissionais da educação em cursos 

universitários.  
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Entretanto, conforme já comentado alhures, o baixo prestígio social destes 

cursos que, em geral, atraem uma clientela bem delimitada da população, não tem 

contribuindo para a ruptura do caráter elitista da educação superior brasileira, no 

momento em que estratos historicamente excluídos a uma escolarização mais ampla 

chegam à universidade, em muitos casos, por conta do seu perfil socioeconômico. Dados 

referentes às taxa de diplomação nestes cursos, corroboram a tendência quanto ao baixo 

aproveitamento das vagas: em 2011, a taxa de diplomação na área de educação foi de 

23%, na área de Humanidades e Artes, de apenas 3%, na área de Ciências Sociais, 

Negócios e Direito, essa taxa foi de 42% (CADERNOS GEA, 2013). 

Conforme observa Leher (2018), é importante assinalar também, que as políticas 

educacionais que promoveram a expansão do acesso ao ensino superior tem uma grande 

preocupação não apenas com a formação técnico-profissional dessa população – 

“treinamento” de trabalhadores que compõe a população ativa -, mas também com o 

contingente de trabalhadores que inevitavelmente irão compor o “exército industrial de 

reserva” (EIR, ver definição na nota 33), para os quais devem ser oferecidas alternativas 

de formação em nível pós-médio e superior, no sentido de absorver a pressão deste 

segmento sobre o mercado de trabalho e também de regular o valor da força de trabalho. 

 
 

Com a simplificação das cadeias produtivas, a expansão das commodities e o 

crescimento do setor de serviços de baixa qualificação, o contingente da força 

de trabalho que exigiria formação complexa foi proporcionalmente reduzido. 

Mas o problema, como assinalado, não se restringe aos que comporão o EIR 

flutuante; os chamados sobrantes (EIR estagnado e latente) precisam ser 

“socializados” tanto para buscarem empregos assalariados em contextos 

expansivos (sem o que o salário dos já empregados poderia subir) como para 

que a ordem do capital não seja tensionada pela violência e pelas revoltas 

populares (LEHER, 2018, p. 31). 

 
 

 

Um outro fator que deve ser considerado no que se refere à democratização da 

educação superior é o crescimento da oferta na modalidade a distância. Dados do Censo 

da Educação Superior (2017) mostram que o crescimento de matrículas nessa modalidade 

foi de 17,6%, em relação a 2016, alcançando 1,8 milhões de alunos, enquanto a 

modalidade presencial registrou queda de 0,4%. O aumento do quantitativo de 

ingressantes nesta modalidade, em 2017, foi de 23,7% em relação a 2016, enquanto na 
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graduação presencial o crescimento foi de apenas 0,5%, com destaque para a rede pública, 

com crescimento de 35% nos ingressos nesta modalidade293.   

Entretanto, a oferta dessa modalidade de ensino superior é concentrada pelas 

instituições privadas, cerca de 90% das matrículas, sobretudo por cinco grupos que 

detinham mais de 72% das matrículas em graduação na modalidade EaD, em 2015. Ou 

seja, é um nicho que tem atraído enormemente as instituições privadas, por seu baixo 

custo e pela capacidade de atender um número maior de estudantes294. Atualmente, o 

governo flexibilizou os critérios para oferta de educação superior na modalidade a 

distância, inclusive na pós-graduação stricto sensu, o que pode gerar uma expansão ainda 

maior do setor privado295.   

A graduação na modalidade a distância tem sido uma das ferramentas para 

fomentar a expansão do acesso ao ensino superior, sobretudo em regiões distantes dos 

grandes centros e para alunos que não possuem disponibilidade para frequentar um curso 

presencial, e uma via para ampliar as matrículas no ensino superior no país. De acordo 

com Alonso (2010, p. 1320), “[...] a EaD é claramente tomada como modalidade de 

ensino para aceleração rápida da expansão de vagas no ensino superior”. O ex-ministro 

da educação, Roseli Soares, defendia essa via para a ampliação das matrículas na 

graduação, de modo a alcançar as metas do PNE (2014): “Independentemente da 

modalidade, o que importa é a qualidade. O curso ser presencial não quer dizer que tenha 

qualidade. O ponto principal para nós é incluir mais alunos.”296 

Entretanto, se percebem algumas contradições no discurso da inclusão via EaD. 

A primeira se refere ao perfil do estudante, que, em geral, se encontra acima da faixa 

etária adequada para o ensino superior, enquanto o público mais jovem e recém-egresso 

do ensino médio prioriza a educação presencial297. Outro aspecto se refere à qualidade 

                                                             
293 Dados extraídos de https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/2018/09/20/aumento-das-

matriculas-na-graduacao-a-distancia-e-o-maior-desde-2008-aponta-Censo.ghtml. Acesso out. 2018. 
294http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-05/educacao-superior-distancia-cresce-em-

ritmo-acelerado-mostra-Censo-de-2015.  
295 Decreto no. 9.507, de 25 de maio de 2017, que regulamenta a oferta de educação básica na modalidade 
EaD e possibilita às instituições privadas de ensino superior serem credenciadas exclusivamente para a 

oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu (especializações e MBAs) na modalidade a 

distância. Até então, a instituição deveria também ter cursos na modalidade presencial. Também a portaria 

no. 275, de 18 de dezembro de 2018, da Capes, regulamenta a oferta de cursos de pós-graduação stricto 

sensu.  
296https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-superior-cresce-no-pais-mas-gracas-a-

modalidade-a-distancia,70002511935. Acesso em out. de 2018. 
297 Pesquisa realizada pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino 

Superior) revela o perfil do estudante que prefere a educação superior na modalidade a distância:  67% têm 

mais de 30 anos, 83% trabalham; 25% são das classes sociais A ou B, 75% estudaram em escolas públicas 

https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/2018/09/20/aumento-das-matriculas-na-graduacao-a-distancia-e-o-maior-desde-2008-aponta-censo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/2018/09/20/aumento-das-matriculas-na-graduacao-a-distancia-e-o-maior-desde-2008-aponta-censo.ghtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-05/educacao-superior-distancia-cresce-em-ritmo-acelerado-mostra-censo-de-2015
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-05/educacao-superior-distancia-cresce-em-ritmo-acelerado-mostra-censo-de-2015
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-superior-cresce-no-pais-mas-gracas-a-modalidade-a-distancia,70002511935
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-superior-cresce-no-pais-mas-gracas-a-modalidade-a-distancia,70002511935
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dos cursos e ao reconhecimento dos diplomas pelo mercado, visto com desconfiança na 

percepção do público.  

Além disso, constata-se a falta de infraestrutura tecnológica em algumas regiões, 

o que torna precário o acesso a essa modalidade de ensino, e ainda, o foco em cursos de 

“baixo prestígio”298, com destaque para cursos da área de gestão e educação. Também se 

observa que a matrícula em cursos de licenciatura nesta modalidade é predominante, 

segundo dados do Censo da Educação Superior (2016), agregando 42,6% das matrículas, 

em 2016, o que corresponde a um aumento de 18,4% em relação a 2014 (INEP, 2018). 

Os dados do Censo da Educação Superior (2016) também revelam outro aspecto 

problemático em relação à educação a distância que diz respeito à baixa taxa de conclusão 

nestes cursos, que registram uma média de 19,7%.  

Tendo em vista essas questões, brevemente apontadas, se evidencia o alcance 

limitado das políticas de expansão da educação superior fomentada na última década no 

que concerne a efetiva democratização desse nível de ensino, sobretudo, em aspectos 

como: 

a) a diluição das fronteiras entre público e privado e a consequente transmutação da 

noção de educação superior de direito público universal em mercadoria, de 

usufruto particular, o que favorece a ampliação do privado mercantil, induzido 

pelas políticas governamentais, inclusive mediante transferência de recursos 

públicos e pela renúncia fiscal; 

b) o descompasso entre o crescimento de vagas, cursos, matrículas na rede pública e 

o financiamento público, principalmente na rede federal, o que faz com que a 

expansão seja acompanhada da precarização, ao mesmo tempo que os recursos 

públicos são amplamente utilizados para financiar a expansão da rede privada; 

c) a persistência das desigualdades intrassistema, quando se observa que o perfil 

socioeconômico e étnico-racial ainda se configura como critério de seleção quanto 

ao acesso e à permanência, inclusive delimitando a “escolha” dos cursos; 

d) o baixo rendimento do sistema, quando se observa o quantitativo de concluintes 

em relação ao de ingressantes; 

                                                             
e 25% em particulares.  http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-05/ensino-a-distancia-no-

brasil. (Acesso out. 2018). 
298 O Censo da Educação Superior à Distância (Censo EAD.BR), realizado pela Associação Brasileira de 

Educação a distância (ABED), em 2016, revela que os cursos de Pedagogia, Administração e Serviço Social 

são os que concentram a maior quantidade de matrículas na modalidade, totalizando mais de 46% das 

matrículas http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/12/25/1157044/conheca-cursos-distancia-

procurados.html. Acesso em out. de 2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-05/ensino-a-distancia-no-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-05/ensino-a-distancia-no-brasil
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/12/25/1157044/conheca-cursos-distancia-procurados.html
http://noticias.universia.com.br/cultura/noticia/2017/12/25/1157044/conheca-cursos-distancia-procurados.html
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e) as políticas de assistência estudantil, de caráter individual e monetarista, baseado 

na concessão de bolsas e auxílios subordinados a critérios de renda e rendimento 

acadêmico. Além disso, os recursos da assistência estudantil não possuem um 

percentual mínimo vinculado no orçamento das IFES, motivando a precariedade 

da manutenção do financiamento desta política; 

f) a expansão da oferta de cursos considerados de baixo prestígio social e voltados 

estritamente para o mercado de trabalho (tecnólogos), e o crescimento da oferta 

de cursos voltados para o setor de serviços através de instituições não 

universitárias e particulares (faculdades) e da Educação a distância; 

 

No entanto, percebe-se a evolução para um sistema que apresenta características 

de um sistema de massas, tanto em relação ao percentual de cobertura da população, 

quanto no que se refere a diversificação e flexibilização das IES e cursos, que tem 

acarretado uma reestruturação do sistema. 

Sobre o processo de interiorização das IFES, sem dúvida fundamental e 

necessário para uma sociedade mais democrática, corroboramos a defesa de Lima (2013), 

de que 

 
 

(...) a oferta da educação superior pública federal para as várias regiões e 

cidades, por meio de uma política de interiorização, deverá ser realizada de 

forma a assegurar condições de trabalho e de formação. Assim, a garantia da 

oferta da educação pública com infraestrutura e o número suficiente de 

docentes e técnico-administrativos para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, eliminarão qualquer possibilidade de uma 

formação diferenciada e hierarquizada, que concentra nas sedes das 

universidades federais os programas de pós-graduação, a pesquisa e os 

laboratórios, reduzindo as universidades e as unidades de ensino localizadas 

no interior dos estados a instituições de “educação terciária”, conforme noção 

elaborada e difundida pelo Banco Mundial (LIMA, 2013, p. 267). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

As políticas de expansão da rede pública de ensino superior foram uma 

importante inflexão no âmbito das políticas educacionais nas últimas décadas, pois 

permitiram ampliar o acesso e fomentaram, ainda que com limitações, conforme 

demonstrado, uma certa democratização da educação superior no país. Conforme visto na 

introdução desse estudo, as relações entre democracia e as formas de produção e 

reprodução da vida material sob a égide do capital são contraditórias, visto que a estrutura 

e dinâmica desse sistema limitam os avanços em relação a socialização dos bens sociais. 

Entretanto, a democratização refere-se a avanços sociais que podem engendrar mudanças 

em direção a democracia plena (SILVA; VELOSO, 2013). Portanto, conforme Silva e 

Veloso (2013, p. 733), “a democracia se constrói levando em conta o compasso da 

democratização”. 

Analisar os efeitos de uma política educacional não é simples, tendo em vista a 

inserção desta no âmbito da realidade em movimento, na qual se dá sua materialização, 

considerando, ainda, que a legislação educacional, enquanto expressão da política 

educacional, é apenas uma intenção sobre a realidade e não a realidade em si mesma 

(NAJJAR, MOCARZEL E FONSECA, 2018), a qual se manifesta a partir de mediações 

concretas e complexas, que irão delinear seu movimento contraditório.  

Portanto, cabe refletir, inicialmente, sobre o caráter contraditório da própria 

política educacional, enquanto medidas emanadas do Estado relativamente aos rumos da 

educação no país (SAVIANI, 2007 b), considerando os interesses antagônicos que se 

articulam em torno do Estado na elaboração e na execução das políticas sociais numa 

sociedade dividida em classes. 

Refletindo com Saviani (2007 b) acerca das relações sociais na sociedade 

capitalista, é possível perceber que, em decorrência da forma de organização da produção, 

em que a riqueza produzida socialmente é apropriada privadamente pela classe detentora 

do capital, as chamadas “políticas sociais” - nas quais se insere a política educacional - 

se organizam em função da determinação estrutural da economia. Esta, por sua vez, 

possui um caráter “antissocial”, necessitando, portanto, que o Estado articule as chamadas 

políticas sociais no intuito de “proteger” a sociedade das determinações antissociais da 

economia.  
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Uma vez que esse tipo de economia subordina a produção social de riqueza 

aos interesses particulares das classes que detém a propriedade privada dos 

meios de produção, caracteriza-se seu atributo antissocial. Entretanto, como a 

produção é social, surge a necessidade, no próprio interesse do 

desenvolvimento capitalista, de proteger as forças produtivas (a força de 

trabalho, o capital variável) da superexploração dos capitalistas privados. Por 

isso, uma certa “política social” emerge desde as origens do processo de 

consolidação do capitalismo (SAVIANI, 2007 b, p. 204). 

 

 

Dessa maneira, o caráter antissocial da política econômica, que no interesse da 

organização capitalista da produção lança suas determinações sobre a sociedade, faz 

emergir a necessidade das políticas sociais como seu antídoto. Entretanto, note-se que, 

em decorrência da determinação estrutural da economia, a política social encontra-se 

subordinada à política econômica. Em consequência, a ação do poder público será 

direcionada, com prioridade, à política econômica.  

 

 

Constata-se, assim, que a “política social” é uma expressão típica da sociedade 

capitalista, que a produz como antídoto para compensar o caráter antissocial 

da economia própria desta sociedade. Entretanto, a determinação econômica 
projeta sobre a “política social” o seu caráter antissocial, limitando-a e 

circunscrevendo o seu papel às ações tópicas que concorrem para a preservação 

da ordem existente (SAVIANI, 2007 b, p. 208). 

 

 

Por conta disso, Saviani (2007 b) aponta outras características da política social 

que são expressão dessa subordinação à política econômica: a privatização como forma 

de execução das diferentes políticas sociais, o que reproduz, no âmbito das políticas 

sociais, o próprio mecanismo de funcionamento da economia capitalista, e o atrelamento 

da oferta ao desempenho econômico, que regula o financiamento público dessas políticas 

ao sabor da conjuntura econômica. 

Entretanto, neste quadro não se pode deixar de considerar a existência de 

disputas entre as diferentes classes sociais em torno do conteúdo da política social, o que 

tensiona a atuação do Estado na condução dessa política, conforme a correlação de forças 

em disputas na sociedade e da relação destas forças com o bloco no poder.  

Este é um aspecto importante no que concerne à compreensão do caráter 

contraditório da contrarreforma da educação superior no período em análise, 

considerando a atuação organizada da burguesia em torno da defesa dos seus interesses 

estratégicos na agenda educacional do governo – com destaque para a privatização e 

mercantilização e da adoção da pedagogia do capital nas escolas - por meio da atuação de 
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seus organismos299, e dos movimentos sindicais, populares e sociais, que se contrapõem 

aos interesses do capital na área educacional, atuando em defesa da educação pública, 

gratuita, laica e de qualidade300. 

Nesta correlação de forças, de acordo com Leher (2018), o governo buscou 

garantir a “governabilidade” por meio de medidas ecléticas, que acomodam tanto os 

interesses do capital quanto os de setores da classe trabalhadora que se sentem 

contemplados com as políticas de “democratização” da educação superior 

implementadas. Operando por meio da política de coalizão de classes, o governo federal 

expandiu a rede de instituições federais de educação superior, possibilitando alternativas 

de formação da classe trabalhadora em consonância com as diretrizes do mercado, em 

nome da “democratização” do acesso à educação superior.  

O REUNI, indubitavelmente, foi um dos fatores que mais contribuíram para este 

propósito, pois fomentou a expansão com reestruturação das IFES, além do processo de 

interiorização destas instituições, em um movimento jamais visto desde o surgimento da 

universidade no Brasil, conforme expresso nos números demonstrados nesta pesquisa, 

cujo impacto quantitativo foi notável. Isso, em que pese a manutenção do predomínio do 

setor privado neste nível de ensino em termos de instituições e matrículas, igualmente 

induzido pelas políticas educacionais do período.  

Entretanto, ainda que com a expansão quantitativa das instituições de ensino 

superior públicas, sem dúvidas deveras importante para a ampliação do acesso a esse nível 

de ensino, é preciso considerar as limitações do ponto de vista do financiamento público 

das IFES, tendo em vista a existência de um passivo histórico de perdas orçamentárias 

acumuladas desde a década de 1990 e da não garantia da continuidade do financiamento 

público em patamares adequados para dar sustentabilidade à expansão fomentada nos 

últimos anos, garantindo a manutenção de um padrão mínimo de qualidade, que poderá 

                                                             
299 Para Leher (2018), como denominador comum da agenda defendida pelos organismos que congregam 
os interesses do capital na área educacional está a defesa da Teoria do capital humano e da socialização dos 

indivíduos a partir da lógica do capital – “sociabilidade pró-sistêmica da juventude” (idem, p. 33) – visando 

à formação da força de trabalho necessária à reprodução do capital.  Para um conhecimento das 

organizações ligadas à burguesia nas disputas pelo conteúdo das políticas educacionais ver Leher (2018).  
300 Dentre os setores e organizações que disputam o conteúdo das políticas educacionais na perspectiva da 

classe trabalhadora, Leher (2018) destaca a atuação dos sindicatos das categorias docente em todos os 

níveis, entidades científicas e movimento estudantil e os movimentos sociais, que articularam as lutas em 

prol da defesa da educação pública e de qualidade e da destinação dos recursos públicos para a educação 

pública em importantes fóruns de discussão, como o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDE), 

os Congressos Nacionais de Educação (CONEDs), nas Conferencias Nacionais de Educação (CONAES) e 

nos Encontros Nacionais de Educação (ENEs). 
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agravar a deterioração de suas condições de manutenção e funcionamento, 

comprometendo o cumprimento de sua função social.    

Além disso, o REUNI fomentou, do ponto de vista qualitativo, a reestruturação 

da universidade, visando adequá-la às novas funções às quais é instada a corresponder, 

sobretudo no que se refere à formação da força de trabalho no bojo do atual estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas. 

A ampliação do acesso à educação superior por parte de contingentes 

significativos da classe trabalhadora coincide com um processo de desqualificação e 

precarização dos postos e de intensificação da exploração da força de trabalho, que, 

consequentemente, altera o conteúdo da formação, no sentido de um “novo 

disciplinamento da força de trabalho” (KUENZER, 2005), na qual “ É suficiente usar os 

conhecimentos empíricos disponíveis sem apropriar-se da ciência, que permanece como 

algo estranho e exterior” (KUENZER, 2005, p. 88).  

Paralelamente, a necessidade de qualificação de quadros cada vez mais restritos 

da força de trabalho, que implica a formação de uma parcela da classe trabalhadora para 

o desempenho de funções muito específicas em determinados ramos da produção, além 

da formação de intelectuais para a elaboração da ideologia dominante, apontam a 

necessidade de formação superior para esse segmento, baseada na apropriação de 

conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos e técnicos.  

A manutenção do aparato científico-tecnológico – que no Brasil se encontra 

situado maciçamente nas universidades públicas - para que fosse possível minimamente 

a incorporação das novas bases tecnológicas da produção por meio da inovação, não 

dispensa totalmente a existência da Universidade de pesquisa301, embora as condições 

vigentes do capitalismo dependente tenham aprofundado a dependência externa e a 

heteronomia cultural e modificado o direcionamento da ciência que deve ser produzida 

no país. De acordo com Leher (2018, p. 190), “Uma das consequências do 

aprofundamento dessa condição de dependência fundamental é a conversão das 

universidades em organizações subsidiárias ao padrão de acumulação”.  

Por outro lado, para a maioria da força de trabalho, que irá atuar nas funções 

intermediárias e menos qualificadas, em que pese o discurso da necessidade de 

                                                             
301 Leher (2018) discute, numa perspectiva crítica, os efeitos dessa função atribuída à universidade no 

Brasil. Para o autor, com a conversão das universidades no principal locus de P&D, por meio da Lei de 

Inovação Tecnológica (Lei no. 10.974/04) e do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, essas 

atividades, que deveriam ser desenvolvidas no ambiente empresarial, passam a presidir as prioridades da 

própria universidade.  
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desenvolvimento de “competências cognitivas gerais e complexas”, basta uma formação 

aligeirada, supérflua, pragmática, genérica e esvaziada de conteúdos científicos, artísticos 

e culturais, substituídos pelas ditas “competências”, que na verdade, correspondem a uma 

“adaptação” da força de trabalho às demandas do mercado cada vez mais competitivo 

(RAMOS, 2001), em que a formação superior é esvaziada de seu sentido “superior” e tida 

como uma rápida preparação para o mundo do trabalho302.  

Para tanto, a apropriação da noção de “educação terciária” elaborada pelo Banco 

Mundial e UNESCO, passa a ser determinante nos processos de reformulação da 

educação superior nos países periféricos, criando um sistema amplo e diversificado de 

instituições com funções muito específicas quanto à formação da força de trabalho e dos 

intelectuais, a qual foi apropriada pelas reformas educacionais recentes no Brasil. 

Ou seja, 

 

O novo sistema de educação terciária, como novo modelo dos organismos 
internacionais para a educação superior, passa a se constituir em resposta do 

capital para conferir maior organicidade, na nova sociedade do conhecimento, 

ao crescimento exponencial do ensino fragmentado e privatista por ele 

impulsionado e simultaneamente promover a aceleração dessa expansão, por 

eles denominada de “massificação” (NEVES E PRONKO, 2008, p. 118). 

 

Essa fragmentação, induzida pela concepção de educação terciária, impõe um 

alto grau de diferenciação e hierarquização do sistema, mantendo e aprofundando as 

desigualdades sociais por meio das desigualdades educacionais intrassistema, na medida 

em que direciona a formação dos alunos das classes populares que passam a ter acesso a 

ele à formação para o trabalho simples. Deste modo, preserva a formação científica e 

intelectual para as elites e para os segmentos mais elitizados da classe trabalhadora que 

irão desempenhar funções intelectuais, enquanto para a grande maioria são destinadas 

outras opções de formação pós-secundária (p. ex. PRONATEC, PROCAMPO, PROEJA, 

PROJOVEM), oferecidas pela ampla gama de instituições de educação terciária.  

Tal hierarquização fica bem evidenciada por meio das caraterísticas das 

diferentes instituições que compõem o sistema de educação terciária. De acordo com essa 

concepção, as universidades de pesquisa estão no “vértice da pirâmide educacional”; são 

estabelecimentos públicos, sem fins lucrativos, cuja meta primordial é alcançar 

excelência na pesquisa em múltiplos campos do saber e oferecer educação de alta 

                                                             
302 Sobre o caráter de adestramento da força de trabalho realizada pela Universidade, ver Chauí (2001). 
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qualidade. Seguem padrões internacionais e são extremamente seletivas quanto à 

admissão de alunos, que, em geral, são mais preparados e estudiosos (BM, 2000, apud 

NEVES e PRONKO, 2008, grifos nossos). Além disso, essas instituições irão compor o 

aparato de ciência e tecnologia responsável pelo desenvolvimento de inovações 

direcionadas ao setor produtivo, por meio de financiamento público e privado.  

Já as universidades interiorizadas ou regionais têm como meta a produção de um 

grande número de graduados, dedicando-se às atividades de ensino e ministrando uma 

formação que permita a seus egressos incorporar-se de imediato ao mercado do trabalho; 

estão geograficamente dispersas e atendem aqueles que têm maior dificuldade de se 

locomover para estudar. Podem ser públicas ou privadas e se assemelham aos Community 

colleges; têm contribuído para a expansão do sistema e se dedicam à oferta de cursos 

curtos com até dois anos de duração (NEVES e PRONKO, 2008). 

Além destas, uma gama de organizações compõem o sistema de educação 

terciária, como os institutos profissionais, institutos técnico-profissionais, voltados para 

a formação técnica em áreas específicas; as universidades virtuais e a distância, 

universidades por franquia, universidades corporativas, além de um grupo variável de 

instituições (empresas de meios de comunicação, editoras, bibliotecas, museus e escolas 

de nível médio) que desenvolvem programas de nível superior de ensino (NEVES e 

PRONKO, 2008). 

Portanto, nota-se que a diferenciação e hierarquização do sistema foi a 

contrapartida necessária à expansão do acesso ao ensino superior no Brasil, sobretudo 

para as camadas populares, por meio da apropriação das recomendações dos organismos 

internacionais quanto à concepção de “educação terciária”, o que reforça o caráter 

historicamente excludente da educação superior nos países periféricos.  

 

A diversificação das instituições de ensino superior organicamente 

monitoradas pelos organismos internacionais foi a solução que o capital 

encontrou para dar acesso, de forma estratificada, a setores amplos das classes 

populares a esse nível de ensino (NEVES e PRONKO, 2008, p. 130). 

 

Analisando o recente processo de expansão do ensino superior no Brasil de 2002 

a 2012, Sguissardi (2015) questiona se se trata de um processo de democratização ou de 

massificação mercantil, pois, conforme a análise dos dados sobre a expansão, afirma que 

o sistema se “mantém como de elite e de alta qualificação para poucos, enquanto adquire 

traços de ‘sistema’ de massas e de baixa qualificação para muitos. Isto poria em dúvida o 
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alcance das pretendidas metas oficiais de sua democratização” (SGUISSARDI, 2015, p. 

869). 

Assim, Sguissardi (2015) questiona o caráter democrático da atual expansão do 

ensino superior no Brasil, uma vez que esta se faz mediante a diluição do caráter público 

da educação superior, considerada cada vez mais como uma mercadoria, um serviço 

restrito à esfera do privado-mercantil, assim como o empobrecimento da formação 

acadêmica, entendida como “adestramento de mão-de-obra para o mercado” (IDEM).  

Para o autor, 

 

 

Um modelo neoprofissional ou neonapoleônico tem caracterizado o perfil da 

maioria de nossas instituições de educação superior, que também poderiam ser 

classificadas como universidades de ensino, escolas profissionais, numa 

proporção a cada dia maior no confronto com as de perfil neo-humboldtiano 

ou universidades de pesquisa. Ao par disso (...), se tornam a cada dia mais 

presentes os traços de uma universidade que, sem ter sido de fato autônoma no 

caso do Brasil, a não ser com raras exceções conhecidas, se revela mais e mais 

heterônoma e competitiva. Neoprofissionalismo, heteronomia e 
competitividade são os novos traços do que se tem denominado como modelo 

de universidade mundial do Banco Mundial (Aboites, 1996) ou modelo anglo-

saxão de universidade (Dias, 2003). (SGUISSARDI, 2006, p. 285). 

 

 

Considerando que o “modelo” universitário de pesquisa, contraditoriamente 

fomentado no Brasil, não chegou sequer a se consolidar nas instituições universitárias em 

sua totalidade, a análise procedida até aqui permite afirmar-se que a manutenção deste 

modelo se encontra em risco, mediante as atuais “recomendações” dos organismos 

internacionais quanto à organização do sistema de educação terciária nos países 

periféricos, agravada pelos constantes ataques de cunho ideológico direcionados às 

instituições universitárias no contexto de afluxo do pensamento conservador no Brasil. 

Nesse sentido, conforme pontuam Evangelista, Moraes e Shiroma (2003)  

 

A trajetória percorrida pelo ensino superior brasileiro após a década de 1930 

foi descendente, se pensada da perspectiva de seus compromissos públicos. 

Várias foram as perdas, mas talvez uma das mais importantes, como vimos, 

seja a relativa ao conceito “universidade”, que cedeu passagem ao conceito de 

“ensino superior”, de acordo com as propostas defendidas pelo Banco 
Mundial. Em seus documentos, o ensino superior designa todos os níveis de 

educação posteriores ao secundário, tornando-se equivalente a um nível 

terciário. A ideia “universidade”, nesse caso, deixou de ser modelo para se 

tornar mais uma das opções de ensino superior (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2003, p. 136). 
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Em que pese a opção por esse formato institucional no âmbito das políticas de 

reestruturação e expansão da rede federal implementadas no período em análise, com 

ênfase para o REUNI, pode-se afirmar que a Universidade pública no Brasil, não tomando 

a instituição como uma entidade abstrata, mas determinada pela estrutura material da 

sociedade, se encontra em transformação. 

Conforme demonstrado no caso da UFMA neste estudo, a ação do REUNI foi 

um aspecto determinante para este processo, que, no entanto, não se esgota na expansão 

quantitativa – deveras significativa - , mas na ressignificação dos processos de formação, 

no aprofundamento da heteronomia, na precarização de suas condições de 

funcionamento, na intensificação e precarização do trabalho. Esse processo se exacerbou 

particularmente no caso das unidades interiorizadas. 

Por outro lado, oportunizou, embora com todas as limitações apontadas, a 

ampliação do acesso à educação superior para segmentos extremamente excluídos da 

população, que habitam no interior do Maranhão, um estado historicamente marcado por 

baixos índices sociais, pela ausência do poder público e pelo predomínio das relações 

patrimonialistas entre público e privado, que reforçam os privilégios de classe e 

enfraquecem os direitos da população. Conforme ponderam Silva e Veloso (2013) e de 

acordo com dados levantados nesta pesquisa, a universidade pública é a instituição que 

mais favorece a democratização do acesso, não apenas no sentido do ingresso, mas da 

permanência, da representatividade e da formação qualificada.  

Em termos quantitativos, pode-se constatar a expansão, em mais de 160%, no 

número de campus em oito anos (2005-2013), totalizando oito campi em funcionamento 

em todo o Estado. O quantitativo de vagas criadas nos campi do interior supera as 580 

vagas inicialmente pactuadas por meio do REUNI em todos os campi. O incremento no 

quantitativo de cursos também foi significativo, sobretudo a partir do 2º. Semestre de 

2010, no qual se percebe um crescimento de mais de 50%, entre 2010 e 2015. No entanto, 

não se observou uma diversificação da oferta, pois a maioria dos cursos criados no 

período foram Licenciaturas Interdisciplinares, com exceção de alguns campi, como 

Pinheiro, Chapadinha e Imperatriz, onde a diversificação da oferta de cursos foi maior.  

Esse movimento também se reflete em relação ao número de matrículas, cuja 

expansão no interior foi de 319,15% no período de 2007 a 2013, superando as 

expectativas previamente projetadas no Plano de reestruturação apresentado quando da 
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adesão ao REUNI, sem que houvesse a garantia de recursos humanos e materiais para 

suportar uma expansão em tais termos. 

Com isso, verificou-se que a expansão se deu com recursos insuficientes, 

resultando na precarização do ponto de vista da infraestrutura física, insuficiência de 

professores e funcionários técnico-administrativos. Muitos campi iniciaram suas 

atividades em espaços improvisados, prédios inacabados ou com limitações, em 

estruturas antigas, remanescentes do período de fundação dos campi ou em espaços 

cedidos pelo poder público municipal, portanto, sem condições de atender, de maneira 

satisfatória, o funcionamento pleno destas unidades.  

Passados dez anos da implementação do REUNI, as condições de precariedade 

em grande parte dos campi da UFMA se mantêm, conforme se percebe nas imagens em 

anexo. Com a atual conjuntura, referente ao financiamento das IFES, essa situação tende 

a se agravar devido à ausência de recursos para conclusão de obras e manutenção dos 

espaços, assim como para a ampliação dos campi, o que tende a limitar o desenvolvimento 

de outras atividades, como a pesquisa e a pós-graduação, até mesmo a expansão dos 

espaços em função das criação de novos cursos de graduação.   

Portanto, conforme pontua Chauí, 

 

Com efeito, se a reforma pretendeu atender às demandas sociais por educação 

superior, abrindo as portas da universidade, e se com a entrada das “massas” 

na universidade não houve crescimento proporcional da infraestrutura de 

atendimento (bibliotecas, laboratórios) nem do corpo docente, é porque está 

implícita a ideia de que para a “massa” qualquer saber é suficiente, não sendo 

necessário ampliar a universidade de modo a fazer com que o aumento da 

quantidade não implicasse a diminuição da qualidade (CHAUÍ, 2001, p. 51).  

 

Notou-se também a alteração no perfil dos cursos inicialmente propostos no 

plano de reestruturação, em observância aos critérios de “inovação” curricular 

recomendados nas orientações do REUNI, e na quantidade de vagas ofertadas nos campi 

interiorizados. Por meio da implantação de cursos com perfil “inovador”, como BICTs e 

LIs, com oferta noturna em sua maioria e com um quantitativo elevado de vagas, foi 

possível ampliar a oferta de cursos e vagas com o mínimo de investimentos.  

Ressalte-se que a implementação desses cursos não passou por um processo 

amplo e democrático de discussão com a comunidade universitária e nem atendeu a 

demandas específicas dos municípios, uma vez que não foram realizados estudos prévios 
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nesse sentido. Tal fato sinaliza para o reforço da heteronomia em relação às políticas 

imanadas do governo, tendo em vista o atendimento das diretrizes do REUNI, sem o 

necessário respaldo da comunidade acadêmica, enfraquecendo a democracia interna da 

Universidade.  

Pode-se concluir, então, que o processo de interiorização da UFMA privilegiou 

critérios quantitativos no que se refere à criação de cursos e novas vagas em atendimento 

às diretrizes do REUNI, por ter optado, em grande medida, pela abertura de cursos 

noturnos, com currículo “inovador” e que demandam baixo investimento, como as 

Licenciaturas Interdisciplinares. Pôde-se depreender a existência de critérios 

clientelísticos quanto à abertura de novos campi e a oferta de cursos em alguns 

municípios, condicionados às barganhas políticas por meio da concessão de emendas 

parlamentares e outros benefícios, o que enfraquece a autonomia universitária. Por outro 

lado, evidencia-se a carência de muitos municípios e ausência de apoio do poder público 

para a implantação dos campi, além da não observância quanto às demandas da população 

local no que diz respeito a abertura de cursos. 

O movimento de ingressos, matrículas e diplomação no período analisado (2008-

2013) apontam que a expansão da UFMA nos campi do interior não tem sido sustentável, 

pois se observa uma tendência à queda do número de ingressantes em alguns campi e de 

baixas taxas de diplomação. Alguns fatores podem ter contribuído para a ocorrência  

desse fenômeno: a infrestrutura deficiente dos campi, o perfil do alunado, o perfil dos 

cursos (incertezas quanto à identidade do curso e a inserção do egresso no mercado de 

trabalho), fatores ligados ao reconhecimento social do título, à instabilidade que marcou 

os anos iniciais da expansão, o modelo de seleção baseado no Sisu, políticas limitadas de 

assistência estudantil, entre outros fatores. 

A tendência à “otimização” dos recursos humanos da universidade, expressa no 

aumento da relação aluno/professor e aluno/funcionário leva a depreende-se que a 

expansão se baseou na intensificação do trabalho de docentes e técnicos, conforme 

explícito no Decreto do REUNI, que tem como uma de suas “cláusulas pétreas” o 

aumento na relação professor-aluno, assim como o melhor aproveitamento dos recursos 

humanos da Universidade. 

Nos campi criados/reestruturados no período do REUNI, essa situação é ainda 

mais evidente, uma vez que a média de professores por cursos, em 2013, era de apenas 
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sete. Por conta disso, muitos professores relatam sobrecarga de trabalho, devido à 

insuficiência de professores, sobretudo no que se refere a orientações de estágios e 

trabalhos de conclusão de curso, em função do quantitativo elevado de vagas ofertadas 

(em média 60 alunos por turma). Logo, conclui-se que a expansão ocorreu sem a mínima 

estrutura física e de pessoal necessária para atender as demandas cada vez maiores e que 

o REUNI gerou uma otimização dos gastos do Estado, a partir de uma ampliação de 

verbas para infraestrutura e recursos humanos que não acompanhou a ampliação das 

vagas, cursos e matrículas.  

Constatou-se ainda que a expansão da UFMA enfraqueceu a autonomia e a 

democracia interna, pois artificializou o consenso em torno da expansão e interiorização 

nos moldes do REUNI. Esvaziamento das instâncias colegiadas e falta de autonomia das 

unidades criadas/reestruturadas no contexto da expansão no sentido de cercear a crítica e 

estabelecer uma relação clientelista com essas unidades é uma evidência desse processo, 

assim como o excesso de centralização do poder nos órgãos executivos e de decisões 

autocráticas da Reitoria, atropelando os expedientes democráticos.   

As perspectivas para a continuidade e a consolidação do processo de expansão e 

interiorização da UFMA, no momento, são incertas. Conforme pontuou-se, a crise 

econômica que se abateu sobre o País em 2015, agravada pela crise política que levou ao 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, foi o argumento necessário para 

que o governo justificasse medidas de ajuste fiscal que reduziram drasticamente o 

orçamento das IFES, embora as políticas de financiamento e isenções fiscais às 

instituições privadas tenham sido mantidas e ampliadas, lançando por terra o argumento 

da crise utilizado pelo governo para justificar a asfixia orçamentária das instituições 

federais. 

Mesmo mediante este quadro, as unidades interiorizadas da UFMA continuaram 

em funcionamento e ampliaram sua capacidade de atendimento, com a abertura de novos 

cursos de graduação, em 2015, e de pós-graduação stricto sensu, em 2018.  No entanto, a 

grande quantidade de vagas ociosas ofertadas no ano de 2018, 1.293, em 47 cursos da 

UFMA, 735 nos campi do interior, constata o caráter precário da interiorização dessa 

universidade, que não tem conseguido garantir a ocupação das vagas disponíveis nem a 

permanência dos estudantes até a graduação.  
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Há que se admitir, porém, que os resultados positivos também são evidentes. 

Embora com limitações, os docentes dos campi interiorizados participantes da pesquisa 

confirmam que há um tensionamento dessa política em relação à democratização da 

educação superior no Maranhão, tendo em vista as perspectivas criadas quanto ao 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, produção de conhecimento sobre 

a realidade local e de formação profissional.  

Também, compreende-se que esse processo é perpassado pelas contradições do 

modo de produção capitalista em sua atual fase de desenvolvimento, que, a partir do 

avanço das forças produtivas, a necessidade de apropriação do conhecimento como meio 

de produção pelas classes trabalhadoras entra em choque com os interesses do capital.  

Portanto, as formas de socialização do conhecimento tendem a empobrecer o 

nível de formação que a grande parte da classe trabalhadora terá acesso, cada vez mais 

instrumental e pragmática, voltada não para o domínio da ciência e dos fundamentos 

científicos das técnicas que regem a produção, no sentido da politecnia (SAVIANI, 2002), 

mas para o desenvolvimento de competências para a empregabilidade (RAMOS, 2001), 

que consistem em adequar o conhecimento adquirido por meio da formação para solução 

de problemas da realidade e não para a compreensão e superação dessa realidade. 

Não por acaso, as forças conservadoras em afluxo se voltam para o ataque a 

qualquer possibilidade de formação crítica nos espaços formais de educação, tendo em 

vista comprimir ainda mais as possibilidades abertas por meio da ampliação da 

escolarização de segmentos expressivos da população, que, em último caso, possam 

representar alguma ameaça à ordem existente. Podem ser citados como exemplos da atual 

investida conservadora contra a educação pública a atual reforma do ensino médio303 e a 

                                                             
303 Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, altera a LDB no que concerne a “modernização” do ensino 

médio. Um dos principais pilares da reforma do ensino médio é a flexibilização curricular, que permite ao 

aluno a escolha de itinerários formativos aliados a uma formação geral básica, cujos conteúdos serão 

definidos pela Base Nacional Comum Curricular. O governo pretende implantar no novo ensino médio a 

partir de 2021.  
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aprovação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC)304 para o ensino 

fundamental e ensino médio e o nefasto Projeto “Escola sem Partido”305.  

Nesse momento de grande efervescência das forças conservadoras, os tímidos 

avanços conquistados no que diz respeito à democratização da educação superior restam 

ameaçados. A disposição é desqualificar a formação crítica, tida como “doutrinação” em 

favor de uma formação supostamente “neutra”, mas que elege a conservação da ordem e 

a ideologia dominante, além da estreita correlação com as demandas no mercado, como 

horizontes legítimos da formação. Certamente, esses ataques se abaterão sobre o que é 

ensinado nas universidades, reduzindo ainda mais a autonomia universitária, já bastante 

atacada, agora de forma cada vez mais explícita. 

Além disso, conforme alerta Leher (2018), a defesa da universidade pública não 

é simplesmente um argumento retórico frente ao risco que representa para sua existência 

as atuais políticas do governo federal, como a Emenda Constitucional no. 95 que, por 

meio do congelamento das despesas primárias da União, faz com que a queda nas verbas 

discricionárias das IFES inviabilize seu funcionamento. Tal restrição orçamentária 

resultou numa redução do percentual relativo de participação das IFES em relação a novas 

matrículas de mais de 40% em 2012 para 5% em 2014 (LEHER, 2018), isso antes da 

aprovação da referida emenda. Também é um desastre para as políticas de ciência e 

tecnologia, que tiveram seus orçamentos reduzidos a níveis de 2005, retirando, 

indiretamente, ainda mais recursos das Universidades (LEHER, 2018). 

Portanto, retoma-se o início das reflexões que suscitaram a elaboração desta 

pesquisa, sobre o sentido e as possibilidades de existência de uma universidade autônoma 

                                                             
304 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para a educação infantil e ensino fundamental, foi 

aprovada por meio da Resolução CNE/CP no. 02 de 22 de dezembro de 2017, que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito 

da Educação Básica escolar (Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-

pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em dez. de 2018). A BNCC referente ao 
ensino médio ainda se encontra em discussão, mas deverá estar alinhada a Lei 13.415/2017, que institui a 

reforma do ensino médio (http://portal.mec.gov.br/component/content/article/211-

noticias/218175739/71211-homologacao-das-diretrizes-curriculares-nacionais-pelo-ministro-comeca-a-

mudar-o-ensino-medio?Itemid=164, acesso em dez. de 2018). 
305 Trata-se do PL 876/2015, de autoria do deputado Izalci (PSDB/DF), que visa instituir entre as diretrizes 

e bases da educação nacional o “Programa Escola sem Partido”, apensado ao PL no. 71802014, que inclui 

entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando 

precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação 

moral, sexual e religiosa. O projeto de lei foi arquivado pela Mesa Diretora da Câmara em 31/012019. Para 

mais informações sobre o movimento “Escola sem Partido”, ver 

https://www.programaescolasempartido.org.   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/211-noticias/218175739/71211-homologacao-das-diretrizes-curriculares-nacionais-pelo-ministro-comeca-a-mudar-o-ensino-medio?Itemid=164
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/211-noticias/218175739/71211-homologacao-das-diretrizes-curriculares-nacionais-pelo-ministro-comeca-a-mudar-o-ensino-medio?Itemid=164
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/211-noticias/218175739/71211-homologacao-das-diretrizes-curriculares-nacionais-pelo-ministro-comeca-a-mudar-o-ensino-medio?Itemid=164
https://www.programaescolasempartido.org/
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nos marcos do capitalismo dependente e de uma democracia restrita. Que a luta pela 

democratização efetiva da educação em todos os seus níveis não pode estar dissociada de 

uma luta geral pela conquista da democracia real, algo incompatível com a preservação 

da ordem social vigente. 

Dentro desse entendimento, a luta pela democratização da educação em geral e 

da educação superior, em particular, deve ser entendida a partir das tensões desse 

movimento de conservação-superação desta ordem, tendo em vista os condicionantes 

estruturais e superestruturais que delimitam o alcance das lutas, que se concretizam em 

políticas sociais, a favor da maioria da população e que, portanto, apontam caminhos para 

a democratização da sociedade. Pois, como afirma Marilena Chauí (2001, p. 11), a 

democracia é a “única forma política na qual o caráter popular do poder e das lutas tende 

a evidenciar-se nas sociedades de classes, na medida em que os direitos só ampliam seu 

alcance ou só surgem como novos pela ação das classes populares contra a cristalização 

jurídico-política que favorece à classe dominante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALONSO, K.M. A expansão do ensino superior no Brasil e a Ead: dinâmicas e lugares. 

Educação e Sociedade, Campinas: CEDES, v. 31, n. 113, p. 1319-1335, out.-dez. 2010. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/14.pdf. Acesso em out. 2018. 

 

ALVES, G. Toyotismo e neocorporativismo no sindicalismo do século XXI. Revista 

Outubro, 5ª. Edição. Fevereiro de 2001 (p. 47-58). Disponível em 

<http://888.revistaoutubro.com.br/edicoes/05/out5_04.pdf>. Acesso em janeiro de 2018.  

 

AMARAL, N.C. de. Educação superior brasileira: dilemas, desafios e comparações com 

os países da OCDE e do BRICS. Revista Brasileira de Educação [on line], Rio de Janeiro: 

ANPED, v. 21 n. 66, p. 717-736, jul.-set. 2016. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v21n66/1413-2478-rbedu-21-66-0717.pdf>. Acesso em 

outubro de 2018. 

ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. IN SADER, E; GENTILI, P. (orgs). Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1995 (p. 9-23). 

ANDES-SN. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. 

Contingenciamentos e cortes fazem orçamentos das universidades 

despencarem. InformANDES. Brasília: ANDES-SN, n. 54, p. 4-5, jan. 2016.  

ANDES-SN. Governo anuncia novo corte na Educação Federal e libera mais R$ 5 bi 

para o FIES (31/07/2015). Disponível em 

https://grevenasfederais.andes.org.br/2015/07/31/governoanuncia-novo-corte-na-

educacao-federal-e-libera-mais-r-5-bi-para-o-fies/.  Acesso em 16 de abril de 2016.   

ANDES-SN. Precarização das condições de trabalho I. Cargos, vagas e o REUNI: os 

efeitos da expansão quantitativa da educação federal, Brasília-DF: ANDES, Dossiê 

Nacional no. 3, abril, 2013a. 104 p. Número Especial. 

ANDES-SN. Precarização do trabalho docente II. Na defesa da educação pública de 

qualidade. Brasília-DF: ANDES, Dossiê Nacional no.3. Brasília-DF, novembro, 2013b. 

90 p. Número Especial. 

ANDES-SN. Proposta do ANDES-SN para a Universidade Brasileira. Brasília, DF: 

Caderno ANDES no. 2. - 4. ed. atualizada e revisada, Jan./2013c. 63 p. 

ANDES-SN. As novas faces da reforma universitária do governo Lula e os impactos do 

PDE sobre a educação superior. Brasília, DF: Cadernos ANDES. n. 25, ago. 2007. (p. 

41) 

ANDES-SN. A contra-reforma da educação superior: uma análise do ANDES-SN das 

principais iniciativas do governo Lula da Silva. Grupo de Trabalho de Política 

Educacional. Brasília/DF, ago.,2004 (73 p.). 

ANDIFES. Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 

Superior. Universidades Federais: patrimônio da sociedade brasileira. Brasília, DF, 

ANDIFES, 2017 (12 p.). Disponível em: <http://www.andifes.org.br/wp-

content/uploads/2017/11/Andifes-VERSAO-DOWNLOAD-REDES-SOCIAIS-E-

WHATSAPP.pdf> Acesso: julho de 2018. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/14.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v21n66/1413-2478-rbedu-21-66-0717.pdf
https://grevenasfederais.andes.org.br/2015/07/31/governoanuncia-novo-corte-na-educacao-federal-e-libera-mais-r-5-bi-para-o-fies/
https://grevenasfederais.andes.org.br/2015/07/31/governoanuncia-novo-corte-na-educacao-federal-e-libera-mais-r-5-bi-para-o-fies/
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Andifes-VERSAO-DOWNLOAD-REDES-SOCIAIS-E-WHATSAPP.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Andifes-VERSAO-DOWNLOAD-REDES-SOCIAIS-E-WHATSAPP.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Andifes-VERSAO-DOWNLOAD-REDES-SOCIAIS-E-WHATSAPP.pdf


270 
 

ANDIFES. Relatório de Acompanhamento do Programa de Apoio a Planos de 

reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://www.andifes.org.br/andifes-lanca-relatorio-de-acompanhamento-do-reuni-

durante-a-conferencia-nacional-de-educacao/>. Acesso em maio de 2017 

ANDIFES. Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. 

FONAPRACE. IV pesquisa do perfil socioeconômico e cultura dos graduandos das 

instituições de ensino superior brasileiras 2014. Uberlândia/MG: FONAPRACE, 2016. 

(291 p.). 

ANDRADE, A.C; LUCENA, C. Os governos FHC e Lula e a ressignificação do 

neodesenvolvimentismo: o REUNI. - 1ª. Edição eletrônica – Uberlândia/MG: Navegando 

Publicações, 2017. 

ANTUNES, R. A dissertificação neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula). 2ª. Ed. – 

Campinas/SP: Autores Associados, 2005.  

ARAÚJO, T.B. de; SANTOS, V.M. dos. Desigualdades regionais e Nordeste em 

Formação econômica do Brasil. IN ARAÚJO, T.P. de; VIANNA, S.T.W.; 

MACAMBIRA, J. (orgs.). 50 anos de Formação Econômica do Brasil: ensaios sobre a 

obra clássica de Celso Furtado. Rio de Janeiro: IPEA, 2009 (p. 177-200). 

BAGGI, C.A dos S; LOPES, D. A. Evasão e avaliação institucional no ensino superior: 

uma discussão bibliográfica. Revista Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP: 

RAIES/UNICAMP/UNISO, v. 16, n. 2, p. 355-374, jul. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-

40772011000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em agosto de 2018. 

 

BANCO MUNDIAL. Construir sociedades de conocimiento: nuevos desafios para la 

educación terciaria. Washington, DC: Banco Mundial, 2003. Disponível em: 

<www.bancomundial.org.br>. Acesso em dez/2014. 

 

BARBOSA, Z.M. As “temporalidades” da política no Maranhão. Lutas sociais. Revista 

do Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais (NEILS). Programa de Estudos Pós-

graduados em Ciências Sociais – PUC/SP. n. 9/10, (s/p), 2003. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18970>. Acesso em março de 2018.  

BIANCHETTI, L; SGUISSARD, V. Da universidade à commoditycidade: ou de como e 

quando, se a educação/formação é sacrificada no altar do mercado, o futuro da 

universidade se situaria em algum lugar do passado. – Campinas, SP: Mercado das Letras, 

2017 (124 p.). 

BITTAR, M.; OLIVEIRA, J. F.; MOROSINI, M. Apresentação. In: BITTAR, M.; 

OLIVEIRA, J. F.; MOROSINI, M. (Org.). Educação Superior no Brasil. 10 anos pós-

LDB. Brasília: INEP, 2008 (p. 9-13).  

BITTAR, Marisa; BITTAR, Mariluce. História da Educação no Brasil: a escola pública 

no processo de democratização da sociedade. Acta Scientiarum Education, 

Maringá: EDUEM, v. 34, n.2, p. 157–168, Jul.–Dez. 2012. Disponível em: 

<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/17497>. Acesso em 

dezembro de 2018. 

BOITO JR., A. A hegemonia neoliberal no governo Lula. Crítica Marxista, Campinas, 

SP: IFCH Unicamp, v.17, p. 9-35, 2003. Disponível em: 

http://www.andifes.org.br/andifes-lanca-relatorio-de-acompanhamento-do-reuni-durante-a-conferencia-nacional-de-educacao/
http://www.andifes.org.br/andifes-lanca-relatorio-de-acompanhamento-do-reuni-durante-a-conferencia-nacional-de-educacao/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-40772011000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-40772011000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18970
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/17497


271 
 

<https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/critica17-A-

boito.pdf>, acesso em maio de 2017. 

 

BONFIM, M.N.B. Educação superior no Maranhão: trajetória e contexto.  IN CABRAL 

NETO, A.; NASCIMENTO, I.V. do; CHAVES, V.L.J. (orgs). Políticas para a educação 

superior no Brasil: velhos temas e novos desafios. – São Paulo: Xamã, 2009 (p. 249-

266). 

BONFIM, M.N.B. Do velho ao novo: política e educação no Maranhão. – Rio de Janeiro, 

1982, (222 f.). Dissertação (Mestrado em Educação) - Fundação Getúlio Vargas, Rio de 

Janeiro, 1982. 

BORON, A. O socialismo no século XXI: há vida após o neoliberalismo? São Paulo: 

Expressão Popular, 2010.  

BORON A. Estado, capitalismo e democracia na América Latina. – 2. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e terra, 1994. 

BOSI, A. de P. Feios, sujos e malvados: intensificação do trabalho docente e 

produtividade acadêmica. Universidade e sociedade. Brasília, DF: ANDES, ano XX, no. 

47, p. 133-148, fevereiro de 2011.  

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Educação superior brasileira 1991-2004. Brasília, 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006.  

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2007). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2008. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2008). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2009. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2009). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2010. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2010). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2011. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2011). Brasília, DF: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/critica17-A-boito.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/critica17-A-boito.pdf
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior


272 
 

MEC/Inep/Daeas, 2010. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2012). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2013. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2013). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2014. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2015). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2016b. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Resumo técnico Censo da Educação superior 2012. Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2014. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/download/superior/Censo/2012/resumo_tecnico_Censo_e

ducacao_superior_2012.pdf.> Acesso em maio de 2018) 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Sinopse Estatística da Educação Superior (2014). Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2015. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-

da-educacao-superior>. Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior.  Resumo técnico Censo da Educação superior 2015. Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2016a. Disponível em: < 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/Censo_superior/resumo_tecnico/resumo

_tecnico_Censo_da_educacao_superior_2015.pdf.> Acesso em maio de 2018. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior. Resumo técnico Censo da Educação superior 2016. Brasília, DF: 

MEC/Inep/Daeas, 2018. Disponível em: < 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/Censo_superior/resumo_tecnico/resumo

_tecnico_Censo_da_educacao_superior_2016.pdf.>  Acesso out. de 2018. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. A democratização e expansão do ensino 

superior no país (2003-2014). Brasília, DF, 2014. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167

62-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192.> Acesso em dezembro de 2017. 

http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://download.inep.gov.br/download/superior/Censo/2012/resumo_tecnico_Censo_educacao_superior_2012.pdf
http://download.inep.gov.br/download/superior/Censo/2012/resumo_tecnico_Censo_educacao_superior_2012.pdf
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/resumo_tecnico/resumo_tecnico_censo_da_educacao_superior_2015.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/resumo_tecnico/resumo_tecnico_censo_da_educacao_superior_2015.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/resumo_tecnico/resumo_tecnico_censo_da_educacao_superior_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/resumo_tecnico/resumo_tecnico_censo_da_educacao_superior_2016.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192


273 
 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Análise sobre a expansão das Universidades 

Federais (2003-2012). Relatório da Comissão constituída pela Portaria 126/2012. 

Brasília, DF, 2012. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=123

86-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192.> Acesso em 

março de 2017. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Reforma da Educação Superior: 

Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes da Reforma da Educação Superior. 

Brasília, 2004. Disponível em: < http://www.sintunesp.org.br/refuniv/MEC%2002-08-

04.htm>. Acesso em agosto de 2017. 

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. GRUPO DE TRABALHO 

INTERMINISTERIAL. Bases para o enfrentamento da crise emergencial das 

universidades brasileiras e roteiro para a reforma da universidade brasileira. Brasília, 

2003. Disponível em: < http://www.sintunesp.org.br/refuniv/GT-Interministerial%20-

%20Estudo.htm>. Acesso em agosto de 2017. 

BRASIL. Decreto no. 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Brasília/DF, no. 79, seção 1, p. 5-6, 25 de março de 2007a. Disponível em: > 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm> Acesso 

em: agosto de 2017.   

BRASIL. Decreto no. 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Brasília/ DF, no. 79, seção 1, p. 7, 25 de março de  2007b. 

Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6096.htm> Acesso em: agosto de 2017. 

BRASIL. Diretrizes Gerais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI. Plano de Desenvolvimento da 

Educação. Documento elaborado pelo Grupo Assessor nomeado pela Portaria no. 552 

SESu/MEC, de 25 de julho de 2007. Brasília: DF, 2007c. Disponível em:  < 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf> Acesso em: agosto de 

2017. 

BRASIL Secretaria de Educação Superior. Diretoria de Desenvolvimento das Instituições 

Federais de Ensino Superior. Programa de Apoio à Planos de Expansão e Reestruturação 

da Educação Superior – REUNI. Relatório do primeiro ano. Brasília, DF, 30 de outubro 

de 2009. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2069-

reuni-relatorio-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192. Acesso em 

dezembro de 2016.  

BRASIL. Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas 

Brasileiras. Brasília, DF: ANDIFES/ABRUEM/SESU/MEC. 1996. Disponível em 

<http://www.andifes.org.br/wp-

content/files_flutter/Diplomacao_Retencao_Evasao_Graduacao_em_IES_Publicas-

1996.pdf.> Acesso em agosto de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192
http://www.sintunesp.org.br/refuniv/MEC%2002-08-04.htm
http://www.sintunesp.org.br/refuniv/MEC%2002-08-04.htm
http://www.sintunesp.org.br/refuniv/GT-Interministerial%20-%20Estudo.htm
http://www.sintunesp.org.br/refuniv/GT-Interministerial%20-%20Estudo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2069-reuni-relatorio-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2069-reuni-relatorio-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/Diplomacao_Retencao_Evasao_Graduacao_em_IES_Publicas-1996.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/Diplomacao_Retencao_Evasao_Graduacao_em_IES_Publicas-1996.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/Diplomacao_Retencao_Evasao_Graduacao_em_IES_Publicas-1996.pdf


274 
 

BRENNER, N; PACK, J.; THEODORE, N. Após a neoliberalização? Cad. Metrop., São 

Paulo, v. 14, n. 27, pp. 15-39, jan/jun 2012. Disponível em 

https://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/14779/10775. Acesso dez. de 2018. 

 

BRUNO. L. Educação e desenvolvimento econômico no Brasil. Revista Brasileira de 

Educação, Rio de Janiero: ANPEd, v. 16 n. 48 set.-dez. 2011 (p. 545-562). 

CADERNOS DO GEA. – no. 3 (jan./jun. 2013) -  Rio de Janeiro: FLACSO, GEA. 2013. 

CARVALHO, C. H. A. de. Políticas para a educação superior no governo Lula: expansão 

e financiamento. Rev. Inst. De Estud. Bras., São Paulo: USP, n. 58, p.209-244, jun. 2014. 

Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/82397/85375>. Acesso em 

outubro de 2017. 

CARVALHO, E. F. de. A expansão da educação superior na UFMA (2010-2014) no 

contexto do REUNI. São Luís, 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de 

Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Maranhão. São Luís, 2016. 

CARVALHO, E.F.; MARQUES, L.L. O REUNI e a expansão/interiorização da UFMA: 

sentidos e desafios para a democratização do direito à educação. IN VII Encontro de 

Educadores Maranhenses/ I Seminário de Educação Especial/Inclusiva, 2016, São 

Luís/MA, Anais.... São Luís, 2016. 

CASTELO, R. O social-liberalismo: auge e crise da supremacia burguesa na era 

neoliberal. – São Paulo: Expressão Popular, 2013. 

CASTELO BRANCO, R. O novo-desenvolvimentismo e a decadência ideológica do 

estruturalismo latino-americano. OIKOS, Rio de Janeiro: IE/UERJ, Volume 8, n. 1, 2009 

(págs. 71-91). Disponível em: <www.revistaoikos.org>. Acesso em agosto de 2017.   

CASTELO BRANCO, U.V; JAZINI, E; NAKAMURA, P.H. Alguns indicadores de 

permanência/abandono na educação superior: elementos para o debate. IN SEMINÁRIO 

DA REDE UNIVERSITAS/BR, 23., 2015, Belém/PA, Anais... Belém, 2015. 

CASTRO, A.M; CABRAL NETO, A. Educação a distância como estratégia de expansão 

do ensino superior no Brasil. IN CABRAL NETO, A.; NASCIMENTO, I.V. do; 

CHAVES, V.L.J. (orgs). Políticas para a educação superior no Brasil: velhos temas e 

novos desafios. – São Paulo: Xamã, 2009 (p. 85-108). 

CASTRO, C.A; SILVA, J.A.M. CRUTAC: programa de extensão universitária da UFMA 

no Município de Codó (1972-1979). Revista Educação e Emancipação, São Luís: 

EDUFMA, v. 8, n. 2, p. 83-104, jul./dez. 2015. Disponível em: 

<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao/article/vie

w/4215.> Acesso: abril de 2018. 

CATANI, A.M.; OLIVEIRA, J.F. de. A reestruturação da educação superior no debate 

internacional: a padronização das políticas de diversificação e diferenciação. Revista 

Portuguesa de Educação, vol. 13., num. 02, Universidade do Minho, Braga, Portugual, 

2000, (p. 29-52). Disponível em http://www.redalyc.org/pdf/374/37413203.pdf. Acesso 

em nov. de 2017. 

 

https://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/14779/10775
http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/82397/85375
http://www.revistaoikos.org/
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao/article/view/4215
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao/article/view/4215
http://www.redalyc.org/pdf/374/37413203.pdf


275 
 

CÊA, G. S. dos S. As versões do anteprojeto de lei da reforma da educação superior: 

princípios, impasses e limites. IN SIQUEIRA, A. C de; NEVES, L.M.W. (orgs.). 

Educação superior: uma reforma em processo. – São Paulo: Xamã, 2006 (p. 43-79). 

CÊA, G.S dos S; REIS, L.F. Princípios de diretrizes da (contra)reforma do governo Lula: 

desvelando a ideia do consenso. Educare et Educare revista de educação. Cascavel, PR: 

Unioeste, Vol. 1, no. 1, p. 307-310, jan./jul. de 2006. Disponível em: <http://e-

revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/1053/900>. Acesso em 

agosto de 2017. 

CEPÊDA, V. A.; MARQUES, A. C. H. Um perfil sobre a expansão do ensino superior 

recente no Brasil: aspectos democráticos e inclusivos. Perspectivas, São Paulo: UNESP, 

v. 42, p. 161-192, jul./dez. 2012. Disponível em: 

<https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/5944/4519>. Acesso em 

maio de 2017. 

 

CHAUÍ, M. Democratização e transparência: a tarefa do PT contra a despolitização e pela 

construção de uma ética na política. IN CHAUÍ, M [et al.]. Diálogos sobre o PT, a 

democracia brasileira e o socialismo. – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 

2006. (p. 57-84) 

 

CHAUÍ, M. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora da UNESP, 2001. 

CHAVES, V.L.J. Política de financiamento e a expansão da educação superior no Brasil: 

o público e o privado em questão. ETD – Educ. temat. digit. Campinas, SP v.17 n. 2 p. 

427-441, maio/ago. 2015. Disponível em 

http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd. Acesso em maio de 2017. 

CHAVES, V. L. J.; ARAÚJO, R. S. de. A política de expansão das universidades federais 

via contrato de gestão – uma análise da implantação do REUNI na Universidade Federal 

do Pará. Universidade e Sociedade. Brasília, DF: ANDES, ano XXI, no. 48, p. 64-75. jul. 

2011.  

CISLAGHI, J.F. Precarização e superexploração do trabalho docente: a expansão das 

matrículas e o aumento da relação professor-aluno. Universidade e Sociedade Brasília-

DF: ANDES, Ano XX, no. 47, p. 165-174, fev. 2011.   

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

Relatório no. 201407329. Unidade auditada: Fundação Universidade do Maranhão. 

Exercício 2013. Brasília, DF, 2014. Disponível em 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/E34U997BVEJW9Tc.pdf. Acesso em 

novembro de 2017. 

CORDEIRO, A.L.A. A política de cotas étnico-raciais da UEMS sob o foco da 

gestão: perspectivas avaliativas. SOUSA, J. V. de; BOTELHO, A. de F; 

GRIBOSKY, C.M. (orgs.). Acesso e permanência na expansão da educação 

superior. (XXV Seminário Nacional Universitas). Anápolis/GO, Ed. UEG, 2018. 

 
COSTA, W. C. Do “Maranhão Novo” ao “Novo Tempo”: a trajetória da oligarquia 

Sarney no Maranhão. 1997 (mimeo). Disponível em 

http://www.fundaj.gov.br/images/stories/observanordeste/cabral2.pdf,. Acesso: fevereiro 

de 2018. 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/1053/900
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/1053/900
https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/5944/4519
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/E34U997BVEJW9Tc.pdf
http://www.fundaj.gov.br/images/stories/observanordeste/cabral2.pdf


276 
 

CRUZ, Mariléia dos S. Ampliação e modernização do sistema de ensino primário no 

interior do maranhão. IN Congresso Brasileiro de História da Educação, 7., 2013, Cuiabá-

MT, Anais..., Cuiabá, 2013. 

 

COUTINHO, C. N. A época neoliberal: revolução passiva ou contrarreforma? Novos 

Rumos, Marília: UNESP, v. 49, n. 01, p. 117-126, Jan.– Jun., 2012. 

 

COUTINHO, C. N. O Estado Brasileiro: gênese, crise, alternativas. IN LIMA, J. C. F. e 

NEVES, L. M. W. (Orgs.) Fundamentos da educação escolar do Brasil contemporâneo. 

Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006, p.173-200. 

COUTINHO, C. N. Cidadania e Modernidade. Revista Perspectivas, São Paulo: UNESP, 

v. 22, p. 41-59, 1999. 

COUTINHO, C. N. A democracia como valor universal. Encontros com a Civilização 

Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 9, p. 33-47, 1979. 

DAWBOR. L. A era do capital improdutivo. São Paulo: Autonomia Literária, 2017. 

DIAS, E.F. Um sindicato de luta: notas para uma história do ANDES-SN. IN 

Universidade e sociedade. Brasília, DF: ANDES, Ano XX, no. 47, p. 60-72, fev. de 2011. 

 

DIAS, E.F. A liberdade (im)possível na ordem do capital: reestruturação produtiva e 

passivização. 2. ed. – rev.e ampl. IFCH/UNICAMP. Textos Didáticos, no. 29 – Setembro 

de 1999.   

DINIZ, M.L.C. Consolidação dos dados acadêmicos, orçamentários e de pessoal 

referentes aos acordos de metas do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das 

Universidades – REUNI. Relatório de Consultoria (período de maio a outubro de 2009). 

ANDIFES, s/d. (disponível em: <http://www.andifes.org.br/wp-

content/files_flutter/Relatorio%20do%20periodo_maio%20a%20outubro%20de%2020

09%20-%20REUNi%20-%20Consultora%20Maria%20Ieda.doc>. Acesso maio de 

2018). 

DUARTE, N. Os conteúdos escolares e a ressureição dos mortos: contribuições à teoria 

histórico-crítica do currículo. Campinas/SP: Autores Associados, 2016. 

EVANGELISTA, O; MORAES, M.C.M. de; SHIROMA, E.O. Iluminismo às avessas: 

produção de conhecimento e políticas de formação docente. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

FARIA, R.H.M. de; MONTENEGRO, A.T. (orgs) Memórias de professores: histórias da 

UFMA e outras histórias. – São Luís: Universidade Federal do Maranhão/Departamento 

de História: CNPq, 2005.    

FARIA, M. A.de; MORGAN, K. V. Valorização e formação de professores: uma 

interlocução com a LDB 20 anos depois. IN NAJJAR, J; VASCONCELOS, M.C. (Orgs.). 

A LDB e as políticas educacionais: perspectivas, possibilidades e desafios 20 anos depois. 

– Curitiba: Appris, 2018 (p. 91-106). 

FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. – 4. ed. 

rev. – São Paulo: Global, 2009. 

FERNANDES, F. Em busca do socialismo: últimos escritos e outros textos. – São Paulo: 

Xamã, 1995. 

http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/Relatorio%20do%20periodo_maio%20a%20outubro%20de%202009%20-%20REUNi%20-%20Consultora%20Maria%20Ieda.doc
http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/Relatorio%20do%20periodo_maio%20a%20outubro%20de%202009%20-%20REUNi%20-%20Consultora%20Maria%20Ieda.doc
http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/Relatorio%20do%20periodo_maio%20a%20outubro%20de%202009%20-%20REUNi%20-%20Consultora%20Maria%20Ieda.doc


277 
 

FERNANDES, F. O PT em movimento: contribuição ao I Congresso do Partido dos 

Trabalhadores. 2 de julho de 1991. Disponível em 

http://www.marxists.org/portugues/fernandes/1991/07/02.htm. Acesso em janeiro de 

2018.  

FERNANDES, F. A questão da USP. – São Paulo: Brasiliense, 1984. 

FERNANDES, F. Brasil: em compasso de espera. – São Paulo: HUCITEC, 1980.   

FERREIRA, Márcia Milena Galdez. Do Alto Mearim ao Médio Mearim (MA): de espaço 

de conquista a lócus de fixação de migrantes nordestinos. IN Simpósio Nacional de 

História, 27., 2013, Natal/RN, Anais..., Natal, 2013. 

 

FILGUEIRAS, Luiz. O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do modelo 

econômico. Publicación: Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y 

experiencias nacionales. Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique. CLACSO, Consejo 

Latino americano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Agosto 2006. ISBN: 987-1183-56-

9. Disponível em: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C05Filgueiras.pdf. Acesso: 

dez. 2017. 

 

FILGUEIRAS, L. et al. Modelo liberal-periférico e bloco de poder: política e dinâmica 

macroeconômica nos governos Lula. IN Os anos Lula: contribuições para um balanço 

crítico 2003-2010. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 

 

FONTES, V. O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. – 3. ed. – Rio de Janeiro: 

EPSJV/Editora UFRJ, 2010.  

FREIRE, F. de S.; CRISOSTOMO, V. L; CASTRO, J.M..G de. Análise do desempenho 

acadêmico e indicadores de gestão das IFES. Revista Produção on-line. Florianópolis, SC: UFSC, 

Edição especial/dezembro de 2007 (s/p). 

FREITAS, L. C. de. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. São 

Paulo: Expressão Popular, 2018. 

FRIGOTTO, G. A gênese das teses do Escola sem Partido: esfinge e ovo da serpente que 

ameaçam a sociedade e a educação. FRIGOTTO, G. (org.). Escola “sem” partido: a 

esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro, UERJ, LPP, 2017. 

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. – 32. Ed. – São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2003.  

GENTILI, P; SADER, E. O necessário, o possível e o impossível (entrevista com Luiz 

Inácio Lula da Silva). IN SADER, E (org.). 10 anos de governos pós-neoliberais no 

Brasil: Lula e Dilma. - São Paulo, SP: Boitempo; Rio de Janeiro: FLACSO Brasil 2013. 

GENTILI, P. A falsificação do Consenso. Petrópolis: Vozes, 1998. 

GILIOLI, R. de S. P. Evasão em instituições federais de ensino superior no Brasil: 

expansão da rede, SISu e desafios. Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 

Estudo Técnico. Maio de 2016. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-

camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-

conle/tema11/2016_7371_evasao-em-instituicoes-de-ensino-superior_renato-gilioli. 

Acesso em set. de 2018. 

http://www.marxists.org/portugues/fernandes/1991/07/02.htm
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C05Filgueiras.pdf
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema11/2016_7371_evasao-em-instituicoes-de-ensino-superior_renato-gilioli
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema11/2016_7371_evasao-em-instituicoes-de-ensino-superior_renato-gilioli
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema11/2016_7371_evasao-em-instituicoes-de-ensino-superior_renato-gilioli


278 
 

 

GOES, C; DUQUE, D. Como as universidades públicas no Brasil perpetuam a 

desigualdade de renda: fatos, dados e soluções. Notas de Políticas Públicas no. 01/2016. 

São Paulo: Instituto Mercado Popular. 

 

GOMES, A.M; MORAES, K.N. de. Educação superior no Brasil contemporâneo: 

transição para um sistema de massa. Educação e Sociedade. Campinas: CEDES, v. 33, n. 

118, p. 171-190, jan.-mar. 2012. 

 

GOMES, A.M; OLIVEIRA, J.F. de. Educação superior como sujeito-objeto de estudo. IN IN 

GOMES, A.M; OLIVEIRA, J.F. de (orgs.). Reconfiguração do campo da educação 

superior no Brasil. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2012 (p. 13-70). 

GONÇALVES, R. O governo Lula e o nacional-desenvolvimentismo às avessas. Revista 

Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, nº 31, p. 5-30, fevereiro 2012. 

 

GONÇALVES, M. de F. da C. A invenção de uma rainha de espada: reatualizações e 

embaraços na dinâmica política do Maranhão dinástico. São Luís: EDUFMA, 2008. 

GUEMAQUE, L.S.B; SOUZA, L.G. Diplomação, retenção e evasão: estudo com enfoque 

na evasão dos cursos de graduação na Universidade Federal do Maranhão no período de 

2008 a 2010. Ensino & Multidisciplinaridade, São Luís, v. 2, n. 1, p. 84-105, jan./jun. 

2016. 

HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo, Loyola, 2003.  

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas. 

Coordenação de População e Indicadores Sociais. Síntese dos indicadores sociais: uma 

análise das condições de vida da população brasileira (2017). Rio de Janeiro, 2017.  

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas. 

Coordenação de População e Indicadores Sociais. Síntese dos indicadores sociais: uma 

análise das condições de vida da população brasileira (2005-2015). Rio de Janeiro, 2016. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas. 

Coordenação de População e Indicadores Sociais. Síntese dos indicadores sociais: uma 

análise das condições de vida da população brasileira 2015. Rio de Janeiro, 2015.  

IMESC. Instituto Maranhense de Estudos Econômicos e Cartográficos. Síntese de 

conjuntura econômica maranhense. (fev. mar. 2018). Governo do Maranhão. Instituto 

Maranhense de Estudos Econômicos e Cartográficos. Disponível em: 

http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16

%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf. Acesso em março de 

2018. 

IMPERATORI, T. K. A trajetória da assistência estudantil na educação superior 

brasileira. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 129, p. 285-303, maio/ago. 2017. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.109.  Acesso em agosto de 2018. 

 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Educação superior: uma comparação 

internacional e suas lições para o Brasil. Texto para discussão. Brasília, março de 2012.    

http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf
http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/S%C3%8DNTESE_CONJUNTURA_16%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_fev-mar18_FINAL.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.109


279 
 

LÉDA, D; MANCEBO, D. REUNI: heteronomia e precarização da universidade e do 

trabalho docente. Educação & Realidade, Porto Alegre/RS: FACED/UFRGS, v. 34, n.1, 

p. 49-64, jan.-abr. 2009. Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/8457/4922>. Acesso em janeiro de 

2017. 

 

LÉDA, D.B. Trabalho docente no ensino superior: análise das condições de saúde e de 

trabalho em instituições privadas do estado do Maranhão. Rio de Janeiro, 2009. Tese 

(Doutorado em Psicologia Social). Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2009. 

 

LÉDA, D. et al. Crise econômica e interiorização na UFMA: repercussões sobre o 

trabalho docente em alguns campi do continente. Seminário nacional 

UNIVERSITAS/BR, 24., Maringá/PR, 2016, Anais..., Maringá, 2016. 

LÉDA, D.B, et al. “É pro interior, vamos expandir de qualquer jeito”: Reflexões sobre a 

interiorização em uma universidade federal. IN SEMINÁRIO DA REDE 

UNIVERSITAS/BR, 23., 2015, Belém/PA, Anais... 2015. Anais eletrônicos... Belém: 

UFPA, 2015.    

LEFORT, C. Pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. – 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

LEHER, R. Universidade e heteronomia cultural no capitalismo dependente: um estudo 

a partir de Florestan Fernandes. – Rio de Janeiro: Consequência, 2018.   

LEHER, R. Rumos da educação brasileira em um contexto de persistência da agenda 

neoliberal. IN ARAÚJO, J. de O.; CORREIA, M.V.C (orgs.). Reforma Universitária: a 

universidade pública em questão. Maceió, AL: EDUFAL, 2005. 

LEHER, R. Reforma universitária do governo Lula: notas para a crítica do documento 

elaborado pelo GT interministerial (GTI) – Decreto 20/10/03. Rio de Janeiro, 

19/01/2004(b). Disponível em: 

http://www.fedepsp.org.br/superior/Roberto%20Leher%20-

%20Notas%20ao%20doc%20elaborado%20pelo%20GT%20Interministerial.htm. 

Acesso em fevereiro de 2018.  

LIMA, K.R. de S. Brasil em tempos de contrarrevolução. Universidade e Sociedade. 

Brasília, DF: ANDES, Ano XXVII, no. 59, p. 92-103, janeiro de 2017.  

LIMA, K.R. de S. Plano nacional de educação 2014-2024: nova fase do privatismo e 

certificação em larga escala. Universidade e Sociedade, Brasília/DF: ANDES, Ano 

XXIV, No. 55, p. 32-43, fevereiro de 2015. 

LIMA, K.R. de S. O  P ro gr a ma Re u n i  e  o s  des a f io s  pa r a  a  fo r ma ç ão  

p r o f is s io na l  e m Ser v iço  So c ia l . Revista Katálysis, Florianópolis: UFSC v. 16, n. 

2, p. 258-267, jul./dez. 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

49802013000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em agosto de 2017. 

LIMA, K.R. de S. O Banco Mundial e a educação superior brasileira na primeira década 

do novo século. Revista Katálysis, Florianópolis: UFSC, v. 14, n. 1, p. 86-94, jan./jun. 

2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

49802011000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em agosto de 2017. 

https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/8457/4922
http://www.fedepsp.org.br/superior/Roberto%20Leher%20-%20Notas%20ao%20doc%20elaborado%20pelo%20GT%20Interministerial.htm
http://www.fedepsp.org.br/superior/Roberto%20Leher%20-%20Notas%20ao%20doc%20elaborado%20pelo%20GT%20Interministerial.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802013000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802013000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802011000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802011000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt


280 
 

 

LIMA, K.R. de S. Contra-reforma da educação nas Universidades Federais: o REUNI na 

UFF. Universidade e Sociedade, Brasília/DF: ANDES, v. 44, p. 147-157, 2009. 

 

LIMA, K.R. de S. Novas configurações da luta de classes e refundação do projeto burguês 

de sociabilidade. Trabalho necessário, Niterói, RJ: NEDDATE/FE/UFF, ano 06, no. 06, 

p.  1-36, 2008. 

 

LIMA, K.R. de S. Reforma da educação superior nos anos de contra-revolução 

neoliberal: de Fernando Henrique Cardoso a Luís Inácio Lula da Silva. Niterói/RJ, 2005. 

Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2005. 

 

LIMA, K.R. de S. A reforma da política educacional brasileira submissão do governo 

Lula às políticas dos organismos internacionais do capital. IN PAULA, M. de F. de. (org.). 

Debatendo a universidade: subsídios para a reforma universitária. – Florianópolis: 

Insular, 2004. (p. 25-42). 

 

LIMA, L; AZEVEDO, M. L.N. de; CATANI, A, M. O Processo de Bolonha, a avaliação 

da educação superior e algumas considerações sobre a Universidade Nova. Avaliação, 

Campinas; Sorocaba, SP, RAIES/UNICAMP/UNISO, v. 13, n. 1, p. 7-36, mar. 2008. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

40772008000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em outubro de 2017. 

 

LOBO, Maria Beatriz de Carvalho Melo. Esclarecimentos Metodológicos sobre os 

Cálculos de Evasão. Instituto Lobo. 2012. Disponível em: < 

http://www.institutolobo.org.br/imagens/pdf/artigos/art_078.pdf> Acesso em: agosto de 

2018. 

KUENZER, A. Z. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade 

estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. IN LOMBARDI, J.C.; 

SAVIANI, D; SANFELICE, J.L. (orgs.). Capitalismo, trabalho e educação. - 3. ed. – 

Campinas/SP: Autores Associados, HISTEDBR, 2005. (p. 77-96).   

MACIEL, D. “Melhor impossível”: a nova etapa da hegemonia neoliberal sob o governo 

Lula. Universidade e sociedade. Brasília-DF: ANDES, Ano XX, no. 46, p. 120-133, Julho 

de 2010. 

 

MACHADO, F.M. Financiamento da assistência estudantil nas universidades federais. 

Temporalis, Brasília/DF: ABEPSS, ano 17, n. 33, p. 231-253, jan./jun. 2017. Disponível 

em: <http://10.22422/temporalis.2017v17n33p231-253>. Acesso em set. de 2018. 

 

MANCEBO, D. Educação superior no Brasil: expansão e tendências. IN SILVA JR., J. 

dos R.; ROTHEN, J.C; SOUSA, J.V de; AZEVEDO, M.L.N. de. Política de educação 

superior brasileira: apontamentos e perspectivas. Belo Horizonte/MG: Traço 

Fino/Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, 2017. (p. 101-120). 

 

MANCEBO, D.; VALE, A.A. do; MARTINS, T.B. Políticas de expansão da educação 

superior no Brasil 1995-2010. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro: ANPEd, 

v. 20 n. 60, p. 31-50, jan.-mar. 2015. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v20n60/1413-2478-rbedu-20-60-0031.pdf.>. Acesso 

maio de 2017. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772008000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772008000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v20n60/1413-2478-rbedu-20-60-0031.pdf.%20Acesso%20maio%20de%202017
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v20n60/1413-2478-rbedu-20-60-0031.pdf.%20Acesso%20maio%20de%202017


281 
 

 

MANCEBO, D.; MAUÉS, O.; CHAVES, V. L. J. Crise e reforma do Estado e da 

universidade brasileira: implicações para o trabalho docente. Educar, Curitiba: Editora 

UFPR, n. 28, p. 37-53, 2006.  

MANCEBO, D. Reforma universitária: reflexões sobre a privatização e a mercantilização 

do conhecimento. Educação e Sociedade, Campinas/SP: CEDES, vol. 25, n. 88, p. 845-

866, Out. 2004.  

MARQUES, A. P. B.; PEREIRA, V. P. Nem esquerdas e nem revolução, o processo de 

busca do centro. Revista Ágora. Vitória: UFES, n. 1, 2005, p. 1-21. Disponível em: 

<htp://888.ufes.br/ppghis/agora/Documentos/Revista_1_PDFs/An gela%20Peralva%20-

%20%C3%81gora_1.pdf>. Acesso em fevereiro de 2018. 

 

MARTINS, D. M. Mário Meireles e sua “Pequena história do Maranhão”. In: 

ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (ENNHE), 06., 

2016, Natal/RN. Anais... Natal, 2016. Disponível em: 

<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/vi-ennhe/anais/>. Acesso em junho de 2017. 

 

MARX, K.  Contribuição à crítica da economia política. 2a. ed. – São Paulo: Expressão 

Popular, 2008. 

MARX, K. O Capital: crítica da economia política. 21. Ed. – Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. Livro I, vol. 1.  

MARX, K; ENGELS, F. A ideologia alemã. 2. ed. 3. reimp. São Paulo: M. Fontes, 2002.   

MEDEIROS FILHO, B. O golpe no Brasil e a reorganização imperialista em tempo de 

globalização. IN LOMBARDI, J.C.; KRAWCZYK, N (orgs). O golpe de 2016 e a 

educação no Brasil. 1. Ed eletrônica. – Uberlândia, MG: Navegando Publicações, 2018.   

MEIRELES, M. M. Dez estudos históricos. São Luís/MA: Alumar, 1994. 

 

MELO, A.A.S de. A avaliação institucional do ensino superior: controle e condução da 

política educacional, científica e tecnológica. IN SIQUEIRA, A. C de; NEVES, L.M.W. 

(orgs.). Educação superior: uma reforma em processo. São Paulo: Xamã, 2006 (p.125-

145). 

 

MINTO, L. W. A educação da miséria: particularidade capitalista e educação superior no 

Brasil. São Paulo: Outras Expressões, 2014. 

MINTO, L. W. As reformas do ensino superior no Brasil: o público e o privado em 

questão. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 

MIRANDA, C. Educação fest delivery e os CAps. Precarização do trabalho docente II: 

na defesa da educação pública de qualidade. Brasília-DF: ANDES, Dossiê Nacional n. 3., 

p. 39, nov., 2013. 

MORAES, R. Educação superior no Brasil: passado torto, presente difícil, futuro incerto. 

In KRAWCZY, N. (org.). Escola pública: tempos difíceis, mas não impossíveis. 

Campinas, SP/FE Unicamp; Uberlândia, MG: Navegando Publicações, 2018. (p. 33-42).  

 
MOURA, M.A.P; PASSOS, G. de O. A avaliação da meta global do REUNI pelas 

Universidades Federais medida pelos indicadores de desempenho estabelecido pelo TCU. 

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/vi-ennhe/anais/


282 
 

EDUCARE. XII In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 12., 2015, 

Curitiba/PR. Anais..., PUCPR, 2015. Disponível em: 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19180_8591.pdf. Acesso em out. de 2018. 

NAJJAR, J; MOCARZEL, M.; FONSECA, L. D. da. A democracia como elemento 

constitutivo da gestão da educação pública. IN NAJJAR, J; VASCONCELOS, M.C. 

(Orgs.). A LDB e as políticas educacionais: perspectivas, possibilidades e desafios 20 

anos depois. Curitiba: Appris, 2018 (p. 149-160). 

NASCIMENTO, A. (et al.). A educação superior a distância no Maranhão: um percurso 

marcado pela transregionalização, transnacionalização e pelos oligopólios 

educacionais. 2017, São Luís. 24 f. Não publicado. 

NASCIMENTO, I.V. do; MELO, M.A. A expansão da educação superior no Maranhão: 

cenário atual e tendências. IN CABRAL NETO, A.; NASCIMENTO, I.V. do; CHAVES, 

V.L.J. (orgs). Política de expansão da educação superior no Brasil: democratização às 

avessas. São Paulo: Xamã, 2011 (p. 65-80). 

NASCIMENTO, I.V. do; MELO, M.A. Tendências de expansão da educação superior 

pós-LDB: o caso do Maranhão. IN CABRAL NETO, A.; NASCIMENTO, I.V. do; 

CHAVES, V.L.J. (orgs). Políticas para a educação superior no Brasil: velhos temas e 

novos desafios. São Paulo: Xamã, 2009 (p. 69-84). 

NASCIMENTO. C.M. do. A assistência estudantil consentida na contrarreforma 

universitária dos anos 2000. Universidade e Sociedade, Brasília/DF:ANDES-SN, Ano 

XXIII, no. 53, p. 88-103, fevereiro de 2014. 

 

NETTO, J. P. Introdução ao estudo do método em Marx. São Paulo: Expressão Popular, 

2011. (64 p.)   

NETTO, J. P. Repensando o balanço do neoliberalismo. IN SADER, E; GENTILI, P. 

(orgs). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1995. (p. 29-34). 

NEVES, M. L.W; PRONKO, M.A. O mercado do conhecimento e o conhecimento para 

o mercado. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. (204 p.) 

NEVES, M.L. A reforma da educação superior e a formação de um novo intelectual 

urbano. IN SIQUEIRA, A. C de; NEVES, L.M.W. (orgs.). Educação superior: uma 

reforma em processo. São Paulo: Xamã, 2006 (p. 81-106). 

NISHIMURA, S.P. A precarização do trabalho docente como necessidade do capital: um 

estudo sobre o REUNI na UFRGS. Universidade e Sociedade. Brasília, DF: ANDES-SN, 

Ano XXIII, no. 53, p. 48-59, fevereiro de 2014. 

OLIVEIRA, F de. Brasil: uma biografia não autorizada. São Paulo: Boitempo, 2018. (174 

p.) 

OLIVEIRA, J.F. de; MEDEIROS, S. Educação superior à distância e políticas de 

formação de professores no Brasil: relações de um campo em disputa. IN GOMES, A.M; 

OLIVEIRA, J.F. de (orgs.). Reconfiguração do campo da educação superior no Brasil. 

Campinas, SP: Mercado das Letras, 2012 (p. 187-222). 

O retrato de uma catástrofe. Entrevista com Marilena Chauí para Jornalistas Livres em 

30/01/2017. Disponível em https://politicadasensibilidade.wordpress.com/2017/02/09/o-

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19180_8591.pdf
https://politicadasensibilidade.wordpress.com/2017/02/09/o-retrato-de-uma-catastrofe-entrevista-com-marilena-chaui-para-os-jornalistas-livre/


283 
 

retrato-de-uma-catastrofe-entrevista-com-marilena-chaui-para-os-jornalistas-livre/. 

Acesso em jan. 2019. 

 

OTRANTO, C.R. A reforma da educação superior do governo Lula: da inspiração à 

implantação. IN REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambú/MG, GT 11- 

Educação Superior, 2006. Disponível em: 

<http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-1791--Int.pdf.> Acesso em 

02/02/2018.  

ORSO. P. A criação da universidade e o projeto burguês de educação no Brasil. IN ORSO, 

P; SAVIANI, D; SILVA JR. D dos R; NOSELLA, P. (orgs.). Educação, sociedade de 

classes e reformas universitárias. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. (p. 43-62). 

PASSOS, G. de O.; QUARESMA, A.C. de L.; DIAS, A.R. dos S. Efeitos do REUNI no 

desempenho das universidades federais: avaliação baseada em indicadores de gestão. IN 

JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 8., 2017, São Luís. 

Anais... .Universidade Federal do Maranhão. São Luís, MA, agosto de 2017. CD-ROM. 

 

PAULA, C. H de; FARONI, W; BAETA, O. V. Indicadores de desempenho considerando 

o financiamento da expansão do ensino superior pelo Reuni. Revista de Ciências 

Humanas, Viçosa: CCH/UFV, v. 16, n. 2, p. 223-244, jul./dez. 2016. Disponível em: 

http://www.cch.ufv.br/revista/pdfs/vol16/artigo2dvol16-2.pdf. Acesso em maio de 2018. 

PESTANA, G; SILVA, R. O mercado de trabalho maranhense no contexto da crise: 

aspectos conjunturais e mudanças no marco regulatório. IN MOURA, F. de A.; 

TEIXEIRA, T.G; KELLER, P.F (orgs.). Trabalho em contexto de crise: regulação, 

informalidade e tendências setoriais. São Luís: EDUFMA, 2016. (p. 67-84).    

PRAZERES, V de A. Política de expansão/interiorização da UFMA e oferta de 

licenciaturas interdisciplinares: impasses e desafios para a democratização da Educação 

Superior pública e de qualidade. IN JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 7., 2015, São Luís. Anais... .Universidade Federal do Maranhão. São Luís, 

MA, agosto de 2015. CD-ROM. 

PRAZERES, V de A. Licenciaturas interdisciplinares em ciências naturais na UFMA: 

análise crítica de um modelo de formação docente no contexto da reestruturação da 

universidade brasileira. Natal, 2016. Tese (Doutorado em Educação). Universidade 

Federal do Rio Grande no Norte, 2016. 

RAMOS, M. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: 

Cortez, 2001. (320 p.). 

RANCIÈRE, J. Ódio a democracia. São Paulo: Boitempo, 2014. 

REIS, F. Grupos políticos e estrutura oligárquica no Maranhão. 2. Ed. São Luís: [s/n], 

2013. 

REIS, F. O reitor Edgard Santos e nós. Texto publicado no blog de A a Zema, em 

21/05/2015. Disponível em: 

<http://oimparcialblog.com.br/zemaribeiro/tag/apruma/>. Acesso em março de 2018. 

 

https://politicadasensibilidade.wordpress.com/2017/02/09/o-retrato-de-uma-catastrofe-entrevista-com-marilena-chaui-para-os-jornalistas-livre/
http://www.cch.ufv.br/revista/pdfs/vol16/artigo2dvol16-2.pdf
http://oimparcialblog.com.br/zemaribeiro/2015/05/o-reitor-edgard-santos-e-nos/
http://oimparcialblog.com.br/zemaribeiro/tag/apruma/


284 
 

REIS, F. Sindicato chapa branca e golpismo no DCE. Texto publicado no blog de A a 

Zema, em 27/05/2014. disponível em: 

<http://oimparcialblog.com.br/zemaribeiro/tag/apruma/>. Acesso em março de 2018. 

REIS, L.F. Dívida pública, política econômica e o financiamento das universidades 

federais nos governos Lula e Dilma (2003-2014). Universidade e Sociedade. Brasília/DF: 

ANDES, Ano XXVI, no. 57, p. 16-35, jan. 2016. 

 

RISTOFF, D. O novo perfil do campus brasileiro: uma análise do perfil socioeconômico 

do estudante de graduação. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, 

RAIES/UNICAMP/UNISO, v. 19, n. 3, p. 723-747, nov. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/aval/v19n3/10.pdf> Acesso em outubro de 2017. 

 

RISTOFF, D. Educação superior dez anos pós-LDB: da expansão à democratização.  IN 

BITTAR, M; OLIVEIRA, J. F de; MOROSINI, M. (orgs.). Educação superior dez anos 

pós-LDB. Brasília: INEP, 2008. (p. 39-50). 

 
RODRIGUES, J. Os empresários e a educação superior. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2007. 

ROSA, C. de M; RIBEIRO, R. Acesso, retenção e evasão: os contornos da exclusão na 

Universidade Federal de Goiás. Cad. Pesq., São Luís, UFMA, v. 25, n. 3, jul./set. 2018. 

Disponível em: 

<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/

9958.> Acesso em out. de 2018. 

RUMMERT, S; ALGEBEILE, E; VENTURA, J. Educação e formação humana no 

cenário de integração subalterna no capital-imperialismo. IN SILVA, M.M. da; 

QUARTIERO, E.M.; EVANGELISTA, O. (orgs.). Trabalho, jovens e educação: a 

conexão subalterna de formação para o capital. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2012 

(p. 15-70). 

SADER, E. Brasil: de Getúlio a Lula. IN SADER, E; GARCIA, M. A (orgs.). Brasil, 

entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo: Boitempo, 

2010.  

SALDANHA, L. L. A instrução pública maranhense na primeira década republicana 

(1889-1899). Imperatriz/MA: Ética, 2008.  

SAMPAIO JR. P. de A. Desfecho melancólico IN COUTINHO, L. C. S. et al. (orgs.). 

História e historiografia da educação: debates e contribuições. Uberlândia: Navegando 

Publicações, 2018 (p. 37-48). 

SAMPAIO JR. P. de A. Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa. 

Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 112, p. 672-688, out./dez. 2012.  

SAMPAIO JR. P. de A. Globalização e reversão neocolonial: o impasse brasileiro. 

Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía. Hoyos Vásquez, Guillermo. 

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2007. ISBN: 

978-987-1183-75-3. Disponível em: 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos/11Sampaio.pdf.> Acesso 

em 22 de dezembro de 2017. 

http://oimparcialblog.com.br/zemaribeiro/2014/05/sindicato-chapa-branca-e-golpismo-no-dce/
http://oimparcialblog.com.br/zemaribeiro/tag/apruma/
http://www.scielo.br/pdf/aval/v19n3/10.pdf
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/9958
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/9958
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos/11Sampaio.pdf


285 
 

SANTOS, C. de S.; CASTANEDA, M.V.N.G; BARBOSA, J.D. Indicadores de 

desempenho das IFES da região Nordeste: uma análise comparativa. XI Colóquio 

Internacional sobre gestão universitária da América do Sul/II Congresso Internacional IGLU. 

Florianópolis, dez. 2011. Disponível em: 

<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/25952>. Acesso em março de 2018. 

 

SAVIANI, D. Democracia, educação e emancipação humana: desafios do atual momento 

brasileiro. Psicologia Escolar e Educacional, São Paulo, vol. 21, no. 3, set./dez. de 2017 

(p. 653-662). 

SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: ANPEd. v. 14, n. 40, 

p. 143-155. Jan./abr. 2009.  

SAVIANI, D. Política educacional brasileira: limites e perspectivas. Revista de 

Educação, Campinas: PUC/Campinas, n. 24, p. 7-16, junho de 2008. 

SAVIANI, D. O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto do MEC. IN 

Educ. Soc., Campinas: CEDES, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1231-1255, out. 2007a. 

SAVIANI, D. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 

Campinas/SP: Autores Associados, 2007b. 

SAVIANI, D. Educação e trabalho: fundamentos ontológicos e históricos. Revista 

Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, ANPEd, v. 12, n. 34, p. 152-180. Jan./Abr. 

2007c.   

SAVIANI, D. Escola e Democracia. 39. ed. Campinas/SP, Autores Associados, 2007d.  

SAVIANI, D. O choque teórico da politecnia. Trabalho, educação e saúde. Rio de 

Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, v. 1, 

n.1, p. 131-152, 2002.  

SGUISSARD, V. Educação superior no Brasil: democratização ou massificação 

mercantil?  Educ. Soc., Campinas/SP: CEDES, v. 36, n. 133, p. 867-889, out.-dez., 2015. 

 
SGUISSARD, V. A universidade brasileira no século XXI: desafios do presente. – São 

Paulo: Cortez, 2009. 

SGUISSARD, V. Modelo de expansão da educação superior no Brasil: predomínio 

privado/mercantil e desafios para a regulação e a formação universitária. Educ. Soc., 

Campinas/SP: CEDES, v. 29, n. 105, p. 991-1022, set./dez. 2008.  

SGUISSARD, V. Reforma Universitária no Brasil – 1995-2006: Precária trajetória e 

incerto futuro. Educ. Soc., Campinas/SP, v. 27, n. 96 - Especial, p. 1021-1056, out. 2006. 

SGUISSARD, V; SILVA JR. J. dos R. Trabalho intensificado nas Federais: pós-

graduação e produtivismo acadêmico. – São Paulo: Xamã, 2009. 

SIMESP. Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior/SIMESP. Mapa do ensino 

superior no Brasil. Brasília/D: Convergência Comunicação Estratégica, 2015. 

 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/25952


286 
 

SINGER, A. Raízes sociais e ideológicas do Lulismo. Novos estudos, São Paulo: 

CEBRAP, no. 85, p. 83-102, nov. de 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/nec/n85/n85a04.pdf>. Acesso em julho de 2017. 

 

SILVA, A.F. da. O REUNI entre e expansão e a reestruturação: uma abordagem da 

dimensão acadêmico-curricular. São Paulo, 2014. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

SILVA, M. das G. M. da; VELOSO, T.C.M.A. Acesso nas políticas de educação superior: 

dimensões e indicadores em questão. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 18, n. 3, p. 

727-747, nov. 2013. 

 

SILVA JR. J. dos R.; ANELLI JR. L.C. O lulismo, o precariado e a mudança nas federais. 

IN PREVITALI, F.S.; LUCENA. C; LIMA, A.B. (orgs.). Desafios do trabalho e 

educação no século XXI. Uberlândia: Navegando Publicações, 2017. (p. 125-140). 

 

SILVA JR. J. dos R. Pragmatismo e populismo na educação superior nos governos FHC 

e LULA. São Paulo: Xamã, 2005.  

 

SOUSA, A.P.R de; COIMBRA, L.J.P. As licenciaturas interdisciplinares e o processo de 

expansão das IFES: implicações para a formação de professores. Revista HISTEDBR On-

line, Campinas/SP: HISTEDBR, n 65, p. 141-159, out2015. Disponível em: < 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8642702/10181>. 

Acesso em dez. 2016. 

SOUZA, A.L. de. A reforma decretada: tendências e perspectivas para a educação 

superior pública brasileira. IN IN CHAVES, CABRAL NETO, NASCIMENTO (orgs). 

Política e expansão da educação superior no Brasil: democratização às avessas. São 

Paulo: Xamã, 2011 (p. 103-120). 

TAJRA, L.M.C. 1º. Ciclo de estudos básicos da Universidade Federal do Maranhão: 

contribuições para a reflexão. São Luís: Edufma/Secretaria de Educação, 1985. 

TORRIGLIA, P.L; ORTIGARA, V. O campo das mediações: primeiras aproximações 

para a pesquisa em políticas educacionais. IN CUNHA, C. da; SOUSA, J.V. de; SILVA, 

M.A. da. (orgs.) O método dialético na pesquisa em educação. Campinas/SP: Autores 

Associados/Brasília, DF: Faculdade e Educação, Universidade de Brasília, UnB, 2014 (p. 

183-200).   

VARGAS, H.M. Democracia, cidadania e direitos humanos no ensino superior?. IN 

CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, Brasília/DF. Anais.... 

Florianópolis/SC: Boiteux, 2008. Disponível em:  

<https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVII+Congresso+Nacional+-

+Bras%C3%ADlia+(20%2C+21+e+22+de+novembro+de+2008).pdf>. Acesso em 

março de 2017. 

 

UNESCO. Declaração Mundial de Educação Superior no Século XXI: visão e ação. 

Unesco, 1998. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-

Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-mundial-sobre-educacao-superior-no-seculo-

xxi-visao-e-acao.html. Acesso em: maio de 2017. 

 

http://www.scielo.br/pdf/nec/n85/n85a04.pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8642702/10181
https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVII+Congresso+Nacional+-+Bras%C3%ADlia+(20%2C+21+e+22+de+novembro+de+2008).pdf
https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVII+Congresso+Nacional+-+Bras%C3%ADlia+(20%2C+21+e+22+de+novembro+de+2008).pdf


287 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Plano de Reestruturação e Expansão 

da Universidade Federal do Maranhão – Reuni. São Luís, UFMA, 2007.   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Pró-reitoria de Ensino. Projeto 

pedagógico do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas. São Luís, 

2010 b.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Pró-reitoria de Ensino. Projeto 

pedagógico do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. São 

Luís, 2013 a.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Pró-reitoria de Ensino. Projeto 

pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas/Sociologia. São Luís, 2013 

b. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Pró-reitoria de Ensino. Edital no. 

107/2017. Regulamenta o ingresso nos cursos presenciais de Graduação da UFMA no 

segundo semestre letivo de 2017. Disponível em 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/IlHQ9OwFjfNpzrh.pdf>. Acesso em 

novembro de 2017. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Pró-reitoria de Ensino. Edital no. 

15/2017. Regulamenta o ingresso nos cursos presenciais de Graduação da UFMA no 

primeiro semestre letivo de 2017. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/bM59q4lQCdYESpO.pdf>. Acesso: 

novembro de 2017. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Pró-reitoria de Ensino. Edital no. 

119/2016. Regulamenta o ingresso nos cursos presenciais de Graduação da UFMA no 

segundo semestre letivo de 2016. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/AMEWLZ5MmGC73j1.pdf.> Acesso em 

novembro de 2017.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Relatório de Gestão do Exercício 

2009. UFMA, São Luís, 2010 a. Disponível em 

<http:<//www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/IXfX8SA0UWK3ZW4.pdf.> Acesso em 

junho de 2017. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Relatório de Gestão do Exercício 

2010. UFMA, São Luís, 2011. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/wXIJ6ZamRBMzUnO.pdf.> Acesso em 

maio de 2017. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Relatório de Gestão do Exercício 

2011. UFMA, São Luís, 2012. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/KpDRpHdIhW3ejma.pdf.> Acesso em julho 

de 2017.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Relatório de Gestão do Exercício 

2012. UFMA, São Luís, 2013 c. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/Wv2I3uQMHI3GhzI.pdf.> Acesso em junho 

de 2017. 

http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/IlHQ9OwFjfNpzrh.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/bM59q4lQCdYESpO.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/edital/AMEWLZ5MmGC73j1.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/IXfX8SA0UWK3ZW4.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/wXIJ6ZamRBMzUnO.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/KpDRpHdIhW3ejma.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/Wv2I3uQMHI3GhzI.pdf


288 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Relatório de gestão do Exercício de 

2014. UFMA, São Luís, 2015a. Disponível em 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/zMBJjDuBLuW9x4E.pdf>. Acesso em 

julho de 2017. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Relatório de Gestão do Exercício 

2015. UFMA, São Luís, 2016. Disponível em 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/UuzZzr7AY17w0q3.pdf.> Acesso em junho 

de 2017. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Relatório de Gestão do Exercício 

2016. UFMA, São Luís, 2017. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/YGO8KPChekjrAeX.pdf.> Acesso em 

junho de 2017. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Boletim Informativo UFMA Virtual 

no. 14. Ano I. 21 de março de 2015b. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/EX29wcMxmEjjOt2.pdf>. Acesso em 

março de 2015. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Boletim Informativo UFMA Virtual 

no. 11. Ano I. 18 de maio de 2015c. Disponível em 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/9Hoqw9Qn3oKYkr9.pdf>. Acesso em maio de 

2015. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Boletim Informativo UFMA Virtual. 

no. 42, Ano I – 03 de julho de 2015d. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/gLdHEtBjDf1iabd.pdf.>Acesso, julho de 

2015. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Boletim Informativo UFMA Virtual. 

no. 36, Ano I – 24 de junho de 2015e. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/HjLce4oYj7FDqDU.pdf>. Acesso em julho 

de 2015. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Resolução no. 73, de 2 de fevereiro de 2004. Adequa a estrutura organizacional da 

Universidade Federal do Maranhão e dá outras providências. São Luís, 2004. Disponível 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/avMaZgOYJQdasvG.pdf.> Acesso em 

março de 2018. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Resolução no. 83, de 02 de dezembro de 2005. Cria a Unidade Acadêmica denominada 

Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia na estrutura da UFMA, no campus II, no 

município de Imperatriz. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/TniaTAmAKRegsVE.pdf>. Acesso em 

março de 2018. 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Resolução no. 82, de 02 de dezembro de 2005. Cria a Unidade Acadêmica denominada 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/zMBJjDuBLuW9x4E.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/UuzZzr7AY17w0q3.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/YGO8KPChekjrAeX.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/EX29wcMxmEjjOt2.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/9Hoqw9Qn3oKYkr9.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/gLdHEtBjDf1iabd.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/HjLce4oYj7FDqDU.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/avMaZgOYJQdasvG.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/TniaTAmAKRegsVE.pdf


289 
 

Centro de Ciências Agrarias e Ambientais na estrutura da UFMA, no campus V, no 

município de Chapadinha.  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Resolução nº 104, de 30 de novembro de 2007. Aprova a adesão da UFMA ao Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 

Disponível em <http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/fFaqIa28X3olvkG.pdf>. 

Acesso em março de 2018.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Resolução no. 123, de 26 de março de 2010. Regulamenta as eleições para chefe de 

departamento acadêmico e coordenador de curso de graduação. Disponível em 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/KmE8g2ITX3trYeJ.pdf.> Acesso em março 

de 2018. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Resolução no. 239, 2015. Cria a Unidade Acadêmica denominada Centro de Ciências 

Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia na estrutura da UFMA, no campus V, no 

município de Pinheiro. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Estatuto. Aprovado pela Resolução nº 17/98 do Conselho Universitário, de 22 de 

dezembro de 1998, pelo Parecer nº 472/99, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, pela Portaria Ministerial nº 1216–MEC, de 30 de julho de 1999, 

e publicado no D.O.U. de 27 de agosto de 1999. Com alterações introduzidas por 

resoluções dos Colegiados Superiores. São Luís, 2017a. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/estatuto_ufma.pdf>. Acesso em: julho de 

2018. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

Regimento Geral. Aprovado pela Resolução nº 28/99 do Conselho Universitário, de 17 

de dezembro de 1999. Com alterações introduzidas por resoluções dos Colegiados 

Superiores. São Luís, 2017b. Disponível em: 

<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/sFiiLxJ9jWxmDux.pdf>. Acesso em: julho 

de 2018. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Guia da UFMA. Universidade Federal 

do Maranhão, São Luís, 2014. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2012-2016. São Luís, 2012.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2017-2021. São Luís, 2017.  

WOOD, E.M. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. 1. 

ed.  – São Paulo: Boitempo, 2003. 

 

 

 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/fFaqIa28X3olvkG.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/KmE8g2ITX3trYeJ.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/estatuto_ufma.pdf
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/sFiiLxJ9jWxmDux.pdf


290 
 

APÊNDICES 

 

APENDICE A – Roteiro de entrevista docentes campus UFMA 

1. Fale da sua inserção como docente na Universidade Federal do Maranhão? 

(Início, Curso(s) que atua, Atividades que realiza (ensino, pesquisa e extensão) 

 

2. Como você analisa o processo de interiorização da UFMA?  

 

3. Você acredita que a UFMA tem contribuído para o desenvolvimento local e que 

os cursos implantados correspondem as demandas do mercado de trabalho no 

município em que você atua? 

 

4. Quais os principais desafios que você enfrenta como docente de um campus 

interiorizado da UFMA? (Infraestrutura; Condições de trabalho (quantidade de 

alunos; apoio para atividades de ensino, pesquisa e extensão; acúmulo de 

atividades; carreira; outros...), Perfil dos cursos; Perfil do alunado; Condições da 

cidade; Outros). 

 

5. Que perspectivas para sua carreira você vislumbra como docente de um campus 

interiorizado da UFMA? 

 

6. Você pretende permanecer neste campus ou gostaria de atuar em outro campus 

da UFMA ou em outra IES? Por quê? 

 

7. Qual sua identificação com o curso em que você leciona? 

 

8. Você já sofreu algum constrangimento ou discriminação pelo fato de ser docente 

de um campus interiorizado da UFMA? 

 

9. Que pontos positivos e negativos você destaca no processo de interiorização da 

UFMA? 

 

10. Que perspectivas você vislumbra para a interiorização da UFMA? Você se vê 

mais otimista ou pessimista com relação a esse processo? 
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APENDICE B – Roteiro Entrevistas diretores campus UFMA 

 

1. COMO FOI SE DEU SUA INSERÇÃO COMO DIRETOR DE CAMPUS NA 

UFMA? 

 

2. QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS/DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

GESTÃO DE UM CAMPUS INTERIORIZADO? 

 

3. DESCREVA SUA RELAÇÃO, COMO DIRETOR, COM A 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA UFMA (REITORIA, PRÓ-REITORIAS, 

ASSESSORIA DE INTERIORIZAÇÃO) E COM OS SERVIDORES 

(DOCENTES E TÉCNICOS) DO CAMPUS? 

 

4. VOCÊ SENTIU ALGUM CONSTRANGIMENTO, DESCRIMINAÇÃO OU 

DIFICULADADE PELO FATO DE SER DIRETOR DE UM CAMPUS 

INTERIORIZADO? 

 

5. VOCÊ CONSIDERA ADEQUADO O PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

DIRETORES DOS CAMPI DO INTERIOR QUE AINDA NÃO SE 

CONSTITUIRAM COMO UNIDADES ACADÊMICAS? POR QUÊ? 

 

6. COMO VOCÊ TOMA SUAS DECISÕES NO ÂMBITO DO GESTÃO DO 

CAMPUS? 

 

7. COMO A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA UFMA LIDA COM AS 

DEMANDAS DO CAMPUS? 

 

8. COMO VOCÊ AVALIA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS? 

 

9. VOCÊ ACREDITA QUE A UNIVERSIDADE TEM CONTRIBUIDO PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL E QUE OS CURSOS IMPLANTADOS 

CORRESPONDEM AS DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO? 

 

10. QUAIS AS PERSPECTIVAS QUE VOCÊ VISLUMBRA PARA A 

INTERIORIZAÇÃO DA UFMA? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Desabamento forro do predio REUNI em Grajaú. Foto: blog De olho em 

Grajaú (http://realidadenatela.blogspot.com/2016/11/ufma-de-grajau-desaba-forro-

durante.html). 

 

 

ANEXO B- Restaurante Universitário Campus Grajaú. Foto: Portal UFMA Campus 

Grajaú 

(https://admin.ufma.br/shared/verImagem?salvar=false&idArquivo=380991&key=db9e

6fbc829eb62693ac7c35cace06e0 ).
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http://realidadenatela.blogspot.com/2016/11/ufma-de-grajau-desaba-forro-durante.html
https://admin.ufma.br/shared/verImagem?salvar=false&idArquivo=380991&key=db9e6fbc829eb62693ac7c35cace06e0
https://admin.ufma.br/shared/verImagem?salvar=false&idArquivo=380991&key=db9e6fbc829eb62693ac7c35cace06e0
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ANEXO C - Quadra poliesportiva Campus Grajaú. Foto: Portal UFMA Campus Grajaú. 

(https://admin.ufma.br/shared/verImagem?salvar=false&idArquivo=380992&key=f65c

1e3da74eec1e09b95eb3505813a8). 

 

 

ANEXO D - Instalações provisórias Campus Grajaú. Foto: Portal campus Grajaú. 

(http://portais.ufma.br/PortalUnidade/grajau/paginas/pagina_estatica.jsf?id=725)
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ANEXO E - Instalações provisórias do Campus Balsas. Foto: Emanuel Lemos 

(21/01/2017). http://www.diariodebalsas.com.br/noticias/bazar-da-volta-ao-sistema-

escambo-e-realizado-por-alunos-da-ufma-campus-balsas-16465.html. 

 

 

ANEXO F - Mobilização campus Balsas pela entrega do predio (07/11/2018). Foto: 

Facebook UFMA Campus Balsas. 

(https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/746833098985114/

?type=3&theater )

 

 

 

https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/746833098985114/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/746833098985114/?type=3&theater
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ANEXO G - Mobilização campus Balsas pela entrega do predio (20/04/2016). Foto: 

Facebook UFMA Campus Balsas. 

(https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/268590583476037/

?type=3&theater)
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ANEXO H - Obra Campus Balsas. Setembro de 2016. Foto Facebook UFMA Campus 

Balsas 

https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/341578686177226/

?type=3&theater. 

 

ANEXO I - Mobilização pela entrega do predio do campus Balsas, 07/11/2018. Foto 

Facebook UFMA Campus Balsas 

(https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/745663195768771

?type=3&theater) 

 

https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/341578686177226/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/341578686177226/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/ufmabalsas/photos/a.244227915912304/745663195768771?type=3&theater
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ANEXO J - Aréa de vivência. Predio antigo Campus de Bacabal. Foto: Wherlyshe 

Moraes (2016)

 

ANEXO K- Alojamento dos alunos do PRONERA – Campus Bacabal. Foto Wherlishe 

Moraes (2016)  

 



298 
 

ANEXO L - Instalação de Data-show improvisada. Predio REUNI Campus Bacabal. 

Foto Wherlyshe Moares (2016) 

 

ANEXO M - Instalações de ar-condicionado improvisadas. Predio REUNI Campus 

Bacabal. Foto Wherlyshe Moraes (2016) 
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ANEXO N - Restaurante Universitário Campus Bacabal. Foto Wherlyshe Moraes (2016) 

 

 

ANEXO O - Teto da sala de aula do prédio REUNI – Campus Codó (nov. 2018). Autor 

desconhecido.  
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ANEXO P – Corredor do prédio REUNI – Campus Codó (nov. de 2018) – autor 

desconhecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Q – Restaurante terceirizado – Campus Bacabal (2014). Acervo pessoal. 
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ANEXO R – protesto de estudantes (2012) – campus Bacabal. Acervo pessoal 
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ANEXO S – Protesto de estudantes vários campi durante o Fórum das Licenciaturas da 

UFMA (2013). Acervo pessoal. 

 


