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RESUMO 

Para minimizar os efeitos dos baixos índices de acesso ao ensino superior, o Governo Federal 
implantou, em 2006, o Programa Nacional de Interiorização das IFES. A Universidade 
Federal de Alagoas – UFAL - iniciou seu projeto de Interiorização nesse ano com a criação de 
Campus no Agreste alagoano e, mais tarde, em 2010, no Sertão. Com o objetivo de situar o 
processo de interiorização da UFAL, o presente trabalho realiza uma reflexão que se inicia 
pela contextualização do ensino superior em âmbito nacional do período da crise universitária 
até sua atual expansão e, em seguida, discute o desenvolvimento da UFAL e sua recente 
interiorização. Busca-se resgatar o período em que se desenvolveram as universidades nas 
últimas seis décadas, buscando tecer relações entre a universidade pública e o seu papel na 
democratização do ensino superior. 
 
Palavras-chave: Expansão do ensino superior; Interiorização do ensino superior; 
Democratização do ensino superior.  

ABSTRACT 

In the year of 2006 the Federal Government implemented a program to minimize the effects 
of low levels of access to universities by expanding it up-country, the program is called 
Programa Nacional de Interioziação das IFES. The Universidade Federal de Alagoas - UFAL  
started its part of the project in the same year with the creation of the Campus Arapiraca  and 
later, in 2010 created the Campus Sertão. Aimed to focus in UFAL’s role in this process, this 
paper makes a reflection that begins by contextualizing the higher education in Brazil,  from 
the crisis period to its current expansion and then discuss the development of UFAL and its 
recent expansion. We retrieve the period in which universities have developed over the past 
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six decades, trying to relate public universities and their role in the democratization of higher 
education. 

 

Palavras-chave: Higher Education expansion; Higher Education Interiorization; Higher 
Education democratization.  

INTRODUÇÃO 

 

Em 2006, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) iniciou seu projeto de 

interiorização, apreciando o Programa Nacional de Interiorização das IFES, com a criação de 

Campus no Agreste alagoano e, mais tarde, em 2010, no Sertão. Suas sedes se localizam nos 

municípios de Arapiraca – com Unidades em Palmeira dos Índios, Viçosa e Penedo – e de 

Delmiro Gouveia – com Unidade Santana do Ipanema – respectivamente. 

Considerando que a Interiorização das Universidades Federais é um fenômeno recente 

cujos desafios e dificuldades já começam a surgir, o presente trabalho propõe resgatar o 

contexto universitário nacional e local que antecedeu a interiorização da UFAL, buscando 

traçar algumas relações entre a universidade pública e o seu no papel na democratização do 

ensino superior. Tal preocupação advém da necessidade de ampliar o debate sobre esse 

processo, fomentando discussão sobre as políticas de expansão do ensino superior no Brasil 

abrindo, também, um espaço de estudo das políticas públicas na área da psicologia 

escolar/educacional. 

 

CONTEXTO UNIVERSITÁRIO NACIONAL ANTERIOR À INTERIORIZAÇÃO DA 

UFAL 

 

A partir dos anos 50, a industrialização e o crescimento econômico no Brasil 

favoreceram a uma maior atenção às condições das universidades no país por diversos setores 

da sociedade. A criação da Universidade de Brasília marca o movimento pela modernização 

do ensino superior brasileiro e muitos estudantes se mobilizam por uma Reforma 
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Universitária contra seus modelos atrasados, o elitismo presente nas instituições, além do 

problema dos excedentes3 (FÁVERO, 2006). 

As manifestações estudantis fazem-se presentes também no período da Ditadura 

Militar – entre 1964 e 1985 -, que deixou marcas na universidade, principalmente no tocante à 

tecnoburocracia, privatização e profissionalização das escolas. Ghiraldelli Jr. (2006) afirma 

que, diante das inquietações de movimentos estudantis, inspiradas pelo contexto 

internacional, o governo foi forçado a iniciar uma reforma do ensino superior a fim de 

solucionar a crise universitária e, ao mesmo tempo, conter/disciplinar os estudantes rebeldes. 

Para o governo, o problema da educação superior era os “excedentes”, uma vez que estes não 

estavam no mercado de trabalho. De acordo com Figueiredo (2005), foi nesse período que 

Leis Orgânicas do ministro Gustavo Campanema criaram o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), além da regulamentação da formação docente, contudo, sem a devida valorização.  

Freitag (2005) aponta a preocupação do governo, a partir daí, por uma reforma do 

ensino superior, que o democratizasse. Todavia, tal reforma ocorreu de maneira 

antidemocrática, sem consultar professores, estudantes e comunidade: foi criada uma 

comissão mista – composta por dois especialistas brasileiros e cinco americanos - do 

Ministério da Educação (MEC) e United States Agency for International Development 

(USAID) para solucionar a crise universitária. A Lei de Reforma Universitária, Lei n° 5. 

540/68, adotou o discurso de ampliar o acesso ao ensino superior, porém, foi contraditória em 

sua ação estratégica de expandir, racionalizando as estruturas e os recursos. 

Algumas diretrizes, para tanto, apontaram: a adoção do vestibular unificado e 

classificatório; incentivo à privatização do ensino (como forma de absorver os “excedentes”); 

adesão ao sistema de crédito (parcelar o curso através de matrícula por disciplina); divisão da 

universidade em departamentos ao invés das cátedras; criação de cursos de curta duração; 

definição de dedicação exclusiva aos professores; asseguramento dos direitos estudantis; 

definição da carreira do magistério; e, disposição de um sistema de bolsas para custear os 

estudos (FREITAG, 2005).  

                                                           
3  Denominam-se excedentes aqueles que, ainda alcançando a média estabelecida para ingressar a 
universidade, não poderiam cursar o ensino superior público devido a falta de vagas (GHIRALDELLI JR., 
2006). 
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Segundo Ghiraldelli Jr (2006), o taylorismo foi base para a construção do modelo 

universitário, dando ênfase “à racionalidade, à eficiência e à produtividade”. Esse caráter de 

empresa da universidade fez aumentar a burocracia da instituição. Isso justifica a preocupação 

expressa por Marilena Chauí (2003) de que a universidade se tornasse uma organização, 

prestadora de serviços de rápida adaptação às exigências mercadológicas. Dessa forma, para a 

autora, nesse tipo de instituição a formação deixa de ser papel essencial do docente. Este se 

torna apenas transmissor rápido de conhecimentos; e a pesquisa visa uma intervenção 

imediata e eficaz imposta pelos financiadores sem, portanto, dispensar tempo para reflexão, 

crítica e avaliação de seus conhecimentos, bem como sua mudança e superação. 

Em 1971, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692 

também apresenta algumas soluções para conter os excedentes do ensino superior. Esta 

legislação racionaliza o trabalho escolar, designando ao ensino do Segundo grau o objetivo da 

profissionalização dos jovens a fim de responder às exigências de mão-de-obra qualificada do 

mercado. Essa seria uma forma de desviar o rumo dos alunos concluintes do segundo grau dos 

quadros universitários para o mundo do trabalho. Todavia, isso só funcionou em escolas 

públicas, pois, as escolas particulares (que recrutavam alunos de classes mais altas) 

desconsideraram essa exigência, visto que se preocuparam em preparar seus alunos para 

ingressarem no ensino superior (GHIRALDELLI JR., 2006). 

Somente em 1986, pelo governo do general Figueiredo, a profissionalização deixou de 

ser obrigatória no Segundo Grau (GHIRALDELLI JR., 2006). Freitag (2005) vê esse fato 

como uma maneira de reter o aluno antes de ingressar na universidade, inserindo-lhe logo no 

mercado de trabalho, a fim de que, consequentemente, não se engaje em movimentos 

estudantis. Sendo assim, também se trata de uma estratégia de expulsão, já que expulsa o 

aluno pobre antes do mesmo ingressar na universidade, desviando-o e, portanto, inserindo-o 

perversamente no mercado de trabalho. E mais, o Decreto-Lei nº 869 de 1969, inclui a 

educação moral e cívica voltada a princípios religiosos e conformistas em todos os níveis da 

escola, o que remete a esta instituição um papel de aparelho ideológico do Estado (FREITAG, 

2005). 

Para Martins (2009), a reforma de 1968 trouxe algumas inovações necessárias, como a 

articulação de ensino e pesquisa, a abolição das cátedras para departamentos e a pós-

graduação. Porém, em contrapartida ao que seria público, fez surgir um “novo” ensino 
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superior, este, exclusivamente, profissionalizante em estabelecimentos isolados que visam à 

obtenção do lucro econômico para rápido atendimento de demandas. 

Entre 1945 e 1965, o ensino superior público aumentou, consideravelmente, inclusive, 

até no que se refere à federalização de instituições estaduais e privadas. No entanto, em uma 

tentativa de solucionar o problema dos “excedentes” e, principalmente, sob o “princípio da 

expandir com contenção”, o Conselho Federal de Educação (CFE) deu condições ao aumento 

do ensino superior privado. 

O que se observar é que no período entre 1965 e 1980, as matrículas nesse setor 

cresceram de 44% para 64%, mas ainda pode-se considerar pouco. Depois de uma crise 

econômica na década de 1980, o Conselho Nacional de Educação (que substituiu o CFE), 

“adotou uma política de flexibilização diante dos processos de autorização, reconhecimento e 

credenciamento de cursos e de instituições particulares”, incentivando assim a 

competitividade das empresas privadas de ensino superior (MARTINS, 2009).  

Enquanto isso, os recursos investidos aos institutos federais eram cada vez menores, 

abrindo caminho para o crescimento de 209% do setor privado entre 1995 a 2005. Freitag 

(2005) argumenta que as instituições privadas tinham valor de uma expansão não-prioritária 

já que a maioria de seus cursos eram de áreas que poderiam funcionar à noite, com apenas 

recursos humanos e sem grandes custos de estrutura, o que desfavorecia o aluno desse lugar 

no mercado em comparação aos de instituições públicas. 

Rodríguez e Martins (2005) reconhecem a participação do Banco Mundial como 

financiador do desmantelamento do setor público na América Latina. Seguindo os princípios 

do neoliberalismo4, o Banco diz ser excessiva a intervenção do Governo nesse âmbito: “en la 

mayoria de los países en desarrollo el grado de participación del gobierno em la educación 

post secundaria há excedido com creces lo que se considera económicamente eficiente” 

(BANCO MUNDIAL, 1993, apud RODRÍGUEZ; MARTINS, 2005, p. 44). Especificamente 

a reforma do ensino superior, sugere 

                                                           
4  Os neoliberais defendem a minimização do Estado no âmbito econômico, favorecendo a política de 
privatização, deixando a vida própria do mercado guiar a economia do país. A educação pública, nesse sentido, 
reduziria as desigualdades sociais, a responsabilidade pelo mérito do indivíduo, a competitividade e aquecimento 
do mercado, sendo estes, fatores básicos para manter as relações capitalistas. Sugere, então, escolas privadas de 
qualidade, o que diminuiria o monopólio estatal a burocracia e os gastos públicos (ANDERSON, 1995). 
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Fomentar as diferenças das instituições, incluindo o desenvolvimento das 
instituições privadas; Proporcionar incentivos para que as instituições 
públicas diversifiquem fontes de financiamento; redefinir a função do 
governo no ensino superior; adotar políticas que estejam destinadas a 
priorizar os objetivos de qualidade e equidade (BANCO MUNDIAL, 1993, 
apud RODRÍGUEZ; MARTINS, 2005, p. 44).  

No decorrer dos anos 80, então, não há outros marcos senão a continuidade do 

crescimento dessas instituições privadas. E esse favorecimento foi mantido no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) atuando sob uma administração racional dos 

recursos para o ensino superior, investindo em cursos noturnos e permitindo parcerias com o 

setor privado em busca de financiamento.   

Além disso, já na década de 90, o Decreto nº 2.306/975 diferencia a organização 

acadêmica das IES em universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades 

e institutos superiores ou escolas superiores. E, ainda, os autores destacam a autonomia que 

foi reconhecida para os Centros Universitários, todavia, sem o dever da pesquisa 

(RODRÍGUEZ; MARTINS, 2005).  

O crescimento das instituições privadas pode ser aferido em diversas estatísticas. No 

Brasil, de acordo com as pesquisas do Ministérios da Educação/Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Diretoria de Estatísticas Educacionais 

(MEC/INEP/DEED), em 2010, as instituições privadas ofereceram 2.674.855 vagas em 

relação às 445.337 provenientes das instituições públicas. Ainda são apenas 278 instituições 

públicas comparando-se às 2.100 privadas. A diferença de oferta de vagas no ensino privado 

equivale a 84%, sendo cinco vezes a mais do que o ensino público. Em Alagoas, 17.771 

foram as vagas ofertadas pelo setor privado e 7.186 foram de instituições públicas. Já as 

matrículas nesse estado corresponderam a 31.060 em instituições públicas com pouca 

diferença das privadas, 34.259. Esse último fato pode ser consequência das dificuldades do 

setor privado de conseguir manter seus estudantes até o término do curso, pelo alto índice de 

inadimplência e evasão.  

                                                           
5  Esse Decreto foi revogado pelo Decreto n°3.860, de 08/07/2001 e depois pelo Decreto n°5.773, de 
2006. Este último diferencia a organização acadêmica das IES, agora, em faculdades, centros universitários e 
universidades. 

 



7 

 

Para Souza e Yamamoto (2004, p. 70), tais recomendações do Banco Mundial incitam 

a transformação de uma instituição social – conforme apresentado por Marilena Chauí - para 

uma sociedade comercial, ao tratar a educação como um serviço comercial. Assim, o papel da 

universidade se distancia daquele defendido pelos autores: 

estratégia para o desenvolvimento das nações; é um dever do Estado e um 
direito de todos. Trata-se de um bem público cujo conhecimento produzido é 
patrimônio social. Dessa forma, a autonomia deve estar orientada pelos 
princípios da ética e da democracia, o que seria incompatível numa 
instituição regida pela férrea lógica do mercado.  

 Complementar a isso, Coggiola (2000 apud SOUZA; YAMAMOTO, 2004, p. 70) 

teme que a submissão da educação ao mercado implique em uma “inflexão ideológica em 

relação aos objetivos fundadores do Estado nacional e da democracia política em nome do 

capital humano”.  

 Como visto, o grande responsável pela dita expansão universitária, nesse período, foi o 

setor privado. Segundo Martins (2009), enquanto as IES privadas cresciam 209% em 

matrículas, entre 1995 e 2005, as universidades públicas, praticamente, estagnaram em 

números. O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, prevê que, para até 2011, 30% dos 

jovens brasileiros entre 18 a 24 anos frequentem o ensino superior, sendo, no mínimo, 40% 

desses em instituições públicas. Na contramão do PNE, Pacheco e Ristoff (2004) informam 

que o presidente Fernando Henrique Cardoso vetou os recursos que acompanhariam tal 

expansão, que correspondiam a no mínimo 7% do Produto Interno Bruto (PIB) destinados à 

educação até os 10 anos seguintes.  

 Dessa forma, o acesso ao ensino superior estava comprometido se dependesse do setor 

privado pelas seguintes razões: 1) a média de oferta de vaga por candidato nas instituições 

privadas ficou, praticamente, sem concorrência. Enquanto isso, a procura pelas instituições 

públicas gerou um significativo aumento; 2) as instituições privadas se deparam com um 

grande número de vagas não preenchidas, mesmo nos cursos mais procurados (como as 

licenciaturas, Economia, Direito e Medicina); 3) as instituições privadas correspondem a 90% 

das instituições de ensino superior, e, crescentemente, têm declinado com inadimplências e 

evasão; 4) a renda familiar dos alunos que se encontram no ensino médio é inferior 2,3 vezes 

à renda das famílias dos universitários. E ainda, para Pacheco e Ristoff (2004), os estudos do 

Observatório Universitário da Universidade Cândido Mendes, indicam que 25% dos alunos 
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universitários precisariam muito mais que gratuidade, pois, mesmo assim, não teriam 

condições de entrar no ensino superior. 

Diante de tal problemática, o governo do presidente Lula (2003-2010) precisou pensar 

em formas concretas que expandissem a oferta de vagas em instituições públicas e 

possibilitasse condições de permanência do aluno na universidade, para democratizar, 

proteger a educação superior como bem público e, portanto, democrático. Nesse governo, 

segundo Ristoff (2006, p. 24), houve “o reconhecimento do papel estratégico das 

universidades, em especial o setor público para o desenvolvimento econômico e social do 

país”.  

O ex Ministro da Educação Tarso Genro (2004-2005) afirma ter a educação superior 

“a missão estratégica e única voltada para a consolidação de uma nação soberana, 

democrática, inclusiva e capaz de gerar a emancipação social” (RISTOFF, 2006, p. 24). Tais 

considerações se referem, provavelmente, ao contexto “centralizador, privatizado, 

diversificado, elitista e excludente” que se encontrava o ensino superior no Brasil e que, 

exigia investimentos agressivos do poder público. Para minimizar os efeitos do, então, 

modelo de ensino superior, constava-se em seu Plano para a educação superior: autonomia 

universitária e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; papel estratégico do 

ensino superior no desenvolvimento econômico e social do país; consolidação das instituições 

públicas; expansão de oferta de vagas em instituições públicas e em cursos noturnos; maior 

financiamento a setores públicos e criação de programas de bolsas universitárias; defesa da 

gratuidade ao ensino superior público; e envolvimentos das IES com a qualificação dos 

professores para a educação básica (RISTOFF, 2006, p. 25-26). 

O autor, ainda, destaca que, considerando que um grande fluxo de alunos que virão 

decorrentes da educação básica (já que esta havia sido universalizada), não basta falar de 

expandir, mas é preciso democratizar o campus. Ou seja, o setor privado parece ter se 

expandido suficientemente, mas continuará com vagas não preenchidas devido à dificuldade 

da maioria dos jovens para conseguir pagá-lo. Já o setor público necessita não só ampliar suas 

vagas – pois, isso somente facilitaria o acesso das classes mais privilegiadas -, como também 

distribuí-las aos mais pobres. 

Nessa direção, a democratização do ensino superior adquiriu várias formas como: a 

criação de bolsas permanência; a criação da Universidade Aberta do Brasil; a expansão do 
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ensino noturno público; o acordo de conversão da dívida dos estados para investimento na 

educação (RISTOFF, 2006); o Fundo de Financiamento ao Estudantes de Ensino Superior 

(FIES), o Programa Universidade para Todos (PROUNI); a reserva de cotas para estudantes 

negros e, também para aqueles advindos de escola públicas; e, por fim, o aumento do número 

de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas através da criação de novas universidades, 

da consolidação daquelas já instaladas e da ampliação dos campi já existentes6 (NEVES; 

RAIZER; FACHINETTO, 2007).  

Esta última contou com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – REUNI. Tal programa teve por objetivo, de acordo com o 

decreto nº 6.096 de 2007 (BRASIL, 2007), “criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais”. O referido 

programa tem como metas aumentar 90% do número de alunos concluintes nos cursos de 

graduação e também que, ao final de cinco anos (a partir de 2007), a relação aluno-professor 

seja 18:1. Além de ampliar as vagas no ensino superior, visa também reduzir a evasão 

estudantil, facilitar sua mobilidade e articular a educação básica, profissional e tecnológica 

com o ensino superior. 

Algumas críticas foram destinadas a esse tipo de programa. Segundo Mattos (2007), o 

programa propõe mudanças radicais sem ter sido submetido a debate acadêmico ou social. Ele 

diz ter o REUNI metas impostas pelo Governo Federal, indo de encontro à autonomia 

universitária, garantida pela Constituição de 1988. Além disso, é improvável de acontecer a 

meta que propõe 90% de concluintes – ao fazer analogia aos índices de outros países de 

desenvolvimento avançado –; e a relação aluno-professor de 18:1 (antes 1:14,5) provoca 

acúmulo de trabalho, reduzindo, assim, a dedicação necessária para a vinculação de ensino, 

pesquisa e extensão. Na época de publicação de seu texto, Mattos também criticou os 

investimentos irrisórios do Produto Interno Bruto (PIB) direcionados para a Educação e a não 

                                                           
6  O Campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas, instituição em foco neste trabalho, foi inaugurado 
em 2006, sendo resultado desse processo de expansão das IFES. O processo de expansão da UFAL será 
abordado a seguir. 
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providência do presidente Lula para a retirada do veto aos 7% previsto na PNE bloqueado 

pelo governo de FHC7. 

A partir de uma visão nacional, perpassa na história da universidade brasileira o 

permanente desafio da democratização do acesso a educação superior. Embora, na última 

década as políticas governamentais tenham se intensificado a fim de minimizar essas 

dificuldades, são densas as críticas de avaliação a esse processo. No próximo tópico, o leitor 

poderá adentrar num contexto específico de uma universidade que está submersa no desafio 

da expansão, que é o lócus da investigação em tela. 

 

CONTEXTO DA UFAL ANTERIOR À SUA INTERIORIZAÇÃO  

 

 A UFAL nasceu em 1961, no final do Governo de Juscelino Kubitschek, e, de acordo 

com Tavares e Verçosa (2006), a partir da junção das faculdades de Direito, Medicina, 

Engenharia, Filosofia, Economia e Odontologia. Ela surge em resposta às pressões estudantis 

- que acompanhavam as movimentações nacionais -, dos poderes públicos locais e da 

sociedade, que, na década de 1950, demandava maior volume de profissionais a fim de 

modernizar o Estado. Assim como também responde às reivindicações estudantis por uma 

instituição federal que garanta pesquisa, melhor ensino e formação voltada à realidade local.  

Tavares e Verçosa (2006) expõem que, até então, as universidades brasileiras tinham 

perfis de escolas autárquicas, preocupadas apenas com a profissionalização a serviço da classe 

dominante. Isso não foi diferente na UFAL, dos anos 60 até o final do anos 80, essa 

universidade cresceu muito lentamente e pouco preocupada com o problema dos excedentes.  

Nos anos 70, a universidade passa por um plano de emergência e um plano trienal 

1973/1975. De acordo com o Documento de Intenções/UFAL, citado pelos autores (s/d apud 

TAVARES; VERÇOSA, 2006, p.136), a UFAL foi criada sob improvisação e precariedade, 

sem interesses no desenvolvimento regional e prisioneira da tradição de “status” político e 

social, onde o Reitor tomava decisões por critérios pessoais.  

                                                           
7 O projeto do PNE (2011-2012) propõe investimentos de 10% do PIB para a educação. Contudo, já começa a 
gerar controversas, visto que, segundo informes do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior – ANDES, o governo insiste em não contemplar tal percentagem (ANDES, 2012). 
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Finalmente, na segunda metade dos anos 90, segundo Tavares e Verçosa (2006), o 

discurso oficial da UFAL começou a se modificar, sob influência da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, aderindo a uma visão de compromisso 

com a realidade regional através da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Em 

2004, alguns resultados já eram palpáveis quanto ao aumento do número de professores, 

doutores e pesquisadores, grupos de pesquisa, cursos de graduação e de pós-graduação. Em 

2006, a UFAL aderiu ao Programa Nacional de Interiorização das IFES e iniciou seu projeto 

de interiorização, com a criação do Campus Arapiraca. 

Apesar de críticas e protestos de movimentos de estudantes, professores e técnicos 

questionadores8, em 2007, a UFAL não deixou de aderir ao REUNI. O programa foi aprovado 

por seu Conselho Universitário e, ainda no mesmo ano, foram encaminhadas para a União 

suas estratégias para o uso dos recursos advindos no período entre 2008 e 2012. No 

documento (UFAL, 2007), a instituição propõe, em uma de suas metas, o aporte de recursos 

financeiros a ser destinado ao novo projeto de interiorização universitária - a criação do 

Campus Delmiro Gouveia e seu Polo de Santana do Ipanema-, a consolidação das unidades 

acadêmicas do Campus A.C. Simões e Arapiraca e mais suporte à assistência estudantil. 

Em 2012, a UFAL era composta por 24.540 alunos matriculados, com 53 cursos de 

graduação, 8 doutorados e 26 mestrados, 1.394 docentes e com 23 Unidades Acadêmicas. 

Conta-se, em 2012, com 4.298 alunos matriculados nas Unidades do Interior, sendo 3.400 no 

Campus Arapiraca e 898 no Sertão (UFAL, 2012).  

Vê-se, até aqui, que a UFAL se desenvolveu com atrasos, mas que caminha numa 

tentativa de expansão e permanência estudantil. A seguir, será abordado o cenário do ensino 

superior no interior de Alagoas, enfocando o processo de interiorização da UFAL. 

 

CONTEXTO UNIVERSITÁRIO NO INTERIOR DE ALAGOAS 

 

                                                           

8
  As afirmações têm como base notícias publicadas à época sobre “Movimento estudantil Nota do 

Comitê Contra o Reuni da UFAL”, “Debate sobre REUNI mostra necessidade de mais discussão”; “Reuni na 
Ufal – Sintufal; Reuni na Ufal - Prograd”, “Um Mal já Anunciado”, “Reuni: expansão ou escolão?”.  
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O ensino superior em Alagoas se fez presente no interior desde da década de 1990 

apenas por três IES privadas e isoladas, segundo Tavares e Verçosa (2007), sendo todas de 

cursos voltados para formação docentes da educação básica. Esse fato se deu devido ao 

aumento das matrículas nas escolas desde 1970 e, consequentemente, houve necessidade por 

professores preparados para tanto. 

Considerando que os cursos de licenciatura predominavam no interior, analisa-se que 

seu modelo era baseado somente na profissionalização, sem práticas de pesquisa e extensão. 

Mais tarde, em 1995, a Faculdade de Formação de Professores de Arapiraca transformou-se 

em Fundação Universidade Estadual de Alagoas9 através da Lei Estadual n° 5.762, de 29 de 

dezembro. Atualmente, está presente nos municípios de Arapiraca, Palmeira dos Índios, 

Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Maceió.  

Em resposta a política ao Governo Lula para o Programa de Expansão da Educação 

Superior 2004-2006, visando ampliar o acesso à educação superior em instituições públicas 

prevista no Plano Nacional de Educação (2001-2010), algumas universidade federais 

interiorizaram sua estrutura física e acadêmica. A Universidade Federal de Alagoas, em 2006, 

iniciou seu Projeto de Interiorização cuja proposta implicou na implantação do Campus 

Arapiraca composto por 16 cursos. A motivação para escolha da sede, para Tavares e 

Ramalho Filho (2006) resultou de sua influência no Estado de Alagoas, envolvendo 37 

municípios e, conforme o IBGE de 2000 com 880.131 habitantes (31,18% da população 

alagoana), com 70.354 de matrículas no ensino médio, segundo o INEP em 2003. 

Mais tarde, em 2010, outro Campus foi inaugurado no Interior através dos recursos do 

REUNI e, dessa vez, no Sertão com sede em Delmiro Gouveia e Unidade em Santana do 

Ipanema, sendo composto por 8 cursos. Os dois municípios são os mais importantes na sub-

região, que possui os piores índices socioeconômicos do estado. A implantação desse Campus 

visa atingir 25 municípios circunvizinhos, além de, segundo pesquisas, contar com a demanda 

de 28.853 alunos matriculados no ensino médio, o que corresponde à 13,20% do fluxo 

estadual (UFAL, 2007). 

 

                                                           
9  Em 2006, é reestruturada pela lei nº 6.785/2006 e renomeada como Universidade Estadual de Alagoas 
(UNEAL).  
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Como visto, o processo de interiorização vem se dando de maneira muito intensa, 

encontrando grandes desafios e dificuldades, gerando, assim, uma série de ações de 

estudantes, professores e técnicos reivindicando por melhorias nesse processo. Esse 

movimento tem se dado através de protestos em ato público, documentos (relatórios, abaixo-

assinados e solicitações), pesquisas e artigos acadêmicos, além de discussões e eventos  

específicos sobre o assunto. Suas pautas variam desde a ausência ou carência de infraestrutura 

– seja básica ou específica – até de questionamentos quanto à grade curricular. 

Percebe-se, até aqui, que a missão da democratização do ensino superior em Alagoas 

no quesito de interiorização universitária, tardou a ser praticada. E, ainda, percebe-se que a 

questão da democratização vai além do aumento de vagas ao ensino superior, pois críticas 

apontam sérias dificuldades encontradas nesse fenômeno que foge do próprio fazer 

universitário com qualidade. Espera-se que novos estudos e ações deem continuidade ao 

debate sobre a, tão necessária, Interiorização Universitária, além de fomentar melhorias e 

aprimoramento na qualidade desse processo. 
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