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Resumo 

O presente artigo é parte de uma pesquisa de mestrado do programa de pós-
graduação da Universidade Federal de Alagoas- UFAL. Seu objetivo é analisar a 
trajetória do ensino superior na Universidade Estadual de Alagoas- UNEAL, 
considerando o contexto socioeconômico do município e o ensino superior no 
Estado. Procura demonstrar o caráter colonialista e oligárquico dessa pratica 
apresentando recortes temporais e históricos que ilustram as dificuldades que a 
UNEAL tem enfrentado desde seu nascimento até o ano de 2006, quando é 
transformada em um ente universidade. No decorrer da pesquisa observou-se que a 
opção por excelência no ensino é resultante de uma pratica social herdada de 
processo de formação histórica brasileira e alagoana. 
 
Palavras-chave: Educação superior em Alagoas. Reformas educacionais.      
                            Universidade. 
 

Resumen 

El presente artículo es parte de una investigación de Máster del programa de 
postgrado de la Universidad Federal de Alagoas- UFAL. Su objetivo es analizar la 
trayectoria de la enseñanza superior en la Universidad Estadual de Alagoas- 
UNEAL, considerando el contexto socioeconómico del municipio y la enseñanza 
superior en el Estado. Busca demonstrar el carácter colonialista y oligárquico de esa 
práctica presentando recortes históricos y temporales que ilustra las dificultades que 
la UNEAL ha enfrentado desde su nacimiento hasta el año de 2006. En la 
investigación se ha observado que la opción por excelencia en la enseñanza es 
resultante de una práctica social heredada del proceso de formación histórica, 
brasileña y alagoana.   
 
Palabras-Llave – Educación Superior en Alagoas, Reformas Educacionales,                
                             Universidad 
 

 

 
                                            
1Mestranda ,Grupo de Pesuisa: Caminhos da Educação em Alagoas, Curso de  Mestrado em 

Educação Brasileira 2008/2010 
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Introdução 

            A história do ensino superior na Universidade Estadual de Alagoas no 

município de Arapiraca relaciona-se com a história da formação dessa  sociedade e 

pode ser considerada como fator de transição, em que a tradição e a modernidade 

são responsáveis pela formação de um espaço indefinido, qualificado por Carneiro 

(2004) como “ rurbano2”. Na verdade, o panorama desse município desenhado por 

Nardi  (2004, p. 27-28) apresenta uma forte urbanização (82%), em relação a  outros 

municípios da Região Fumageira de Arapiraca (RFA). 

Dispondo de uma área de 440m², a cidade, situa-se numa vasta planície 

na zona de transição entre a zona da mata e o sertão alagoano, em pleno Agreste 

na região central do Estado de Alagoas, e, dada sua localização geográfica, tornou-

se um corredor central de interligações com as demais regiões do Estado e cidades 

circunvizinhas dos estados de Pernambuco, Bahia e Sergipe  

                 E foi por esta situação privilegiada que Arapiraca teve como fonte inicial 

de sua economia, a feira livre, e mais tarde a sociedade se assentou na cultura do 

fumo reproduzindo os moldes herdados da época colonial, na base das relações 

mercantilistas, isto é, pré-capitalistas. Assim, o processo de formação não diferiria, 

em linhas gerais, de toda a sociedade alagoana. De um lado, porém, foi se formando 

uma elite mercantil - e não agrária, como em outras regiões de latifúndio – enquanto 

que, por outro lado, consolidava-se uma população rural confinada na economia de 

subsistência, minifundiária, com estruturas mentais bloqueadas, e que por muito 

tempo permaneceram em atraso escolar. 

 
                                            
2 - Rurbano – um conceito que marca o encontro do mundo rural e urbano, sobretudo nos seus 

aspectos sociais, culturais e axiológicos (valores) – vem sendo discutido devido à dificuldade de 

classificar, pelos critérios habituais, populações que se situem, quer na zona rural com hábitos 

urbanos, quer na zona urbana com comportamento rurais (NARDI, 200, p. 27). O termo “rurbanidade” 

surge com os trabalhos de III Seminário-Novo Rural Brasileiro. A dinâmica das atividades agrícolas e 

não-agrícolas no novo rural brasileiro. Fase III do Projeto Rurbano, Campinas, 3 e 4 de julho de 2003-

NEA – Instituto de Economia/Unicamp, disponibilizado pelo site na Internet da Unicamp. Na periferia 

de Arapiraca, encontram-se concentrações que são classificadas como zona rural ou como bairro. 

Pelos critérios definidos como “rural” e “urbano”, segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, 

os aspectos político-administrativos, as infra-estruturas não são suficientes para separar de maneira 

clara os caracteres rurais e urbanos. Há entre vilas e bairros um tipo de “cultura comum” entre o rural 

e o urbano, ou seja rurbanidade (cf. NARDI, 2004). 
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1.1  O Ensino Superior em Arapiraca 

 

Embora a UNEAL tenha sua origem bem mais atrás no tempo, já que teve 

seu nascedouro na Fundação Educacional do Agreste Alagoano (FUNEC), em 1970, 

com a Faculdade de Formação  de Professores de Arapiraca – FFPA, esses estudos 

estão concentrados a partir do ano de 1990, quando esta instituição foi 

transformada, por um ato legal unilateral do então Governador do Estado. Este ato 

veio ao encontro da demanda da comunidade acadêmica e da sociedade onde se 

encontrava inserida a FUNEC – de Arapiraca, sobretudo -, em Fundação Pública 

Estadual com o nome de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

(FUNESA), vindo esta, mais tarde, a ser transformada em Universidade Estadual de 

Alagoas – UNEAL, por meio de avaliação externa e credenciamento do Conselho 

Estadual de Educação de Alagoas, como ente “universidade” instituído, de 

conformidade com os atos regulatórios em vigor, em fins do ano de 2006, quando 

foram institucionalizadas, inclusive, as prerrogativas de uma gestão democrática de 

uma IES pública, que até então não existia  desde sua transformação em FUNESA.  

                

Nesse período, e  de forma contraditória, o município estava envolto a 

uma grande crise, não a crise da escassez, mas, a crise da superprodução do 

fumo, fenômeno, aliás, bem característico do capitalismo.Mas, o que é fundamental 

reter daqui é que a concentração de fumo em Arapiraca e demais municípios da 

região fumageira deixou o Estado vulnerável, questões como relações de produção, 

qualidade e assistência técnica estavam no centro dos problemas. Faltava, aos 

produtores, maior incentivo do governo federal ao acesso a crédito. O fato é que 

essa situação provocou declínio da cultura fumageira, afetando também a maioria 

dos alunos egressos do ensino médio, que não podiam continuar seus estudos 

numa instituição particular. Esse período, no seu final, vai coincidir com a Crise 

Fiscal do Estado, que, atingiria todo o Estado de Alagoas, “não sendo favorável ao 

“desenvolvimento de Arapiraca e de outros municípios (LIRA, 2007). 

Junto à crise política, que há muito tempo vinha se agravando no  Estado, 

a crise Fiscal do Estado de Alagoas assume dimensões mais sérias atingindo ao 

setor econômico, por meio da alta inflação e de altas taxas de desemprego que 

também crescia a cada ano, atingindo a todas as camadas sociais, principalmente a 

classe trabalhadora. Com este quadro, a inadimplência na FFPA alcançava níveis 
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elevados. O desemprego, e os salários atrasados do funcionalismo público estadual 

vão também ser responsáveis pelo atraso no pagamento dos professores e 

funcionários desta instituição e pela escassez de material didático- pedagógico, 

provocando uma verdadeira calamidade acadêmica. Os professores desestimulados 

por não terem salários dignos e pagamento em dia, e sem condições de trabalho, 

por várias vezes deixaram de cumprir suas obrigações docentes. De outro, os 

estudantes, mesmo não podendo pagar suas mensalidades, reclamavam da 

ausência dos professores e do ensino de má qualidade.  

É em meio a esses conflitos que o Sindicato dos Professores e o Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) trazem à tona o discurso de Fernando Afonso Collor 

de Mello feito em meados de 1986, quando em campanha eleitoral para governo do 

Estado. Ali ele assumiu, em cima do palanque, que, se vitorioso, os alunos da FFPA 

não teriam mais preocupação com “pagamento de mensalidades”, pois seus 

estudos, a partir de então, seriam gratuitos. 

Com base nesse discurso, não só ecoaram vozes que resgatavam a auto-

estima de professores, alunos e funcionários, como renascia a esperança de uma 

instituição promissora. Acreditava-se que, tendo o corpo docente um salário definido, 

a atividade docente, por exemplo, deixaria de ser “bico” para muitos dos 

professores, o que na realidade não dava para ser diferente, de tão irrisório que era 

o valor da hora/aula trabalhada3. Neste período, muitas das escolas de nível médio 

do Estado já ultrapassavam em média a 400% desse valor. Dessa forma, o 

professor precisaria trabalhar a semana inteira, isto é, 20h semanais para chegar ao 

final do mês com um salário de mais ou menos CZN$ 319,00 (Trezentos e 

Dezenove  Cruzados Novos), situação que nem sempre era possível, por depender 

da carga horária da(s) disciplina(s) e do número de turmas que lecionava, 

considerando que o vestibular era  realizado uma vez por ano, alguns professores só 

seriam convocados para um semestre. A partir desse quadro ia ficando cada vez 

mais claro que a solução para a crise da FUNEC/FFPA, seria mesmo sua 

estadualização. 

Após uma jornada de quase dois anos e, em meio a conflitos internos, 

resistência de alguns elementos do governo do Estado e forte movimentação 

                                            
3 CZN$ 3,19 (Três Cruzados Novos e dezenove centavos) era o valor nominal, cujo valor real não é 
difícil de concluir se considerarmos o montante que nem em dólar é significativo. 
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estudantil que se manifestava em passeatas sucessivas e noites de vigília no 

Palácio dos Martírios, em janeiro de 1990, com o afastamento de Fernando Collor de 

Mello do Governo do Estado, em 1989, para candidatar-se à Presidência da 

República, coube ao seu vice, Moacir Lopes de Andrade, que assumiu em seu 

lugar, honrar o “compromisso de campanha” e, autorizar a incorporação ao 

executivo estadual da FUNEC, por meio da Lei nº 5.119, de 12 de janeiro de 1990, 

transformando-a, assim, em pessoa jurídica de direito público.  

 
Embora todos, governo e comunidade acadêmica, quisessem uma 

instituição eficiente, ágil e eficaz, os acordos foram sempre difíceis de ser 

conduzidos, deixando de preencher satisfatoriamente as funções acadêmicas ou 

socioculturais que justificam sua existência. Nisto é possível afirmar que as 

deficiências constatadas não se produziam como simples efeito da estrutura interna 

da instituição (mesmos que esta por razões econômicas, políticas e culturais já se 

apresentava com certas deficiências) e, muito menos, por conta exclusiva dos que a 

constituíam. O meio social e político concorreu definitivamente para criar, manter e 

agravar as deficiências já existentes. “Se são as instituições que formam a 

sociedade, como queria Durkheim, não é menos certo que as sociedades regulam 

os dinamismos estruturais e históricos das instituições (FERNANDES, 1975, p. 51).  

 Diante desse quadro pergunta-se: se na origem da crise da universidade 

não há uma crise mais radical que se apóia sobre as raízes históricas da educação 

na busca do saber? Porque o legado que se tem do Brasil e particularmente de 

Alagoas, desde a época colonial até a república das oligarquias (República Velha) é 

de uma educação propensa a bloquear todo o processo de democratização do 

ensino e de uma concepção de ensino superior voltada para as elites.  

Evidenciou-se, neste período, que o Governo do Estado não tinha um 

projeto consistente para incorporar o ensino superior ao Estado. A lei que incorporou 

a FUNEC estabelecia apenas sua incorporação, porém sobre as condições de 

funcionamento não faz menção, de modo que o bom ou mau tratamento dado à 

instituição dependia dos esforços da Diretoria, dos Departamentos da Faculdade e 

da luta incessante da Presidência da Fundação para conseguir, junto ao Gabinete 

Civil, a quem estava vinculada naquele período, os recursos necessários à 

manutenção e pagamento de professores e funcionários contratados. 
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1.2   O Projeto de Expansão e Transformação da Instituição em Universidade 

. 

Diante destas e de outras limitações, as transformações dessa instituição 

só puderam ser sentidas pela facilitação do acesso ao ensino superior, resultado da 

ampliação de vagas em alguns cursos existentes na sede (Arapiraca) e pela 

abertura de novas IES no interior de Alagoas, sob a responsabilidade da FUNEC.  

Tanto assim que em 1992, a instituição expande seu atendimento  criando 

em sua sede/Arapiraca a Escola Superior de Administração e Negócios do 

Agreste – ESAG, que, após 6 anos de sua criação, teve seu nome alterado para 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Jurídicas e Sociais do 

Estado de Alagoas, pela Lei nº 6.086, de 18 de dezembro de 1998, cujo objetivo 

era dar suporte ao curso de Direito que já estava em construção; em 1994, foi a vez 

do município de Santana do Ipanema, conforme Lei Estadual nº 5.600 de 10 de 

janeiro do mesmo ano, com o nome de Escola Superior de Ciências Humanas, 

Físicas e Biológicas do Sertão- ESSER, para fins de ensino, pesquisa e extensão, 

vinculada e mantida pela FUNEC, com os cursos de Zootecnia e Pedagogia,  

Em 1995, cria-se a Escola Superior de Ciências Humanas e 

Econômicas de Palmeira dos Índios, por intermédio da Lei 5.606, de 26 de janeiro 

de 1995, com os cursos de Ciências Econômicas e Pedagogia. Segundo o Prof. 

Flaudízio Barbosa, Presidente nomeado pelo Governador após a estadualização, 

esses cursos foram avaliados, naquele momento, como inadequados ao mercado de 

trabalho dessa região, e por isso, não foram autorizados a funcionar. Essa nova 

Instituição, mesmo sem prédio próprio, passou a desenvolver suas atividades em 

forma de extensão de Arapiraca, com os cursos de Letras com habilitação em 

Português/Inglês e Português/Francês; Estudos Sociais, com habilitações em 

História e Geografia; Ciências, com habilitação em Biologia, Química e Matemática.. 

Assim, a distância entre o pretendido e o realizado foi logo superado, deixando a 

comunidade de Palmeira dos Índios mais tranquila para dar início às suas atividades 

educacionais em nível superior. 

Outro fator que merece destaque neste ano, foi a alteração do nome da 

Fundação Educacional do Agreste Alagoano - FUNEC para Fundação Universidade 

Estadual de Alagoas - FUNESA, através da Lei  Estadual nº 5.762 de 29 de 

dezembro de 1995. O ato em si teve repercussões bastante positivas, 

principalmente em se tratando do reconhecimento dos serviços prestados ao interior 
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de Alagoas. Acreditou-se que a mudança do nome não se tratava apenas de uma 

simples alteração de nomenclatura: o termo “universidade” vinha para sinalizar 

progresso, evolução, origem e institucionalização da pesquisa. Afinal, no Brasil, 

nesse período, estava em curso o resultado de uma discussão que vinha da 

segunda metade dos anos de 1980 e que apontava para a necessidade de que 

todas as universidades federais dessem conta da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Com a denominação de Universidade, o projeto de expansão prometia 

alcançar novos territórios, mesmo que para isso tivesse muito que aprender. Na 

verdade, a instituição tinha nome de Universidade, tinha um projeto de expansão 

que já estava em evidência, mas lhe faltavam recursos humanos qualificados, mais 

verbas e experiências didático-científicas para que a instituição se aproximasse de 

uma verdadeira universidade. Baseado neste quadro, a análise de Verçosa e 

Tavares nos encaminha para a compreensão de que, mesmo pelas razões acima 

expostas, a noção de universidade parece responder a uma definição conceitual que 

articule as três funções básicas acima elencadas. 

 

Embora sem contar com a credencial acadêmica de universidade, 
primeiro pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), já que 
“transformada” sob o império das velhas normas educacionais, e, 
depois da última LDB, pelo Conselho Estadual de Educação, uma 
vez que integra o Sistema Estadual de Ensino Superior, no entanto, 
àquela altura, a instituição parecia ter todas as condições legais e de 
financiamento para avançar da situação acadêmica de faculdades 
integradas para o status de instituição universitária capaz de 
desenvolver, de forma indissociável, o ensino, a pesquisa e a 
extensão de que as regiões onde estava instalada necessitavam 
(VERÇOSA e TAVARES, 2008, p.241). 
 

De qualquer forma, neste momento, ainda que não preenchesse os 

requisitos acadêmicos de uma universidade, a FUNESA se constituía num grande 

atrativo para os alunos que concluíam o 2º Grau. Afinal, a expansão do ensino 

superior ia ganhando forças com o estabelecimento de novos cursos na sede, como 

foi o caso do curso de Ciências Contábeis da Escola Superior de Administração e 

Negócios do Agreste, que neste ano teve autorização por Decreto Presidencial, no 

governo de Dr. Fernando Henrique Cardoso; e novas instituições em outras regiões 

de Alagoas, tendo como principal meta atender e interagir com as demandas locais. 
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Mas, a expansão, apesar de ter sido motivada por demandas cada vez 

mais crescentes da educação de massas, principalmente do ensino médio no interior 

de Alagoas, precisaria estar sustentada  por outras forças sociais disponíveis e 

interessadas em protagonizá-la. Referindo-se, não a alguns dirigentes municipais 

que, encampando a ideia de universidade, uniram-se a ela em parceria para ter o 

ensino superior em seu município, mas, aos empresários, aos cidadãos 

individualmente ou coletivamente organizados, grupos sociais, sindicatos, ou 

movimentos políticos progressistas, interessados em fomentar articulações de 

cooperação mútua entre a universidade e os interesses sociais que representam. 

Alguns, mesmo sendo induzidos a discutir sobre esse novo empreendimento 

intelectual, mantiveram sempre uma relação distante e até hostil com a Instituição, 

permanecendo indiferentes à sua existência. 

Convém destacar que essa expansão não teve apenas sentido de 

ampliação geográfica, mas também de alcance social. Com esse empreendimento 

de caráter intelectual, alguns setores sociais que antes haviam sido excluídos da 

formação em nível superior, encontraram na FUNESA condições igualitárias de 

acesso para sua qualificação profissional. O modelo de expansão adotado pela 

instituição direcionou a oferta para cursos de licenciatura que já existiam na sede, 

com exceção de Administração e Ciências Contábeis em Arapiraca e Zootecnia em 

Santana do Ipanema, e por isso, operou um certo desequilíbrio no panorama do 

quadro de profissões almejado pelas vocações profissionais dos jovens do interior 

de Alagoas.  

Em 1998, foi também criada no município de São Miguel dos Campos 

uma extensão da Faculdade de Formação de Professores de Arapiraca- FFPA, 

através da Resolução 258/CONSED deste mesmo ano, que autorizou o 

funcionamento do curso de Licenciatura em Letras em União dos Palmares, com 50 

vagas.  

Assim, a instituição progrediu, se não do ponto de vista acadêmico, 

conforme recomendavam a antiga Lei do Ensino Superior e a nova LDB, que têm 

como princípio básico a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ao 

menos na afirmação de um paradigma de universidade rigorosamente napoleônico, 

voltado para a profissionalização, respondendo na prática à ideia de ser apenas 

depositária e transmissora do saber humano, cultural e científico produzido por 

outras instituições. A ausência dessa articulação entre as três funções - ensino, 
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pesquisa e extensão - parece ser comum na prática de outras universidades – nas 

particulares, ao menos - e, talvez por isso, é que o PNE/2001 tenha se preocupado 

em recolocar a responsabilidade das universidades em “qualificar os docentes [...] 

da educação superior que atuam em instituições públicas e privadas, para que 

atinjam as metas previstas na LDB...”. Nesse sentido, essa mesma preocupação 

deveria ser para os dirigentes, orientando-os para uma política institucional que 

favorecesse a implantação, implementação e desenvolvimento de ações integradas 

de ensino, pesquisa e extensão, que de fato ultrapassassem as prescrições de 

estatutos e regimentos, numa articulação mais estreita entre o pedagógico e o 

administrativo dentro da universidade.  

A partir dessas considerações, uma questão se coloca: como apreender o 

sentido de uma instituição, que acabara de se transformar em uma universidade, 

mas de fato não era uma universidade? Que caminhos deveriam ter sido traçados 

para que seus integrantes se aproximassem de uma universidade em seu sentido 

acadêmico?  Seguir o modelo de universidade moderna, associando o ensino à 

pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, conforme recomendação da Lei de 

Reforma do Ensino Superior - Lei 5.540/68? Ou focar no ensino - substrato básico 

desta instituição enquanto “faculdades integradas”, que eram de fato, com suas 

dificuldades precisando ser sanadas?  

Para analisar a trajetória da instituição nesta nova fase foi preciso fazer 

algumas reflexões sobre o que a Reforma Universitária de 1968 determinou para as 

instituições de ensino superior (IES) brasileiras, já que tudo aconteceu na transição 

constitucional de um marco regulatório da vida universitária para outro que se 

esboçou na nova LDB.  

No art.1° da lei 5.540/68 lê-se: “o ensino superior tem por objetivo a 

pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de 

profissionais de nível universitário e no Art. 2°: “o ensino superior indissociável [sem 

grifo no original] da pesquisa será ministrado em universidades e excepcionalmente, 

em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público ou 

privado”. “A lei n° 5.540/68, em todo seu conteúdo, procura afirmar ou reafirmar a 

indissociabilidade das três funções ou atividades-fim da Universidade: o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Afinal, a matriz dessa reforma foi a educação superior dos 

Estados Unidos da América, trazida via acordos MEC/USAID. 
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Por ser dotada de uma vocação profissionalizante desde seu nascedouro, 

a função da pesquisa, naquele momento, não assumia centralidade na FUNESA, 

não se reconhecendo essa função relevante e como via para o desenvolvimento 

científico e tecnológico. Até porque a crise da economia dos anos de 1980-1990 que 

atingia a todo o mundo ocidental (países centrais e periféricos), e que chega, em 

Alagoas, com repercussões negativas para administração pública, era ainda mais 

agudizada pela Crise Fiscal do Estado a qual já me reportei anteriormente. A 

Universidade Estadual de Alagoas apresentava-se naquele momento como um 

“custo” a mais para o Estado, que além de se inserir na política neoliberal, estava 

econômica e politicamente falido.  

À FUNESA, naquela conjuntura, só restava um caminho: continuar 

seguindo em sua vocação profissional ou promover uma revolução na instituição, 

usando o ensino e a pesquisa como meio de ruptura da inércia cultural que há muito 

tempo vinha imperando.  

Mas como implementar a pesquisa se neste período  as produções 

acadêmicas brasileiras já abordavam a crise da universidade pública com enfoque 

na discussão sobre a (im)possibilidade e a (des)vantagem do Governo Federal em 

manter o modelo moderno de universidade?  

Por outro lado, a nova LDB - Lei nº 9394/96 – estava às portas de chegar 

e com ela toda a legislação complementar trazendo uma nova configuração para o 

ensino superior, definindo  princípios de flexibilidade e diferenciação. Entretanto, 

para as universidades, essa Lei mantinha o caráter pluridisciplinar que associa o 

ensino e a pesquisa. Ora, para a FUNESA, que desde sua estadualização não 

conseguira sequer estruturar-se e gozar de autonomia didático-científica e 

financeira, o problema só se agravou.  Enquanto o país passou a debater sobre as 

causas e implicações desta política de reforma universitária para estruturação da 

pesquisa, na FUNESA, nem se podia pensar neste assunto. Sufocados com a crise 

que assolava Alagoas e, por extensão, a IES, os debates que foram travados no 

início desse processo estavam focados no credenciamento da instituição, na 

estruturação dos cursos, na busca de recursos para pagamento de professores e 

manutenção da própria instituição, quando não na necessidade pura e simples de 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento de muitos de seus novos cursos 

espalhados pelos diversos campi. Ali, a luta era pela sobrevivência da instituição. 

Sequer se discutia a unidade entre ensino e pesquisa.  
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Logo, essa crise que já vinha perseguindo a FUNESA desde o início da 

década de 1990, respira mais forte em 1996, com o processo de desregulamentação 

da economia brasileira e da crise enfrentada pela agroindústria canavieira alagoana, 

cuja raiz se encontra no “Acordo dos Usineiros”, celebrado no governo de Fernando 

Collor de Mello (1987-1990), agravada nos governos Geraldo Bulhões (1991-1994) e 

cujo desfecho trágico dar-se-ia no Governo Divaldo Suruagy/Manoel Gomes de 

barros (1995-1999). Ao se unir à crise política do Estado de Alagoas, mais 

conhecida como a Crise Fiscal do Estado de Alagoas, essa situação vai afetar 

profundamente as finanças públicas estaduais, tornando-se não só elemento central 

da crise alagoana, como principal fator de desmantelamento do Estado, gerando 

instabilidade econômica, social e política.  

Na FUNESA, essa crise teve seu ápice com o Programa de Demissões 

Voluntárias – PDV -, em fins de 1996 e 1997, quando um número significativo de 

funcionários com vínculo permanente desde 1991, por força da Lei Estadual José 

Tavares que lhes dera estabilidade sem concurso, a revelia da Constituição de 1968, 

encontravam-se no risco de manterem seus empregos e sob pena de perder todos 

os direitos trabalhistas correspondentes aos quase seis anos de atividade na 

instituição, juntaram-se aos servidores que ficavam meses sem receber seus 

salários. Não fosse a confiança que cada um depositou em Deus, não temendo a 

desgraça dos vendavais deste plano, não sobraria um sequer para contar, de 

cadeira, essa história. 

Neste período, a execução orçamentária do Tesouro Estadual era 

orientada pelo critério financeiro, que procurava reduzir os gastos públicos para dar 

conta de suas dívidas e investimentos. Esse ajuste incidiu sobre os gastos com 

pessoal que havia aumentado nos governos anteriores, provocando um inchaço na 

folha de pagamento do Estado. Por não haver uma política de ajuste fiscal autêntica 

que garantisse ao Estado assumir os compromissos firmados, a inflação era um 

grande aliado, pois permitia reduzir salários reais e fazer cortes das demais 

despesas de custeio. Neste sentido, podia-se dizer que a inflação era um meio 

eficaz para reduzir o gasto público real.  

Com a queda da inflação a partir de meados de 1994, decorrente da 

implementação do Plano Real e a crise financeira do Estado de Alagoas, resultante, 

sobretudo, do “Acordo dos Usineiros” e da implementação da Lei Complementar 

Federal nº 82, de 27 de março de 1995, conhecida como Lei Camata, que 
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disciplinava o limite de despesa com pessoal dos estados a 60% das receitas 

correntes líquidas, concluíram os governantes que somente implementando o Plano 

de Demissões Voluntárias (PDV), combinada com outras medidas de adaptação à 

Lei Camata, poder-se-ia manter equilíbrio financeiro do “erário público”.  

Assim, o PDV foi gerando impacto em todos os órgãos do Estado, 

principalmente na área de educação, sendo que na educação superior/FUNESA 

esse Plano produziu efeitos mais perversos, porque além de retirar do sistema, após 

mais de um ano sem receber salário, cerca de 26% do corpo docente com vínculo 

permanente e 83% do pessoal técnico e de apoio administrativo, conforme Decretos 

nº 34.830 e nº 34.877 de 11 e  14 de março de 1991 que  incorporaram os 

funcionários da FUNEC no regime do Estado, ficando  o ano letivo  também 

prejudicado. Convém destacar que a diferença percentual entre docentes e pessoal 

administrativo não traduz vantagens para a instituição em relação aos primeiros, até 

porque o número de docentes com vínculo permanente na instituição esteve sempre 

na faixa de mais ou menos 20% de suas necessidades; os demais, cerca de 80%  

da carência, a  instituição cobria pelo sistema de “contratos precários. 

Pelo que se pode observar, a instituição chegou ao final da década de 

1990 em situação de calamidade, seja pela crise fiscal do Estado de Alagoas que 

levou o Estado a bancarrota atingindo a todos os cidadãos trabalhadores do Estado, 

seja porque o PDV desestruturou ainda mais a instituição, levando nessa enxurrada 

muitos profissionais competentes e com larga experiência no magistério superior. De 

qualquer modo, a questão central era a falta de definição clara de políticas públicas 

direcionadas ao ensino superior do Estado.  

É a partir dessa realidade que se acirram os conflitos entre professores e 

estudantes de um lado, e gestores, de outro. Não tendo estes condições de 

responder satisfatoriamente, nem a um, nem ao outro segmento universitário, vão 

avançando ao sabor da política do momento.  Por isso, quando estes não 

conseguiam trazer mudanças significativas para a instituição, e nem poderiam trazer 

pelo distanciamento que havia entre os líderes e liderados, a instituição acabava 

sofrendo as consequências da falta de compromisso político-administrativo, 

representado pelas mudanças de presidentes, que gerava descontinuidade dos 

processos administrativos e organizativos da instituição, sendo para isso necessário 

uma reestruturação administrativa da Instituição, que foi realizada pelo Governo do 

Estado de Alagoas, pela Lei 6.785/2006, de 21 de dezembro de 2006 e logo em 
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seguida, em 27 de dezembro do mesmo ano, teve seu Estatuto aprovado pelo 

Decreto N° 3.538, passando de Fundação a Autarquia, sendo, por isso, necessário 

alterar sua denominação para UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – 

UNEAL, a partir de quando a autora  deixa de examinar a vida da IES, seja por se 

tratar de um fato ainda muito recente, portanto em consolidação, seja porque me 

seria muito difícil lidar com tamanha heterogeneidade institucional nos limites desta 

pesquisa. 

Para concluir, todos os fatos, tendências e mudanças da UNEAL expostos 

até aqui vão trazendo evidências de que o ensino superior nesta instituição passou e 

vem passando por transformações de natureza e grau tão profundos que apontam 

para uma nova era cujos resultados ainda não se pode dimensionar. Entretanto, o 

perfil que virá a ser o universo do ensino superior nesta universidade estadual, 

somente no futuro será definido, essencialmente, pela evolução de alguns aspectos, 

como por exemplo, daqueles cujas forças externas incidem sobre o seu 

funcionamento (forças econômicas, sociais, políticas e culturais) e das forças 

internas, movidas por seus dirigentes eleitos democraticamente pela comunidade 

acadêmica, pelo corpo docente e discente e pelos resultados que estas 

transformações venham provocar no ambiente econômico, político, social e cultural 

de Arapiraca, da Região do Agreste e em todo o Estado de Alagoas. Assim, o seu 

futuro estará condicionado em boa parte às escolhas que seus atores fizerem em 

relação às demandas sociais locais e regionais e da capacidade de levar adiante 

esta universidade. 
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