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RESUMO  

 

Este estudo objetiva descrever a distribuição da educação na população brasileira 

(particularmente Sergipe), mostrar sua evolução ao longo do tempo e contribuir para o 

entendimento de sua importância para o desempenho do trabalhador brasileiro no mercado de 

trabalho, ou seja, verificar se a expansão ocorrida nos últimos anos nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) sergipanas vem sendo atrelada a sua melhora de qualidade ao longo desses 

anos. Analisa os principais aspectos da expansão ocorrida nos últimos anos nas IES, no Brasil 

e em Sergipe, discorrendo sobre o avanço do setor privado a partir de meados dos anos de 

1990 e destacando os processos de crescimento quantitativo e de diferenciação institucional 

que fizeram parte da reestruturação do campo do ensino superior brasileiro. Procura 

evidenciar um dos desafios centrais para o ensino superior brasileiro nos dias atuais: a 

formulação de uma política voltada para a totalidade do sistema, capaz de dialogar com os 

diferentes formatos e vocações acadêmicas das instituições que o integram. Analisa a política 

educacional nos governos de Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula, procurando 

compreender a relação complexa e dinâmica da política pública para o ensino superior neste 

último governo, no que tange ao Projeto Universidade para Todos (ProUni) e sua articulação 

com a política fiscal e o financiamento por meio da renúncia tributária. O presente texto 

aborda, também, o financiamento da educação superior, tendo como recorte temporal o início 

da década de 1990 até o presente. E, finalmente faz uma abordagem sobre a qualidade do 

ensino superior. Com a análise dos dados disponíveis conclui-se sobre a recuperação da 

capacidade de crescimento do ensino brasileiro cuja expansão verificada nas últimas décadas 

foi em grande parte, atendida e patrocinada pelo segmento privado e que, a agenda de 

reformas do ensino superior nos períodos analisados é permeável às políticas 

macroeconômicas no que tange à reestruturação da produção e à reforma do Estado.  

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Financiamento educacional. Democratização do acesso. 

Política Educacional. ProUni. 
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ABSTRACT  

 

This his study objectives to describe the distribution of the education in the Brazilian 

population (particularly in Sergipe), shows its evolution throughout the time and contributes 

for the comprehention of its importance for the performance of the Brazilian worker in the 

labor market, that is, verifies if the expansion occurred in recent years in the sergipean 

Institutions of Superior Teaching (IES) comes tied to its improvement of quality throughout 

these years. It analyzes the main aspects of the expansion happened in the IES in recent years 

in Brazil and Sergipe, discoursing on the advance of the private sector from the middle of the 

1990’s and highlighting the processes of quantitative growth and institucional differentiation 

that had been part of the reorganization of the Brazilian superior Teaching. It looks for to 

highlight one of the central challenges for the Brazilian superior teaching in the current days: 

the formulation of policies turned to the system totality, able to dialog with the different 

formats and academic vocations of the institutions that integrate it. It analyzes the educational 

policies in Collor, Itamar, Fernando Henrique and Lula governments, trying to understand the 

complex and dynamic relation of the public policies for superior education in this last 

government, in what it refers to the “Projeto Universidade para Todos” (ProUni) and its 

articulation with the policy tax and the financing by the resignation tax. The present text also 

approaches the financing of the superior education, having as a period of exemplification the 

beginning of the 1990’s until the present days. Finally, it makes an approach about the quality 

of the superior teaching. With the analysis of the available data it comes to the conclusion 

about the recovery of the capacity of growth of the Brazilian education whose verified 

expansion in the last few decades was largely supported and sponsored by the private segment 

and the schedule of reforms of the superior education in the analyzed periods is relevant to the 

macroeconomic policies in what it refers to the reorganization of the production and the 

reform of the State. 

 

Keywords: Superior education. Educational financing. Democratization of the access. 

Educational policies. ProUni. 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação, segundo opina Garcia (1987) é “Ação e efeito de educar, de 

desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano; disciplinamento, 

instrução, ensino.” Em outras palavras a educação é de grande importância como fator de 

desenvolvimento humano e social. 

As Instituições de Ensino Superior - IES, além do objetivo de produzir 

conhecimento cultural, empenham-se em ajustar-se à realidade do país, promovendo uma 

melhoria de vida na sociedade brasileira. Segundo Souza (1991), “equipando tecnicamente as 

elites profissionais e proporcionando ambiente propício às vocações, cujo destino, 

imprescindível à formação da cultura nacional, é o da investigação e da ciência pura”. 

O interesse deste trabalho é descrever a distribuição da educação na população 

brasileira (particularmente Sergipe), mostrando sua evolução e qualidade ao longo do tempo.  

Sabe-se que, visando a participação no mercado de trabalho, há uma crescente 

procura por cursos superiores; mas muitos alunos abandonam a universidade antes de se 

formarem. Quando se analisa a evasão nas faculdades particulares, um dos motivos apontados 

é a dificuldade financeira de muitos alunos em pagarem as mensalidades. Fato esse, 

prejudicial à sociedade seja porque essas vagas poderiam ser ocupadas por outros alunos, seja 

pelo custo envolvido na disponibilidade de vagas não devidamente aproveitadas.  Mas, em se 

tratando de faculdades públicas, este motivo não existe. 

A literatura sobre o papel da educação no que diz respeito aos seus efeitos  sobre 

vários indicadores econômicos,  em Sergipe, é muito escassa.  

Em vista do interesse na busca de conhecimento sobre este fenômeno, este estudo 

tem como objetivo geral: 

• Verificar se a expansão ocorrida nos últimos anos nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) em Sergipe vem sendo atrelada a sua melhora de qualidade ao 

longo desses anos.  

Os objetivos específicos são: 

• Apresentar determinados aspectos referentes ao sistema de ensino superior 

sergipano nos últimos dez anos, particularmente no que diz respeito ao seu 

crescimento e ao seu processo de diferenciação institucional;  

• Avaliar a qualidade de ensino nas IES; em Sergipe. 

• Analisar o processo de crescimento do ensino superior, identificando as 

características de algumas instituições que fornecem os serviços educacionais 
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e o grau de cobertura desses serviços, ou seja, a parcela da população que tem 

acesso e que conclui esse nível de ensino;  

• Analisar, à luz da literatura que dispõe sobre o assunto, os fatores apontados 

como bloqueadores da situação em que se encontra o ensino superior sergipano. 

Foi fixado, inicialmente, o horizonte temporal de 10 anos para a pesquisa – dos 

anos de 1995 a 2005 – de forma a analisar o comportamento histórico da expansão do ensino 

superior. Todavia, em face de grande dificuldade da disponibilidade de informações, 

trabalhou-se com os dados disponíveis. 

Para a realização do presente estudo, foi desenvolvida pesquisa documental. A 

pesquisa documental visou o objetivo de levantamento de dados acerca do número de 

instituições, matrículas, vagas ofertadas, políticas adotadas, financiamento, etc., objetos do 

estudo. Esse procedimento teve como base as informações contidas em livros, artigos de 

pesquisadores do assunto, revistas, e dados disponíveis na internet.  

Existem poucas informações consolidadas sobre o assunto, razão pela qual se 

justifica o desalinhamento do período deste estudo. Por isso, procurou-se ater a um conceito 

específico de educação, ou seja, a acumulação de capital humano via escola. A idéia foi 

discutir em que medida a educação superior contribui para a colocação dos indivíduos no 

mercado de trabalho, para a qualidade do emprego, sobretudo em termos de salário. Além 

disto, no decorrer do trabalho pretendeu-se discutir como se deu a evolução educacional de 

Sergipe em comparação com o país e a região nordeste, e que setores da sociedade brasileira 

mais se beneficiaram com esta evolução. 

A estrutura do trabalho é a seguinte. Em primeiro lugar, analisa-se a importância da 

educação e o capital humano mostrando como o sistema de ensino superior, ocupa uma posição 

estratégica e fundamental no processo de modernização e de desenvolvimento do país. 

Em seguida, apresenta-se um histórico do ensino superior no Brasil e em Sergipe, 

ocasião em que é feita uma abordagem sobre a reforma universitária, sobre os desafios enfrentados 

pelo crescimento do ensino superior, sobre as políticas educacionais e o papel do financiamento. 

O último capítulo trata da expansão das instituições de ensino superior do Brasil e 

de Sergipe e da qualidade de ensino. A idéia é verificar se o avanço educacional no Brasil foi 

grande ou pequeno e procura entender como se deu a evolução de oferta do ensino brasileiro e 

sergipano, nas últimas duas décadas, ou seja, a maneira na qual se fez a condução da expansão 

desse nível de ensino, visto que alguns cursos de graduação, algumas vezes, funcionam sem o 

reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) ficando algumas IES impossibilitadas de 

emitir diplomas aos formados. Além disso, outro ponto abordado neste capítulo se refere à 
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qualidade dos cursos de graduação das IES, sobretudo, em algumas particulares, nas quais 

faltam um projeto consistente de política científica e acadêmica, programas ambiciosos de 

pesquisa e um interesse empenhado pela aquisição e manejo de laboratórios, equipamento e 

acervos, restando ao sistema nacional público de ensino superior a responsabilidade pelo 

núcleo duro da educação e pesquisa de ponta, em nossa sociedade.  
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CAPÍTULO 1 

O DEBATE SOBRE O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA ECONOMIA 
 

A sustentabilidade do desenvolvimento socioeconômico está diretamente 

associada à velocidade e à continuidade do processo de expansão educacional. 

Essa relação direta se estabelece a partir de duas vias de transmissão distintas. Por 

um lado, a expansão educacional aumenta a produtividade do trabalho, contribuindo para o 

crescimento econômico, o aumento de salários e a diminuição da pobreza. Por outro, a 

expansão educacional promove maior igualdade e mobilidade social, na medida em que a 

condição de “ativo não-transferível” faz da educação um ativo de distribuição mais fácil do 

que a maioria dos ativos físicos. 

Além disso, devemos observar que a educação é um ativo que pode ser reproduzido e 

geralmente é ofertado à população pobre por intermédio da esfera pública. Essas duas vias de 

transmissão, portanto, torna transparente que, do ponto de vista econômico, a expansão educacional 

é essencial para fomentar o crescimento econômico e reduzir a desigualdade e a pobreza. 

Na sociedade brasileira contemporânea, as defasagens, absoluta e relativa, na 

escolaridade da população explicam de modo significativo, a intensa desigualdade de renda 

do país. Especificamente no que se refere ao mercado de trabalho, observamos que a 

heterogeneidade da escolaridade entre os trabalhadores e o valor atribuído aos anos de 

escolaridade adicionais representam os principais determinantes da desigualdade salarial. 

O reconhecimento dos dilemas estratégicos da transição educacional brasileira não 

deve, contudo, segundo Barros; Henriques; Mendonça (2002) alimentar o ceticismo ou 

imobilismo na condução da política social brasileira. Daí a necessidade de se procurar propor, 

para a realidade brasileira, um diagnóstico das relações entre educação e desigualdade que 

justifica a necessidade de definir uma política de expansão acelerada da educação de modo a 

assegurar as bases de um desenvolvimento sustentável. 

Além disso, segundo opinião dos mesmos autores, deve ser levada em conta a 

importância relativa da heterogeneidade da escolaridade entre os trabalhadores e do valor 

atribuído, pelo mercado de trabalho, à escolaridade para compreender a desigualdade 

salarial brasileira e, em seguida, fornecer evidências empíricas e teóricas sobre a 

importância do processo de expansão acelerada e contínua da educação para assegurar o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável. E, por fim, avaliar algumas dimensões do 
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desempenho educacional brasileiro, procurando identificar os principais obstáculos à 

aceleração da expansão educacional no país.  

 

1.1 A Importância da Educação 

 

A educação faz parte da vida do homem na sociedade, serve de guia para uma boa 

convivência social e o capacita para poder transmitir conhecimentos; é, portanto, fator principal na 

formação da sociedade. “A educação está situada no coração do desenvolvimento do ser humano, 

fazendo frutificar os seus talentos e potencialidades criativas, o que implica a capacidade de cada 

um em responsabilizar-se pela realização do seu projeto pessoal” (SILVA, 2002).  

A educação tem o objetivo de dotar o homem de instrumentos culturais capazes de 

impulsionar as transformações materiais e espirituais exigidas pela dinâmica da sociedade, não se 

restringindo somente ao conhecimento sistemático adquirido dentro de uma instituição de ensino. 

Ninguém escapa da educação: seja em casa, na rua, na igreja ou na escola, todos aprendem 

alguma coisa, independentemente do meio em que vive. A educação desenvolve e forma a 

personalidade humana atuando em todos os aspectos, começando na família, continuando na 

escola e se prolongando por toda existência. Ela forja no homem a capacidade crítica, permitindo 

o livre pensamento e uma ação autônoma (BRANDÃO, 1985; DELORS, 2001). 

O processo de aprendizagem é contínuo, não pára com o tempo ou com o espaço; 

a educação é constante, independentemente de linha ideológica, posição política ou interesse 

econômico. O homem está sempre buscando inovações, e promovendo transformações; 

trocando conhecimentos no processo “aprender-ensinar-e-aprender”. Assim, a educação 

aparece sempre que há relações entre pessoas e intenções de ensinar-e-aprender (BRANDÃO, 

1985; CUNNINGHAM, 1975; FREIRE, 2001). 

Neste estudo, trataremos mais especificamente da educação de ensino superior ou 

universitária, que depende de condições especiais, como capacidade intelectual e cultural, e 

também de já ter vencido as etapas escolares do ensino fundamental e médio, e é justamente 

por isso, denominada “superior”; e universitária, por ser desenvolvida dentro de uma 

universidade (SOUZA, 1991). 

A importância da educação para o bem-estar de uma nação já foi bastante 

documentada. Estudos realizados por Hall; Jones (1998) e Mankiw; Romer; Weil (1992) 

consideram que o investimento em capital humano é responsável por grande parte das 

diferenças de produtividade entre os países.  

Em outro estudo para o Banco Mundial, Blom, Holm-Nielsen; Verner (2000) 
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verificam, para 1998, uma diferença de 81,4% entre os salários mensais de um trabalhador 

com diploma universitário e um trabalhador sem este grau de educação. Este mesmo padrão 

pode ser observado na década de 80. Os relativamente altos salários, pagos aos portadores de 

diplomas de nível superior, implicam a existência de elevada demanda por este nível 

educacional, que não está sendo acompanhada de elevação da oferta. Ademais, os elevados 

salários pagos no nível superior contribuem, fortemente, para a má distribuição de renda 

pessoal no país (Coeficiente de Gini de 0,58). 

No Brasil as diferenças educacionais na população são grandes assim como os 

diferenciais salariais associados a estas diferenças educacionais. Este fato é constatado, em 

parte, pelos benefícios sociais e econômicos que ainda resultam da obtenção de um diploma 

superior, o que se evidencia nos grandes diferenciais de renda que existem no país entre os 

detentores de diplomas de nível superior e o restante da população. 

Langoni (1973) foi um dos primeiros economistas a ressaltar a importância da 

educação como fator explicativo para a desigualdade brasileira. Utilizando técnicas bastante 

avançadas para a época, Langoni mostrou que parte do aumento da desigualdade no Brasil 

entre 1960 e 1970 ocorreu devido ao aumento na demanda por trabalhadores qualificados 

associado à industrialização. 

Barros (1997, 2000), dando seqüência ao trabalho de Langoni (1973), enfatizou 

que um dos principais problemas sociais no Brasil decorre do baixo nível e da má distribuição 

da educação na população brasileira. 

No entanto, educação e desenvolvimento têm sido um dos temas mais importantes 

nos últimos 40 anos nas ciências sociais. Seja na economia ou na sociologia, os vínculos e 

interações entre educação e desenvolvimento aparecem sob as mais diversas formas. No que 

se refere ao ensino superior, o tema tem sido abordado pelos diversos papéis, aspectos e 

atribuições que o mesmo tem tido ao longo do tempo. 

Os diversos enfoques percorrem desde as suas contribuições para o 

desenvolvimento econômico da Nação; seu papel como investimento na linha da teoria do 

capital humano; como fator de redução das desigualdades sociais e promotor de ascensão 

social; até o caráter de bem público ou mercadoria/serviço regulado pelo mercado  

Assim, em meio à conjuntura atual, marcada pela presença de novo simbolismo 

cultural, no qual a palavra central passa a ser a competitividade, a educação, que deveria ser 

um instrumento de construção de relações mais solidárias entre as pessoas, passa a ser vista 

apenas como um instrumental de formação dos indivíduos para disputarem uma posição no 

mercado de trabalho. 
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1.2 Capital Humano e Teoria Econômica 

 

A concepção de qualificação nasceu associada à concepção de desenvolvimento 

socioeconômico dos anos 50 e 60, da necessidade de planejar e racionalizar os investimentos 

do Estado no que diz respeito à educação escolar, visando, no nível macro, garantir uma 

maior adequação entre as demandas dos sistemas ocupacionais e do sistema educacional. Foi 

elaborada a partir dos cânones da "Teoria do Capital Humano", cujos principais expoentes 

foram economistas americanos como Theodore Schultz (1974); Frederick H. Harbison (1974).  

Eles defendiam a importância da instrução e do progresso do conhecimento como 

ingrediente fundamental para a formação do chamado capital humano, de recursos humanos, 

isto é, a solução para a escassez de pessoas possuidoras de habilidades-chave para atuarem 

nos setores em processo de modernização. Naquele contexto histórico, por modernização 

entendia-se a eleição e a adoção do modelo industrial capitalista como modo de produção, 

consumo, estilo de vida, e a integração a um padrão de desenvolvimento industrial adotado 

nos países capitalistas do ocidente 

Edvinsson; Malone (1998) conceituam o capital humano como o conhecimento, a 

experiência, o poder de inovação e a habilidade dos empregados de uma companhia para 

realizar as tarefas do dia-a-dia, incluindo também os valores, a cultura e a filosofia da mesma, 

embora não. Segundo a sua opinião, o capital humano não pode ser de propriedade da empresa. 

Complementando o pensamento desses autores, o Capital Humano, de acordo com 

Stewart (1998) é: “O local onde tudo começa: a fonte de inovação, a home page do insight”.  

Face o exposto, conclui-se que embora sendo o somatório de toda a capacidade, 

conhecimento, habilidades e experiências individuais dos empregados e gerentes, o Capital 

Humano precisa ser maior do que simplesmente esta soma. Ele precisa captar igualmente a 

dinâmica de uma organização inteligente em um ambiente competitivo em mudança. O 

Capital Humano deve também incluir a criatividade e a inovação organizacionais. 

A expressão "formação de capital humano", empregada por Harbison (1974), 

significa o processo de formação e incremento do número de pessoas que possuem as 

habilidades, a educação e a experiência indispensáveis para o desenvolvimento político e 

econômico de um país. 

A criação de capital humano se assimila desse modo, a uma inversão em benefício 

do homem e de seu desenvolvimento como um recurso criador e produtivo. Inclui a inversão 

por parte da sociedade na educação, a inversão por parte dos empregadores no adestramento e 

a inversão de tempo e dinheiro por parte dos indivíduos para seu próprio desenvolvimento.  
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Portanto, tais inversões possuem elementos qualitativos e quantitativos, isto é, a 

formação de capital humano implica não apenas gastos de educação e capacitação em sentido 

estrito, mas também o cultivo de atitudes favoráveis à atividade produtiva. 

No plano macrossocietário, esta concepção de qualificação gerou uma série de 

políticas educacionais voltadas para a criação de sistemas de formação profissional 

estreitamente vinculados às demandas e necessidades dos setores mais organizados do capital 

e de suas necessidades técnico-organizativas.  

A história dos sistemas de formação profissional no Brasil enquadra-se dentro 

desta lógica da qualificação entendida como preparação de mão de obra especializada (ou 

semi-especializada), para fazer frente às demandas técnico-organizativas do mercado de 

trabalho formal. Associada à conotação macroeconômica construiu-se outra conotação do 

termo qualificação, restringindo-a ao binômio emprego/educação escolar.  

Para ressaltar a importância do Capital Humano de uma organização, basta 

observar que em uma era de rápida mudança tecnológica, quando categorias inteiras de 

produtos e serviços podem desaparecer da noite para o dia, a concorrência pode vir de 

direções inesperadas e novos tipos de relacionamento são forjados entre fornecedores, 

fabricantes e clientes, isto é, quando todas as previsões dos visionários começam de repente a 

acontecer, esses valores centrais e essas competências de uma empresa podem tornar-se não 

apenas o que a mantém viva, mas a única parte dela que restou para emergir do outro lado. 

Portanto, como o Ativo Humano ou Capital Humano compreende os benefícios 

que o indivíduo pode propiciar para as organizações, é inevitável que hoje em dia as 

organizações estejam mais atentas em identificar aquelas pessoas que poderão otimizar essa 

relação de causa e efeito. 

Langoni (1974) já chamava a atenção para o perigo de políticas educacionais que 

se preocupam apenas em metas quantitativas, derivadas a partir de relações mecânicas que 

ignoram por completo o problema básico da teoria econômica que é a comparação entre 

custos e benefícios. As taxas de retorno, nesse caso, são um sumário conveniente dos custos e 

benefícios envolvidos nas decisões de investimentos educacionais. Por conseguinte, 

implicitamente, elas já refletem as condições ex-post da oferta e demanda para os diferentes 

níveis de qualificação de trabalho. 

Em resumo, no que se refere à utilização política da teoria do capital humano 

observa-se que o conhecimento acerca dos efeitos da educação sobre os rendimentos futuros 

seria mal utilizado uma vez que as decisões políticas acerca da educação privilegiariam o 

aspecto econômico, em detrimento de importantes contribuições culturais da educação. 
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Especificamente, a apreensão dos críticos do capital humano é a de que a sociedade acabasse 

por negar educação àqueles grupos sociais cujo investimento educacional apresentasse menor 

taxa de retorno, como o caso de mulheres, negros, etc., quando a direção correta seria a de 

aumentar os gastos de educação voltados para atender esses grupos. 

 

1.3 Crítica à Teoria do Capital Humano 

 

Segundo Frigotto (1989), para compreender a Teoria do Capital Humano faz-se 

necessário não só apreender o seu processo de construção, mas antes, entender como esta se 

articula com o desenvolvimento do sistema capitalista. Em outras palavras, para o autor não é 

possível apreender o seu conteúdo se não se buscar uma articulação entre o que se dá no 

âmbito da infra-estrutura (economia), com o que se dá no campo superestrutural.  

A teoria como uma formadora de pensamento, e sendo formulada para 
justificar as contradições do sistema capitalista, tem como objetivo a 
manutenção das relações de força e de desigualdade existentes. Pois, 
como já diziam Marx e Engels, idéias dominantes numa determinada 
época são aquelas formuladas pelas classes dominantes (MARX; 
ENGELS, 1989). 

A Teoria do Capital Humano, por apresentar um viés empiricista e por sua 

construção pautar-se num referencial epistemológico nitidamente positivista, constrói-se 

dentro de um modelo de análise que não consegue visualizar a totalidade dos fatores que 

determinam as relações sociais. Criticando esse modelo Frigotto (1989) considera os fatores 

isoladamente e busca na sua somatória, a complexidade dos fatores explicativos de uma 

totalidade maior. Este tipo de abordagem de caráter marginalista baseia-se numa concepção 

de que o homo economicus é um ser dotado de uma racionalidade tal, que é capaz de escolher, 

livre das pressões externas, quais devem ser os melhores caminhos traçados para alcançar o 

seu sucesso econômico. Trata-se de uma teoria incapaz de fazer algum tipo de explicação real 

do sistema capitalista, e termina por ser apologética do mesmo. 

O substrato epistemológico do qual se origina a Teoria do Capital Humano, 

determinará diretamente a capacidade desta de resistir a certas generalizações. Em outras 

palavras, a sua incapacidade de mostrar, em nível macro-estrutural, a sua cientificidade, a fará 

procurar, dentro de análises mais micro-econômicas, a comprovação de seu conteúdo. 

Como contraponto a esta teoria, há de ser visto que a produtividade não decorre só 

e nem primordialmente do aumento da qualificação, mas principalmente da automatização do 

processo produtivo. É bom que se observe como chama atenção Frigotto (1989), que o 

sistema capitalista busca, cada vez mais, retirar do trabalhador o controle do seu processo de 
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trabalho. Conseqüentemente, como haveria por parte do sistema capitalista a busca de uma 

maior qualificação do trabalhador se é exatamente o contrário o seu objetivo? 

A Teoria do Capital Humano afirma que uma maior escolarização contribui 

diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, em função de um aumento de 

renda que decorre, diretamente, da sua melhor qualificação para o desempenho no mercado de 

trabalho. Em outras palavras, o incremento da produtividade – decorrente do aumento da 

capacitação – levaria a que o indivíduo também se beneficiasse pelo aumento dos seus salários. 

A Teoria do Capital Humano estrutura-se a partir de uma leitura do sistema 

capitalista na qual não se apreende que a história é feita dentro de relações sociais 

conflituosas, determinadas pela apropriação desigual da riqueza. A leitura da histórica 

desenvolvida por estes teóricos não consegue captar que os fatos sociais não ocorrem no 

âmbito de particularidades individuais e não são apenas expressões de uma racionalidade 

humana. A história humana há de ser compreendida por uma totalidade maior que determina o 

conjunto das ações dos indivíduos. 

O reconhecimento da totalidade e do determinante histórico em virtude das relações 

econômicas não busca apagar o potencial criativo e particular de cada indivíduo, mas deve 

servir como referência para compreensão de que o ser humano não é o histórico, não vive 

descolado de um conjunto maior de determinantes sociais, históricos, políticos e econômicos.  

Neste sentido, a fragilidade da Teoria do Capital Humano não há de ser buscada 

exclusivamente nos campos prático e ético, mas há de ser contestada epistemologicamente, vez 

que a sua construção se desenvolve dentro de um referencial analítico que não apreende o ser 

humano e sua história na complexidade de tramas e das relações nas quais ele está inserido. 

Passada mais de uma década desde que Frigotto (1989) desenvolveu estas críticas à 

Teoria do Capital Humano, a economia capitalista assumiu novas feições. O taylorismo-

fordismo1 demonstrou sinais de exaustão e ganhou expressão a produção de caráter flexível. No 

campo das relações internacionais capitalistas vêm-se despontar novas economias, fazendo com 

que, paulatinamente, seja posta em suspeição a hegemonia norte-americana. Juntamente com 

_____________ 
1
 Frederick W. Taylor publicou “Os princípios da administração científica”, ele propunha uma intensificação da 

divisão do trabalho, ou seja, fracionar as etapas do processo produtivo de modo que o trabalhador desenvolvesse 

tarefas ultra-especializadas e repetitivas. Diferenciando o trabalho intelectual do trabalho manual. 

Henry Ford foi o primeiro a pôr em prática, na sua empresa “Ford Motor Company”, o Taylorismo. 

Posteriormente, ele inovou com o processo do fordismo, que, absorveu aspectos do taylorismo, o qual consistia 

em organizar a linha de montagem de cada fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matérias-

primas e de energia, os transportes, a formação da mão-de-obra. 
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estas transformações são desenvolvidas novas proposições para o papel do Estado na economia 

e nas áreas sociais. Entretanto, o que parece não sofrer grandes alterações é o papel reservado à 

educação para as instituições multilaterais como a CEPAL UNESCI e o Banco Mundial. 

Encontram-se nestas agências multilaterais a concordância que o maior 

investimento na educação básica representa a única possibilidade real de reversão das 

desigualdades sociais. Contudo, contraditoriamente, a defesa de uma maior atenção à 

educação por parte destas instituições não vem acompanhada de uma reflexão crítica sobre as 

conseqüências nefastas advindas da internacionalização econômica, na qual a maioria das 

nações do Terceiro Mundo participa subordinadamente. Desta forma, a apologia à 

competitividade – desenvolvida por essas instituições – expressa uma saída ideológica para 

uma situação de difícil resolução nas nações em desenvolvimento. 

Porém, os propagadores da Teoria do Capital Humano "esquecem" que o próprio 

acesso à produção cultural é reflexo das desigualdades geradas por este modelo de produção. 

Conseqüentemente, não poderia a educação corrigir aquilo que se edifica na própria estrutura 

econômica existente. Isto porque à teoria do capital humano, decorre do nosso entendimento de 

que, apesar de ser propagada a necessidade de a escola adequar-se às mudanças culturais e 

tecnológicas – particularmente às novas necessidades do mundo do trabalho – o que de fato 

observa-se é a utilização velada desta teoria como norteadora das políticas educacionais. 
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CAPÍTULO 2 

O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

O modelo de formação universitária prevalecente na imensa maioria dos países 

ocidentais durante o século XX está se esgotando. E as razões para isso são muitas. O ritmo e 

a intensidade das mudanças no universo do trabalho, a evolução do conhecimento em todas as 

áreas, a transformação da ciência e do saber em força produtiva, o surgimento contínuo de 

novas especialidades e a demanda permanente de novos tipos de profissionais, marcadas pela 

flexibilidade e pela interdisciplinaridade em níveis até a pouco inimaginável. 

É uma questão que afeta o sistema de educação superior como um todo e que deve 

marcar e orientar qualquer projeto de reforma de um sistema de educação superior. 

Entretanto, ela é unilateral uma vez que aborda a universidade de um único ângulo, que é 

aquele que corresponde ao processo de formação e a seus resultados, ou seja, ao profissional 

que está sendo formado. 

Em conseqüência, há que buscar outros referenciais que possam contribuir para a 

configuração mais precisa do objeto da reforma: a instituição de educação superior. No Brasil do 

Séc. XXI essa é uma tarefa essencial. Primeiro pela dimensão, complexidade e juventude do 

sistema nacional de educação superior. Segundo, pela sua heterogeneidade, que deriva não apenas 

das acentuadas diversidades e desigualdades regionais brasileiras, mas também das características 

dos dois diferentes momentos de expansão do sistema nacional de educação superior. 

Este cenário gera a necessidade de um novo modelo de Universidade, de 

diversificação das Instituições de Educação Superior – IES –, e de novas modalidades de 

formação universitária. 

 

2.1 O Desenvolvimento da Educação Superior no Brasil 

 

2.1.1 Evolução histórica do ensino superior no Brasil 

 

De acordo com Souza (1991), os primeiros cursos superiores no Brasil tiveram 

início em 1808, com o Colégio Médico-Cirúrgico na Bahia e a Cadeira de Anatomia, 

implantada no Hospital Militar do Rio de Janeiro, seguida pela criação da Escola Anatômica 

Cirúrgica e Médica, no Morro do Castelo, ainda no Rio de Janeiro. 

“Após a primeira Guerra Mundial, com a industrialização e a urbanização, forma-se a 

nova burguesia, e estratos emergentes de uma pequena burguesia exigem o acesso à educação. 
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[...] estes segmentos aspiram à educação acadêmica e elitista [...]” (ARANHA, 1996). 

Conforme a autora, a educação no país passou a despertar maior atenção a partir da 

década de 30, podendo ter uma série de motivos, tais como: movimentos dos educadores; 

iniciativas governamentais ou resultados concretos alcançados. Nessa década é criado o 

Ministério da Educação e Saúde, responsável pelas reformas educacionais no âmbito nacional e 

pela estruturação da universidade. Ocorre maior autonomia didática e administrativa, bem como o 

interesse pela pesquisa e difusão da cultura, com a finalidade de beneficiar a comunidade. 

Em 1934, segundo a autora, funda-se a primeira universidade no Brasil, a USP – 

Universidade de São Paulo, originada pela fusão de diversas faculdades, organizada de acordo 

com decreto federal. No ano seguinte, é criada a Universidade do Distrito Federal, no Rio de 

Janeiro, então sede do Governo Federal. 

Na década de 40, o curso secundário é reestruturado; um dos objetivos contidos no artigo 

1º da Lei do Ensino Secundário (Leis Orgânicas do Ensino Secundário de 1942) é “proporcionar 

condições para o ingresso no curso superior”. (ARANHA, 1996). 

A reforma universitária na década de 60 tem, dentre seus objetivos, unificar o 

vestibular e aglutinar as faculdades em universidades, visando eficácia e produtividade. Em 

1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Segundo Catani (1998), a LDB tinha tendências bastante favoráveis ao ensino 

superior privado, que se concretizaram com o golpe militar de 1964. Nessa década, ocorreram 

grandes mudanças devido à universalização do desenvolvimento capitalista em certo número 

de países do mundo. 

De acordo com Dias (2005); Kraemer (2005), devido à ditadura militar, a educação 

sofreu muitas mudanças; em 1968 entrou em vigor a Lei 5.540/68, que reformulou o ensino 

universitário. O ensino foi alvo para a satisfação e legitimação dos ideais do regime na ditadura 

militar. A idéia era a de fazer do Brasil uma grande potência obtendo, por outro lado, o 

consentimento dos cidadãos brasileiros e repressão aos chamados subversivos. Esses ideais foram 

implantados na educação através das reformas educacionais e decretos sancionados pelos militares. 

Essa reforma universitária implantada no Brasil em 1968 foi planejada pelo 

segundo governo militar e embutia um projeto de nação alimentado pelo veio da grandeza e 

pela luta contra o socialismo e o comunismo. 

Portanto, a reforma universitária, aconteceu extensa e profunda. De alto impacto, 

dada a forte repressão política a que foi submetida a instituição universitária no período de sua 

implantação e a natureza transformadora das medidas por ela introduzidas. 

A Reforma Universitária (Lei n° 5540/68) caracterizou-se pela criação dos 
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departamentos, do sistema de créditos, do vestibular classificatório, dos cursos de curta 

duração, do ciclo básico dentre outras inovações. A partir daí, os departamentos substituíram 

as antigas cátedras, passando, as respectivas chefias a ter caráter rotativo. O exame vestibular, 

por sua vez, deixou de ser eliminatório, assumindo uma função classificatória. 

É inegável que, apesar de sua natureza autoritária, antidemocrática e 

centralizadora, a reforma implementou, em meio a medidas de discutível mérito, algumas 

inovações importantes, tais como:  

a) Reformulação da natureza dos exames vestibulares, que ao eliminar a figura 

do excedente apenas encobriu a dolorosa marca da exclusão característica das 

carreiras de alto prestígio social; 

b) Extinção da cátedra; 

c) O estabelecimento de uma carreira universitária aberta e baseada no mérito 

acadêmico; 

d) A instituição do departamento como unidade mínima de ensino e pesquisa; 

e) A criação dos colegiados de curso. 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1968 (BRASIL, 1968), no art. 2º, retomando uma 

concepção da reforma Francisco Campos de 1931, abandonada pela legislação de 1961, 

estabeleceu que o ensino superior, indissociável da pesquisa, seria ministrado em 

universidades e, apenas excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como 

instituições de direito público ou privado.  

Segundo Macedo et al. (2005): 

Com isso a reforma de 1968 privilegiou um modelo único de 
instituição de ensino superior no qual a pesquisa estava inserida no 
cotidiano acadêmico, e a extensão recebia uma função ainda pouco 
definida e de via única, restrita à transferência e resultados à sociedade 
e ao oferecimento, aos estudantes, de oportunidades de participação 
em programas de melhoria das condições de vida da comunidade. 

Na década de 70, apesar da vigência do regime militar, ocorreu um grande avanço 

no ensino superior. Verificou-se a ampliação e a facilidade da educação para todos, a 

responsabilidade do estado em colocar em sua obrigação oito anos de educação oferecida 

gratuitamente ao cidadão, ao contrário de quatro anos como o era 

Com isso, a universidade consolidou-se como a principal fonte de 

desenvolvimento da atividade nacional de pesquisa, e ensaiou os primeiros passos do processo 

de constituição da extensão como atividade própria da instituição de ensino superior. 

Sem instrumentos próprios e, sobretudo, sem uma clara concepção a respeito da 

natureza e modalidades de articulação com a sociedade da qual faz parte, nesse primeiro 
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período a universidade brasileira limitou sua atividade nessa área ou a responder a demandas 

pontuais do setor produtivo ou a implementar projetos de prestação de serviços no setor da 

saúde ou na formação e aperfeiçoamento de professores, aproveitando o estoque de recursos e 

de competências de que já dispunha nessas áreas. 

Logo, na mesma medida em que ocorriam esses avanços ficava cada vez mais 

clara a inadequação, para as condições e necessidades brasileiras, do modelo único de 

instituição de ensino superior preconizado pela reforma de 1968. 

Verifica-se, ainda que, ao longo dos anos 70 um vasto conjunto de normas e 

regulamentos, bem como de decisões do então Conselho Federal de Educação, viabilizaram a 

expansão do sistema nacional de educação superior pela criação de faculdades isoladas, 

evidência forte do fracasso do projeto de modelo único de organização. 

Nesse período, foram criadas instituições não universitárias, em sua imensa 

maioria privadas, para atender a uma demanda crescente por educação superior que se 

verificara impossível de ser atendida pela universidade, pública ou privada, cuja expansão era 

limitada pelos altos custos acarretados pelo princípio da indissociabilidade ensino-pesquisa e 

pela dificuldade de manter em níveis adequados o investimento requerido pelo sistema 

público. Em conseqüência, a expansão do sistema na década de 70 é na verdade suportada 

pelas instituições não universitárias, predominantemente privadas. 

Na década de 80, segundo Dias (2005); Souza (1991) o Conselho Federal de 

Educação autorizou e reconheceu várias universidades particulares. De 1970 a 1980, o 

número de matrículas no ensino superior aumentou de pouco mais de 300.000 para 1.500.000, 

correspondente a 0,32% e 1,26% da população total, respectivamente, verificando-se que 

houve um incremento significativo na relação matricula/população (Gráfico 01). O Conselho 

Federal de Educação aprovou milhares de cursos novos em todo o território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2009. 
 

Gráfico 01 – Brasil - Variação das matrículas do ensino superior (1970-1980) 
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De acordo com Macedo et al. (2005): 

Em 1980 o país contava com 882 instituições de ensino superior: 65 
universidades, 20 faculdades integradas e 797 estabelecimentos isolados. 
O total de matrículas, que em 1964 fora de 142.386, passou a 1.377.286 
em 1980, 52,6% das quais em instituições não universitárias. 

Na década de 90, foi promovida uma reforma da educação superior, envolvendo 

alterações políticas, legais, estruturais e gerenciais no âmbito das universidades. Essa reforma 

abriu um leque de ação para as universidades, que, entre outras, podem realizar atividades 

para captação de recursos; contratar funcionários; efetuar processo seletivo por meio de uma 

seqüência de etapas; oferecer ensino, pesquisa e extensão; podendo abrir e fechar cursos e 

criar vagas sem autorização. Nesse momento, a universidade passou a ser definida como 

instituição pluridisciplinar (CATANI, 1998). 

Segundo Soares (2002), a tipologia das IES, no Brasil, foi redefinida pela LDBN, Lei 

nº 9.394/96, que trouxe inovações no sistema de ensino superior, principalmente quanto à 

natureza e dependência administrativa. No que concerne à natureza acadêmica, constata-se que 

ela foi definida por decretos complementares, tais como os Decretos nº 3.860/01 e 2.406/97. 

A supracitada autora conceitua as instituições da seguinte maneira: 

• Universidades: instituições pluridisciplinares, que se caracterizam pela 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e de extensão e por 

terem, obrigatoriamente, em seu quadro docente, 1/3 de professores com 

titulação de mestrado e doutorado e 1/3 de professores em regime de trabalho 

integral (art. 52, da Lei 9394/96).  

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, devendo obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. É conferida às universidades autonomia para criar, organizar e extinguir cursos e 

programas de educação superior; fixar os currículos de seus cursos e programas; aumentar ou 

diminuir o número de vagas, de acordo com a capacidade de atendimento e as exigências do seu 

meio; contratar e dispensar professores; estabelecer planos de carreira docente; elaborar e formar 

seus estatutos e regimentos, de acordo com as normas gerais em vigor; estabelecer programas de 

pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; celebrar contratos como entidade 

jurídica; administrar receita pública e privada; e receber doações e heranças. 

• Faculdades Integradas: são instituições com propostas curriculares que 

abrangem mais de uma área de conhecimento, organizadas para atuar com 

regimento comum e comando unificado (Decreto nº 3.860/01). Compreendem 

vários cursos pautados por um único estatuto e regimento jurídico, possuindo 
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conselhos superiores e diretorias acadêmicas e administrativas. Essas 

faculdades não são, necessariamente, pluricurriculares, nem são obrigados a 

desenvolver a pesquisa e a extensão como ocorre com as universidades; 

• Centros Universitários: configuram-se como uma nova modalidade de instituição 

de ensino superior pluricurricular (criados a partir do Decreto nº 3860/01). 

Caracterizam-se pela oferta de ensino de graduação, qualificação do seu corpo 

docente e pelas condições de trabalho acadêmico proporcionadas à comunidade 

escolar. Estes Centros, tanto quanto as universidades, gozam de algumas 

prerrogativas de autonomia, podendo criar, organizar e extinguir, em sua sede, 

cursos e programas de educação superior, assim como remanejar ou ampliar vagas 

nos cursos já existentes. Não estão obrigados a manter atividades de pesquisa e 

extensão. Os centros universitários são criados somente por credenciamento de IES 

já credenciadas e em funcionamento regular (Decreto nº 3.860/01, art. 11); 

• Estabelecimentos isolados ou faculdades isoladas são instituições que, em geral, 

desenvolvem um ou mais cursos com estatutos próprios e distintos para cada um deles. 

Todavia, é importante chamar a atenção para uma mudança que vem ocorrendo na 

morfologia do ensino superior atual, ou seja, a diminuição da representatividade do número de 

faculdades integradas e estabelecimentos isolados, pelo reagrupamento desses estabelecimentos 

em outros tipos de IES, como centros universitários, ou até mesmo universidades. 

Tabela 01 - Evolução do Número de Instituições, por Natureza e Dependência 
Administrativa, Brasil (1995-1998) 

ANOS 
TOTAL 
GERAL 

UNIVERSIDADES FEDERAÇÕES E INTEGRADAS ESTABELECIMENTOS ISOLADOS 

TOTAL FED EST MUN PART TOTAL EST MUN PART TOTAL FED EST MUN PART 

1995 894 135 39 27 6 63 111 5 5 101 648 18 44 66 520 

1996 922 136 39 27 6 64 143 4 7 132 643 18 43 67 515 

1997 900 150 39 30 8 73 91 — 1 90 659 17 44 72 526 

1998 973 153 39 30 8 76 93 — — 93 727 18 44 70 595 

Fonte: MEC/Inep/Seec. 

A segunda fase de forte expansão do sistema de ensino superior ocorre a partir de 

1995. De 1980 até esse ano o sistema experimentou um crescimento meramente vegetativo, 

(1,36%) em termos de número de instituições, que passa de 882 para 894. Quanto às 

matrículas verifica-se que evoluem modestamente a uma taxa anual média da ordem de 

1,65%, passando de 1.377.286 para 1.759.703 (MACEDO et al., 2005). 

No final de 1995, foi instituído o “Provão”, prova a que são submetidos os alunos 

que concluem os cursos de graduação, com o objetivo de avaliar a instituição de ensino. Foi 

criada também, a Secretaria de Educação a Distância – SEED, para dar assistência aos 

programas de Educação a Distância. 
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A partir da segunda metade da década de 90 o crescimento do sistema 

experimenta uma vigorosa aceleração. Entre 1995 e 2000 o número de instituições cresce 

32% e o total de matrículas 53,1%; entre 2000 e 2005 o total de instituições de ensino 

superior chega a 2260, (incremento de 91,5%), e entre 2000 e 2003 o número total de 

matrículas aumenta 42,3%, chegando a cifra de 3.887.771 (MACEDO et al., 2005). 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, n.º 9394, conhecida como Lei Darcy 

Ribeiro, estabeleceu uma nova estrutura organizacional do ensino superior no Brasil. Essa Lei 

enfatiza a necessidade de incrementar, nos cursos superiores, os campos da pesquisa e 

investigação científica para desenvolver o entendimento do homem com o meio. A LDB 

proclama, então, a educação como direito e dever de todos. 

Como facilmente se depreende essa segunda e mais intensa fase de crescimento 

do sistema de ensino superior brasileiro ocorre na vigência da Constituição de 1988 

(BRASIL, 1998), que consagrou os princípios da autonomia universitária e da 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão (art. 207), e fixou as normas básicas da 

participação do setor privado na oferta de ensino (art. 209), e da Lei nº. 9.394 (BRASIL, 

1996), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Observando os princípios constitucionais a nova Lei de Diretrizes e Bases - LDB -

promoveu, por seus dispositivos, uma ampla diversificação do sistema de ensino superior, pela 

previsão de novos tipos de instituição (universidades especializadas, institutos superiores de 

educação, centros universitários), instituiu novas modalidades de cursos e programas, e estabeleceu 

os fundamentos para a construção de um sistema nacional de avaliação da educação superior. 

Esses novos tipos de instituição assumiram as seguintes características: 

•••• Universidade Especializada - caracteriza-se por concentrar suas atividades de 

ensino e pesquisa num campo do saber, tanto em áreas básicas como nas 

aplicadas, pressupondo a existência de uma área de conhecimento ou formação 

especializada dos quadros profissionais de nível superior. É o caso, por 

exemplo, das instituições que se especializaram na área da saúde ou das 

ciências agrárias, com forte tradição no campo do ensino e da pesquisa. 

Somente instituições de excelência, em sua área de concentração, poderão ser 

credenciadas como universidades especializadas. 

•••• Institutos Superiores de Educação - visam à formação inicial, continuada e 

complementar para o magistério da educação básica, podendo oferecer os 

seguintes cursos e programas: curso Normal Superior para licenciatura de 

profissionais para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental; 
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curso de licenciatura para a formação de docentes dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio; programas de formação continuada para 

atualização de profissionais da educação básica, nos diversos níveis; programas 

especiais de formação pedagógica, para graduados em outras áreas que desejem 

ensinar em áreas específicas das séries finais do ensino fundamental e do ensino 

médio; e pós-graduação de caráter profissional para a educação básica. 

•••• Centros Universitários – já definidos na página 26. 

Com base nesse arcabouço legal, complementado por um conjunto de leis, decretos, 

portarias e resoluções, o sistema nacional de ensino superior experimentou não apenas uma 

vigorosa expansão, mas também uma profunda diversificação dos tipos de instituições que o 

compõem e uma alteração significativa de sua composição. 

Em função do esgotamento da capacidade estatal de investimento o 
setor público do sistema teve sua participação continuamente 
reduzida: responsável por 42% das matrículas em meados dos anos 90 
as instituições públicas respondem, nos anos iniciais do século XXI 
por menos de 30% delas. Essa redução é ainda maior quando se 
analisa apenas o segmento federal de instituições públicas: sua 
participação no conjunto das matrículas passa de 20,8% em 1995 para 
14,6% em 2003 (MACEDO et al., 2005, p. 24). 

Quanto à natureza e categoria administrativa das instituições observa-se, por um 

lado, a consolidação da participação das universidades privadas no conjunto do sistema, 

fixando uma tendência já presente ao longo dos anos 1980 e, por outro, a rápida expansão dos 

Centros Universitários criados a partir de 1997.  

Em 1999 o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos –INEP - registrava a 

existência de 39 Centros Universitários que respondiam por 6,8% das matrículas. Em 2003 

foram registradas 501.108 matrículas, 12,9% do total, em 81 Centros Universitários 

(MACEDO et al., 2005). 

Nos anos mais recentes, foram adotadas diversas iniciativas em relação ao Ensino 

Superior, tais como: mudanças na Educação Superior com vistas a fortalecer e expandir o 

ensino público gratuito; política de estabelecimento de quotas para estudantes carentes, negros 

e indígenas; o ProUni - Programa Universidade para Todos, que seleciona alunos que 

cursaram o 2º grau em escolas Públicas ou com bolsas integrais em escolas particulares, para 

receberem bolsas de até 100% em Faculdades Particulares. (MEC, 2005) 

No que se refere às novas modalidades de cursos e programas o que se observa é a 

pequena envergadura das iniciativas. Os cursos seqüenciais, considerados inicialmente uma das 

inovações mais promissoras derivadas da LBD (BRASIL, 1996), apresentam um desempenho 
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apenas razoável em razão, sobretudo da legislação que regulamentou sua implantação e do 

repudio das corporações e entidades de classe aos estudantes por eles formados.  

Foi o senador Darcy Ribeiro, na década de noventa que apresentou a proposta dos cursos 

seqüenciais. Entretanto, a idéia de expandir a escola superior pela sua diferenciação já era defendida 

por esse senador desde a década de sessenta, quando, juntamente com Anísio Teixeira, formulou 

propostas para a criação da Universidade de Brasília.  

Logo, os cursos seqüenciais não constituem uma experiência propriamente inovadora no 

sistema escolar brasileiro, como sugerem os documentos que o instituíram nos anos noventa. Ao 

contrário, eles fazem parte de um processo de diferenciação da organização escolar que reforça a 

sua “marca social”, ao fazer com que cada grupo social tenha um tipo de escola próprio, destinado a 

preservar seu status-quo.  

De acordo com Soares (2005) há uma distinção explícita entre os cursos de 

graduação e os cursos seqüenciais, pois estes requerem formação acadêmica e 

profissionalizante mais curta e menos densa do que aqueles. Ambos, entretanto, são pós-

médios e de nível superior, no sentido de que o ingresso em qualquer um deles está aberto 

apenas aos que tenham concluído o ensino médio 

Finalmente, com a regulamentação dos cursos seqüenciais, estes foram definidos 

como um conjunto de atividades de formação, alternativas ou complementares aos cursos de 

graduação, abertos a candidatos que atendessem aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 

ensino e fossem portadores de certificados de nível médio (cf. Resolução CNE/CESU n.° 1/99). 

Os referidos cursos seriam organizados em duas categorias: cursos superiores de formação 

específica e cursos superiores de complementação de estudos. Os primeiros conduziriam à 

obtenção de um diploma e os segundos de um certificado. Todos os documentos que tratam dos 

cursos seqüenciais abordam peculiaridades que os distinguem dos cursos de graduação. 

Em 2000, 178 cursos exibiam 13.430 matrículas, (0,5% do total); em 2003 

contava-se 677 cursos com 48.833 matrículas, (1,2% do total) (MACEDO et al., 2005). 

Por outro lado os Institutos Superiores de Educação e o Curso Normal Superior 

também não prosperaram em função da falta de apoio da academia e de rejeição do seu 

público alvo. A exceção foi a educação tecnológica que, em função de ter sido elevada a 

condição de curso superior de graduação e da autonomia concedida aos Centros de Educação 

Tecnológica, tiveram um crescimento notável. 

Apesar das possibilidades abertas pela nova LDB, e de toda legislação 

complementar regulamentadora, não é possível afirmar que o país foi capaz de implementar 
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uma verdadeira reforma da educação superior na década de 90. 

As considerações acima evidenciam o esgotamento do modelo implantado com a 

reforma universitária de 1968 e a necessidade de repensar nossa política educacional. Preparar 

as instituições de ensino superior para atender demandas da sociedade do conhecimento e de 

um mercado de trabalho globalizado, enfrentar o desafio de ampliar e democratizar o acesso à 

educação superior, definir e implementar novas políticas de financiamento de instituições, 

capazes de orientar a modernização de sua gestão, incentivarem e avaliar a educação a 

distância, são problemas sérios cuja solução requer profunda revisão de objetivos, modelos, 

estruturas, mecanismos de funcionamento e de acompanhamento. 

Em fins de 2004 o Ministério da Educação assumiu essa responsabilidade e 

apresentou à discussão pública um anteprojeto de reforma da educação superior que se 

revelou extremamente polêmico, haja vista o volume e a diversidade das manifestações 

críticas e das propostas de modificação a que deu origem. 

Daí constatar-se que, se for verdade que o MEC teve a coragem e a iniciativa de 

enfrentar o problema, não é menos verdade que não teve a sensibilidade para desencadear o 

processo no momento oportuno, com uma preparação prévia necessária para definir um projeto de 

reforma inovador, abrangente e que fosse ao encontro das necessidades da educação brasileira e 

das mais recentes tendências mundiais. 

 

2.1.2 Política para o ensino superior nos governos de Collor e Itamar 

 

O processo de reforma do ensino superior em curso no Brasil revela um modelo 

concebido em meados da década de 1980, expresso no Grupo Executivo para a Reformulação da 

Educação Superior (GERES). A continuidade das propostas dos atores governamentais pode ser 

compreendida como produto, também, da permanência de dirigentes e quadros técnicos, o que 

permite traçar um elemento de continuidade, no Ministério da Educação, entre os governos de 

José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso (CUNHA, 2003).2 

No projeto político do governo Collor, pautado no discurso de modernização, caberia 

às instituições de ensino superior a formação de recursos humanos para o mercado de trabalho e a 

aproximação entre a universidade e o mercado. Para superar os obstáculos identificados, a 

estratégia deveria seguir em cinco linhas: ampliação do acesso; respeito à autonomia universitária; 

maior estímulo ao desenvolvimento de pesquisas entre universidades e empresas; ampliação dos 
_____________ 
2

 De acordo com o autor, a estratégia governamental tem sido o enfrentamento parcial de problemas e de 
adversários. 
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programas de pós-graduação; e capacitação e valorização dos profissionais de educação 

Em contraste, com a fala oficial, a práxis revelou-se o oposto do pretendido. A 

participação das despesas com pessoal em relação aos gastos com as IFES foi reduzida.  

Em conjuntura de inflação elevada, a estratégia era retardar a liberação de 

recursos destinados à rubrica “Outros Custeios e Capital” e descumprir sistematicamente o 

preceito constitucional3
 (VELLOSO apud CORBUCCI, 2002). 

Neste período, houve queda nas matrículas privadas na transição do regime ditatorial 

para o democrático e, este movimento acompanhou a trajetória de crescimento da economia 

brasileira. Este fenômeno pode ser explicado, devido à perda de poder aquisitivo da classe média 

combinada ao confisco das poupanças privadas, gerando incerteza por parte da demanda por ensino 

superior. A taxa de desemprego em ascensão e o recrudescimento do processo inflacionário após o 

fracasso do plano de estabilização contribuíram para agravar o quadro de incerteza. 

Durante o curto espaço de tempo do governo Itamar, destacou-se a disputa acirrada 

de poder entre o MEC e o Conselho Federal de Educação (CFE), que resultou na extinção deste 

último e substituição pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), este com menor poder 

decisório e função mais consultiva e de assessoria do MEC. Conseqüentemente, não houve 

mudanças significativas na política pública no período. 

 

2.1.3 Política para o ensino superior nos governos de FHC e Lula 

 

Neste item procurou-se analisar a política para o ensino superior nos dois 

mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), de forma a traçar um 

paralelo entre seus elementos constitutivos e as recomendações do BIRD. 

Pretendeu-se examinar as semelhanças e divergências entre a agenda 

governamental e a agenda sistêmica neoliberal. Além disso, objetivou-se investigar até que 

ponto há traços de ruptura ou continuidade na política de ensino superior no primeiro mandato 

do governo Lula (2003-2006). Neste caso, vale salientar que o processo político4 encontra-se 

em movimento, o que torna a análise, ao mesmo tempo, atraente e complexa, ainda mais 

quando se leva em conta que a formulação e a implementação do ProUni vem ocorrendo 

simultaneamente e a reforma mais ampla do sistema permanece indefinida. 
_____________ 
3

 O artigo 212 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu a vinculação mínima de 18% da receita resultante de 
impostos arrecadados pela União ao setor educacional. 
4 O processo político define-se, entre intenções e ações, como o processo contínuo de reflexão para dentro e 
ação para fora. Este pode ser analisado sob duas dimensões concretas do “Estado em Ação”: a formulação e a 
implementação. (Viana, 1988). 
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2.1.3.1 características da política para o ensino superior nos governos de FHC e Lula 

 

Nos anos 90, o Banco Mundial passou a exercer influência efetiva na política 

educacional. Nos documentos oficiais apontava-se a necessidade de nova reforma, no sentido 

de dar racionalidade e eficiência ao sistema, princípios fundamentais da agenda 

governamental estabelecida durante o regime militar. 

A modernização administrativa associada aos princípios neoliberais daria nova 

roupagem à visão eficientista e produtivista dos anos 60. Novos conceitos foram introduzidos 

à agenda de reformas: avaliação, autonomia universitária, diversificação, diferenciação, 

flexibilização, privatização.5 

Uma das críticas essenciais do governo FHC é a ineficiência da universidade 

pública e sua inadequação ao mercado de trabalho como resultado do modelo concebido pela 

Reforma Universitária de 1968, que estabeleceu a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Isso porque o Plano Plurianual 1996/99 apresentava dois pressupostos: a 

importância do setor para a melhoria da qualidade do ensino e a formação de recursos 

humanos qualificados com vistas à modernização do país. O documento previa ainda a 

criação de um sistema de avaliação da qualidade dos serviços ofertados pela iniciativa privada 

- que se concretizou por meio do Exame Nacional de Cursos (ENC). 

Não houve, segundo Cunha (2003), um documento oficial único - como a Lei nº 

5.540/68 - que refletisse uma reforma do ensino superior, mas uma série fragmentada de 

textos legais, projetos e programas. Isto ocorreu como uma estratégia governamental para o 

enfrentamento parcial de problemas e de adversários. Todavia, alterou-se a lógica 

organizativa dos sistemas público e privado. (DOURADO, 2005). 

A ação governamental direcionada às universidades públicas federais de maior 

importância foi o projeto de autonomia apresentado, em 1995, pelo Ministério da 

Administração e da Reforma do Estado (MARE). Em linhas gerais, este consistia em 

transformar o status jurídico das universidades públicas para organizações sociais, entidades 

públicas não estatais, fundações de direito privado ou sociedades civis sem fins lucrativos. 

A interação entre o Estado e estas organizações sociais se daria, por meio de um 

contrato de gestão, no qual estariam previstos os serviços que seriam prestados, as metas a 

_____________ 
5 Os documentos enfatizam a necessidade de máxima diversificação institucional e flexibilização curricular. A 
ênfase direciona-se a criação de cursos de curta duração e à distância, de forma a substituir o modelo de 
universidade que associa ensino e pesquisa. No geral, instituições privadas, de qualidade duvidosa, têm oferecido 
vagas ociosas em cursos de curta duração pós-secundários. (SGUISSARDI, 2000). 
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serem atingidas e os recursos financeiros que deveriam ser transferidos a cada ano, do 

governo para a organização. O documento preconizava a adoção de um modelo de 

administração gerencial para as instituições públicas, cuja proposta de reforma para o sistema 

federal ancorou-se em quatro características fundamentais: privatização, diferenciação, 

flexibilização e descentralização das estruturas e centralização de controle das IFES (SILVA 

JÚNIOR; SGUISSARDI, 1997). 

É possível identificar pontos de contato entre as recomendações do BIRD 

(cobranças de mensalidades nas instituições públicas) e a proposta do MARE. Este ator 

associado ao MEC desempenhou um papel fundamental na formulação da agenda de reformas 

do governo de FHC. Entretanto, a reação da comunidade acadêmica a este projeto foi de tal 

monta que a conversão das universidades de autarquias ou fundações em organizações sociais 

passou a ter caráter voluntário.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 1996, 

após oito anos de longa tramitação no Congresso Nacional, foi a principal iniciativa 

legislativa implementada. A interação dos atores políticos e os conflitos de interesse 

produziram um texto que, em linhas gerais, combinava a coexistência entre instituições 

públicas e privadas de ensino e a manutenção da gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais. 

Entretanto, a política concretizou-se pelo sucateamento do segmento público, devido 

à redução drástica do financiamento do governo federal6 e à perda de docentes e de funcionários 

técnico-administrativos, associados à compressão de salários e orçamentos. Conforme salienta 

Amaral (2003), o financiamento do ensino superior também sofreu, de forma significativa, com a 

política macroeconômica. As universidades federais tiveram seus orçamentos reduzidos com 

repercussões nos gastos em custeio e investimento. O ajuste foi feito para compensar a ascensão 

de outras despesas correntes, tais como: o pagamento de inativos e pensionistas, de sentenças 

judiciais trabalhistas (precatórios) e as despesas com os hospitais universitários.  

A situação tornou-se mais crítica, pois o crescimento da produtividade ocorreu, 

através de abertura de turmas no período noturno e do aumento de alunos em sala de aula, 

sem a reposição adequada do quadro funcional. 

Esse cenário estimulou a privatização no interior das instituições, por meio da 

_____________ 
6 O financiamento do ensino superior também sofreu, de forma significativa, com a política macroeconômica. 
As universidades federais tiveram seus orçamentos reduzidos com repercussões nos gastos em custeio e 
investimento. O ajuste foi feito para compensar a ascensão de outras despesas correntes, tais como: e o 
pagamento de inativos e pensionistas, de sentenças judiciais trabalhistas (precatórios) e as despesas com os 
hospitais universitários. Ver a este respeito: Amaral (2003). 
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disseminação de parcerias entre as universidades públicas e as fundações privadas destinadas à 

complementação salarial docente e à oferta de cursos pagos de extensão. 

Na lógica do ajuste fiscal, as sucessivas mudanças na legislação previdenciária do setor 

público induziram a aposentadoria precoce de docentes, sendo que os mais qualificados vieram 

reforçar os quadros das instituições privadas, formando grupos de pesquisa e pós-graduação. 

As recomendações do BIRD para a cobrança de mensalidades nas instituições 

públicas, com a justificativa de garantir maior eficiência e equidade ao sistema, não foram 

implementadas. Esta questão polêmica sofreu pressões políticas no âmbito do Poder 

Legislativo que impediram que fosse levada à votação. Isso porque a extinção da gratuidade 

nas instituições públicas está na agenda governamental desde a Reforma Universitária de 

1968. E, segundo Carvalho (2002), ainda que os documentos oficiais indicassem a 

necessidade da cobrança de mensalidades, este ponto foi sendo retirado da legislação final, 

como produto do consenso e acomodação de interesses divergentes.  

Quanto ao segmento particular, a alteração legislativa mais significativa, e, que 

sofreu severas críticas das associações de classe que defendem os interesses privados, foi a 

diferenciação institucional intra-segmento privado. Até 1997, todos os estabelecimentos 

particulares de ensino usufruíram imunidade tributária sobre a renda, os serviços e o 

patrimônio. A partir de então, as instituições passaram a ser classificadas em privadas stricto 

sensu e sem fins lucrativos (confessionais, comunitárias e filantrópicas). As primeiras 

deixaram de se beneficiar diretamente de recursos públicos e indiretamente da renúncia fiscal, 

enquanto que as demais permaneceram imunes ou isentas da incidência tributária. 

A evolução das matrículas particulares apresentou trajetória ascendente nos 

governos de FHC, principalmente, a partir de 1998. No entanto, a alternativa privada exaltada 

pelo BIRD como solução mais eficiente para a expansão acelerada na oferta de vagas – tem 

encontrado limites estruturais no poder aquisitivo de sua clientela (CORBUCCI, 2002). Ainda 

mais, quando se leva em conta restrições econômicas características dos anos 90, tais como o 

baixo e oscilante crescimento econômico e suas conseqüências mais perversas - desemprego e 

queda na renda real média (com exceção dos primeiros anos do Plano Real). 

O crescimento da oferta de vagas foi mais acelerado que a evolução na procura 

pelas instituições particulares, reduzindo a relação candidato/vaga de 2,2 em 1998 para 1,6 em 

2002. O esgotamento da expansão pela via privada fica ainda mais evidente quando se 

observa o percentual de vagas não preenchidas pelo vestibular nestas instituições. Enquanto 

em 1998, a proporção já era de 20%, em 2002, as vagas não preenchidas saltam para 37%. 

Sendo assim, a política pública que privilegia a democratização pela via privada 
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não encontra como principal entrave a oferta insuficiente de vagas, mas a natureza dessas 

vagas e/ou a capacidade dos candidatos em ocupá-las. (CORBUCCI, 2002). 

A extinção da gratuidade na rede pública estadual e federal apenas tenderia a 

agravar o problema dos excedentes às avessas, em outras palavras, a questão não é a ausência 

de vagas para entrada no ensino superior, mas a escassez de vagas públicas e gratuitas, uma 

vez que a relação candidato/vaga nestas instituições tem aumentado de forma significativa. 

Neste contexto, o programa crédito educativo (FIES) – recomendado de forma 

recorrente pelo Banco Mundial - direcionado aos alunos de baixa renda deixou de ser uma 

alternativa viável, face à defasagem entre o aumento da taxa de juros do empréstimo e a taxa 

de crescimento da renda do recém-formado, combinada à elevada taxa de desemprego na 

população com diploma de terceiro grau. 

Em resumo, a política pública para o ensino superior, principalmente no segundo 

mandato de FHC, parece indicar maior aproximação com os preceitos neoliberais, mostrando 

coerência entre o discurso e a prática política. No que diz respeito ao segmento público 

verificou-se o aprofundamento da parceria público/privada tanto pela disseminação de cursos 

pagos de extensão como pela relação estreita entre fundações privadas e as universidades 

públicas. A opção política, já estabelecida pelo regime militar no final dos anos 60, de 

estímulo à iniciativa privada na expansão de vagas foi reafirmada, inclusive, exaltando-se, em 

várias ocasiões, a eficiência e a produtividade dessas instituições. 

No entanto, o meio acadêmico público atuou, de forma efetiva, para conformar a 

implementação da ação política diferenciada, em parte, tanto da agenda sistêmica do BIRD como 

da agenda governamental. A proposta de extinção da gratuidade do ensino público foi retirada, 

novamente, da agenda pública por pressão exercida no Poder Legislativo e nas demais arenas 

decisórias, bem como a reforma administrativa proposta pelo MARE foi rejeitada. 

Em 2003, o primeiro governo de esquerda brasileiro assumiu o poder em um novo 

contexto econômico promovido pelas alterações ocorridas na gestão da política fiscal, a partir do 

acordo firmado, em 1998, entre o governo de FHC e o FMI. A elevação do superávit primário 

ocorreu por meio de duas medidas: o aumento da carga tributária (30% do PIB, em 1998, para 

35% em 2003) e cortes nos gastos públicos. 

Como a adoção da âncora fiscal implica na definição, à priori, do superávit primário, 

o valor dos gastos passou a se ajustar ao comportamento da receita orçamentária, o que acarretou 

cortes de despesas, sobretudo, em custeio e capital. Explica-se assim o arrocho salarial, o corte das 

verbas de custeio com saúde, educação e outros, bem como a redução dos gastos com 

investimentos. Não é de se surpreender que os investimentos públicos sejam os mais baixos da 
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história recente do País e, após as privatizações das empresas estatais promovidas pelo governo 

FHC, perderam o papel de articuladores das condições de crescimento. 

Quanto à política para o ensino superior, no quadro de esgotamento do 

crescimento privado, trata-se não mais de priorizar a expansão de matrículas, cursos e 

instituições particulares, mas de criar condições para a sustentação financeira dos 

estabelecimentos já existentes. 

O Programa Universidade para Todos (ProUni) surgiu, em 2004, acompanhado 

por um discurso de justiça social, que encobriu a pressão das associações representativas dos 

interesses do segmento particular, justificada pelo alto grau de vagas ociosas. 

A trajetória expansiva, entre 1998 e 2002, resultou em um número excessivo de 

vagas, que, segundo informações recentes do INEP, é superior aos formandos no ensino médio. 

Embora, a demanda potencial por ensino superior não se restrinja ao número de concluintes do 

ensino médio, é muito difícil estimar o total de pleiteantes. Neste cálculo inclui-se não apenas 

parte dos recém-formados, como também aqueles que retornam tardiamente aos bancos 

escolares.7 No entanto, este fenômeno dá indícios que o segmento privado disponibiliza vagas não 

procuradas pelos estudantes. 

A situação colocou os estabelecimentos particulares diante de um quadro de 

incerteza, sobretudo, quando considerados individualmente, ainda mais quando se leva em 

conta o grau de inadimplência/desistência. A queda nos rendimentos reais e o nível elevado de 

desemprego dificultam a sustentação dos gastos com as mensalidades pelos assalariados, 

também, durante o governo atual. 

O ProUni O Programa Universidade para Todos (ProUni) tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e seqüenciais de 

formação específica, em instituições privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal 

em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em 

contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao Programa. 

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 

particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três 

salários mínimos, o ProUni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que 

confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas notas 

obtidas no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio conjugando-se, desse modo, inclusão à 

qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. 
_____________ 
7 Constam desta lista aqueles que prestam vestibular para um segundo curso de graduação e as diversas 
inscrições de uma mesma pessoa para cursos ou instituições distintas. 
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Tabela 02 - Bolsas ofertadas pelo ProUni para Sergipe (2005 a 2008)  

CIDADES 
NÚMERO DE BOLSAS OFERTADAS 

TOTAL INTEGRAL PARCIAL 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

ARACAJU 125 584 843 1.563 114 116 90 2.138 5.573 

BOQUIM - - 9 - - - - - 9 

CARIRA - - 22 16 - - - - 38 

CARMÓPOLIS - - 8 - - - - - 8 

CRISTINÁPOLIS - 9 24 - - - - - 33 

ESTÂNCIA - - 36 62 - - - - 98 

FREI PAULO - - 4 - - - - - 4 

ITABAIANA - - 24 46 - - - - 70 

LAGARTO 21 38 85 57 42 4 - - 247 

MONTE ALEGRE - - 12 20 - - - - 32 

NEÓPOLIS - - 14 - - - - - 14 

POÇO VERDE - - 9 - - - - - 9 

PROPRIA - - 27 57 - - - - 84 

RIBEIRÓPOLIS - - 5 10 - - - - 15 

SÃO CRISTOVÃO - - 6 - - - - - 6 

SÃO DOMINGOS - - 9 - - - - - 9 

SIMÃO DIAS - - 9 - - - - - 9 

TOBIAS BARRETO - - 4 9 - - - - 13 

TOMAR DO GERU 4 - - - - - - - 4 

UMBAUBA - - 9 - - - - - 9 

TOTAL GERAL 150 631 1.159 1.840 156 120 90 2.138 6.284 

Fonte: SISPROUNI, 2008. 

O ProUni estabelece, ainda, que parte das bolsas deverá ser direcionada a ações 

afirmativas, aos portadores de deficiência e aos auto-declarados negros e indígenas. A 

formação de professores de ensino básico da rede pública também consta como prioridade. A 

intenção é a melhoria na qualificação do magistério com possíveis impactos positivos na 

qualidade e no aprendizado dos alunos da educação básica e o cumprimento da LDB, em seus 

artigos 62 e 63, na qual estabelece que os professores da rede pública, atuantes na educação 

básica, devem ter concluído os cursos de pedagogia, normal superior ou licenciatura. 

Desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2008, segundo 

informações do MEC, o programa já atendeu cerca de 430 mil estudantes, sendo 70% com 

bolsas integrais. 

Segundo dados do MEC, o ProUni, durante o período 2005 a 2008, beneficiou o 

estado de Sergipe contemplando 20 municípios com um total de 6.284 bolsas, conforme 

Tabela 02 na página anterior. Ressalte-se, ainda, nesse período um incremento do programa 

de 12 vezes em relação às bolsas integrais e de 13 vezes em relação às bolsas parciais. Tal 

incremento justifica a expansão do ensino de graduação patrocinada pelo segmento privado. 

Portanto, o programa surge como excelente oportunidade de fuga para frente para 

as instituições ameaçadas pelo peso das vagas excessivas, e, novamente, mantém-se o 

incentivo recomendado pelo BIRD à iniciativa privada. 



 

 39

A análise documental do projeto de Lei, da Medida Provisória até a Lei do ProUni 

permite afirmar que as alterações no texto legal parecem conduzir à flexibilização de requisitos e 

sanções e à redução da contrapartida das instituições particulares. Tais evidências sugerem que, 

durante a tramitação no Congresso Nacional, houve atuação efetiva das associações 

representantes das instituições de ensino superior particulares. Estes atores manifestaram-se na 

forma de adesão antecipada. Nos debates no âmbito do Projeto de Reforma do Ensino Superior, 

estes têm enaltecido a importância do ProUni, sob o argumento da democratização do ensino. 

É importante salientar que a sociedade civil também apoiou o programa, assim 

como os formados no ensino médio público, por não se considerarem uma demanda potencial 

às instituições públicas frente às barreiras impostas pelos exames vestibulares. Até mesmo, a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), por meio de seu presidente, mostrou-se simpatizante 

ao programa. (MARINHO, 2005). 

No que diz respeito às finanças públicas, o impacto principal é a redução da 

receita tributária. O valor da renúncia fiscal depende do nível de adesão e do tipo de 

instituição participante do programa Em 2005, 1.142 instituições particulares aderiram ao 

programa, em 2006, foi 1.232, o que representa um aumento de 8%. Por um lado, as 

particulares, que representam, segundo o INEP, em 2004, cerca de 78% das instituições 

particulares e 54% das matrículas, tendem a aderir em maior número. Por outro lado, se uma 

parcela das filantrópicas abdicarem do status de entidade de assistência social, apesar dos 

obstáculos legais para tal, poderá haver um aumento da arrecadação previdenciária. De acordo 

com um levantamento divulgado pela Receita Federal, em 2005, a renúncia fiscal foi bem 

menor (R$ 105 milhões) que a projeção da União (R$ 197 milhões). Nesse ano, foram 

oferecidas 112 mil bolsas, que representa um custo anual por estudante de R$ 937,50.8 

Quanto ao caráter social, parece bastante apropriada a afirmação de Catani; Gilioli 

(2005): “O ProUni promove uma política pública de acesso, mas não de permanência e 

conclusão do curso, orientando-se por uma concepção assistencialista, nos moldes das 

recomendações do BIRD, que oferece benefícios e não direitos aos egressos do ensino médio 

público”. Tal afirmativa pode ser comprovada com dados obtidos no site do MEC que das 112 

mil matrículas efetuadas em 2005, cerca de 95 mil estudantes continuam no programa, o que 

representa uma evasão de 15%, que pode estar associada tanto às dificuldades financeiras do 

aluno como à insatisfação com a instituição e/ou curso freqüentado. 

No âmbito do programa, o MEC concede, a partir de 2006, bolsa de permanência 
_____________ 
8 Consultar: http://portal.mec.gov.br/index.php?noticias=1. Notícia de 20.03.06. 
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de R$ 300,00 para as despesas de transporte, alimentação e material didático aos beneficiários 

que estudam em tempo integral. A iniciativa é importante, mas insuficiente, não apenas em 

termos monetários, mas por seu grau de abrangência, uma vez que atinge 4.500 alunos, cerca 

de 2%, do total de bolsistas de 203.516, nos anos de 2005 e 2006. 

A outra iniciativa governamental relevante é a reforma da educação superior, que 

ainda permanece indefinida, no entanto, vale salientar alguns pontos para análise, que podem 

ser consultados através do site www.senado.gov.br 

A ação governamental no jogo político foi diferente do seu antecessor. Enquanto as 

propostas do MARE e as demais iniciativas foram lançadas sem participação e discussão com os 

atores sociais, o governo Lula vem adotando uma postura receptiva ao diálogo com a sociedade 

civil e a comunidade acadêmica, através da realização de seminários e do recebimento de 

sugestões ao documento oficial. 

Em linhas gerais, em contraste com as recomendações do BIRD e a ação política 

do governo anterior - a educação superior como um serviço comercializado no mercado - 

destaca-se nos três anteprojetos a função social da educação superior, e, a partir da segunda 

versão a definição explícita de bem público, mantendo a gratuidade do ensino em 

estabelecimentos oficiais. 

Quanto ao aparato regulatório do MEC, os limites atribuídos às instituições 

mantenedoras, foram minimizados ao longo dos anteprojetos, face à atuação efetiva dos interesses 

particulares e aos conteúdos considerados inconstitucionais, permanecendo no último documento, 

a necessidade de estabelecer critérios de fiscalização e de controle da atividade privada e, a 

limitação em 30% do capital total e votante destinado a estrangeiros, explicitada, na última versão, 

pela vedação de franquia, contrariando interesses estrangeiros e as recomendações da OMC.  

No que tange ao financiamento, nos três documentos há a preocupação de vinculação 

de 75% da receita constitucional ao segmento federal, excluindo-se desses recursos, entre outros, 

as despesas com inativos e pensionistas, os débitos judiciais (precatórios) e os hospitais 

universitários. A proposta é importante e haveria, efetivamente, sobra de recursos públicos e 

permitiria um cálculo mais razoável do custo por aluno, no entanto, haverá bastante resistência 

dos Ministérios da Previdência e da Saúde na incorporação desses gastos. 

Nesta linha, a práxis tem sido diferenciada do antecessor. O orçamento global das 

IFES teve uma significativa elevação: de R$ 7,7 bilhões, em 2004, para R$ 8,9 bilhões em 

2005. No mesmo período, a verba de custeio aumentou de R$ 543 milhões para R$ 803 

milhões – um incremento de 48%. Para 2006, estão previstos R$ 958 milhões para custeio e 

investimento das IFES. (INEP, 2006). 
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Outro ponto contraditório com a lógica fiscal e a implementação do ProUni, é a 

expansão intensiva e extensiva do sistema federal. Nos três anteprojetos consta a meta 

ambiciosa de 40% das vagas em instituições públicas, através de parceiras com Estados e 

Municípios. Segundo o INEP (2006), 10 novas instituições federais encontravam-se em 

processo de institucionalização além da criação ou consolidação de 42 campi. O MEC 

autorizou a contratação de 5.000 professores, sendo 4.000 para docentes do ensino superior e 

1.000 para professores de ensino básico e cerca de 2.000 técnicos administrativos para 

hospitais universitários e 1.600 para as demais unidades das IFES e Cefets. 

Entretanto, parece continuar havendo no governo Lula, um forte vínculo entre a 

avaliação e o financiamento. Amaral (2005) afirma que o modelo de distribuição de recursos 

estabelecido para IFES, bem como a GED, além das avaliações do Provão e das Condições de 

Oferta dos Cursos de Graduação foram elementos constitutivos desta vinculação durante os 

mandatos de FHC e identifica a continuidade desta lógica no Governo Lula, tanto pelo 

SINAES como pelo conteúdo da reforma no que concerne ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) na medida em que se faz necessário o atendimento de indicadores 

institucionais de gestão e desempenho. 

Salienta ainda o supracitado autor que as fundações de apoio fazem a 

intermediação entre as atividades de prestação de serviços, oferecendo cursos, assessorias e 

consultorias remuneradas, submetendo as IFES a um duplo controle: estatal e do mercado. 

Em suma, a política para educação superior no governo Lula tem se mostrado 

bastante contraditória, tanto no discurso como na práxis. No discurso presidencial, por um 

lado, afirma a educação superior como um bem público imbuído de função social, mas, ao 

mesmo tempo, justifica, constantemente, seu gasto por trazer um retorno econômico futuro à 

sociedade, nos moldes da lógica do investimento em capital humano, enfatizada nos 

documentos do BIRD. 

Na prática, por um lado, estreitou as relações público/privado e optou pela 

solvência das IES privadas através do ProUni, bem como manteve e até mesmo aprofundou os 

parâmetros avaliativos e a função regulatória do Estado através do SINAES, mas, por outro, 

reverteu, em parte, o processo de sucateamento do segmento federal e de desvalorização do 

serviço público em geral, inclusive, com a reposição salarial e dos quadros funcionais. 

 

2.1.4 Evolução histórica do ensino superior em Sergipe 

 
O ensino superior sergipano, de acordo com Nascimento (2007) foi organizado 

em três grandes períodos. O primeiro deles foi iniciado na década de 10 do século XX, 
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quando funcionou o primeiro curso superior em Sergipe: o curso de Filosofia criado em 1913 

no Seminário Diocesano e extinto em 1934, por determinação da Santa Sé. 

Em 1923 foi criado o Instituto de Química Industrial, que oferecia um curso de 

três anos, de nível superior, destinado a preparação de técnicos para a indústria açucareira, a 

exploração do sal, a preparação do couro e o aproveitamento das plantas oleaginosas. Depois 

de funcionar durante dois anos o curso começou a apresentar problemas e foi fechado em 

1926, por falta de alunos. 

Em 1925 foram criadas a Faculdade de Direito Tobias Barreto e a Faculdade de 

Odontologia e Farmácia de Sergipe Aníbal Freire. A matrícula inicial nos dois cursos era de 

22 alunos e ambos tiveram suas atividades encerradas em 1926. 

Em 1948, aproveitando a estrutura montada em 1923 foi criada uma nova Escola 

de Química e também a Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe perenizando as 

atividades do ensino superior. 

Em 1950 foram criadas a Faculdade de Direito e a Faculdade Católica de 

Filosofia. Dessa forma, nos primeiros anos da década de 50, a sociedade sergipana passava a 

contar com quatro faculdades que ofereciam os cursos de Química Industrial, Ciências 

Econômicas, Direito, Filosofia, Geografia e História, Matemática e Línguas Neolatinas e 

Anglo-Germânicas. 

Em 1954, a Igreja Católica fundou uma nova Faculdade, a de Serviço Social. 

O debate sobre o ensino de Odontologia em Sergipe foi retomado em 1957, 

com a fundação de uma sociedade civil que se propunha a manter a Faculdade de 

Odontologia de Sergipe. O odontólogo Arício Guimarães Fortes liderava o movimento que 

reunia 28 outros profissionais e assumiu a presidência da associação. As dificuldades de 

relacionamento entre o presidente da associação e o então governador de Sergipe, Leandro 

Maciel, dificultaram o êxito do empreendimento. O presidente da associação renunciou e a 

odontóloga Maria Linhares Nou assumiu a presidência. Contudo, a forte presença de 

Arício Fortes no movimento fez com que os governos da UDN dificultassem o 

empreendimento. Assim, somente em 1970, depois de instalada a Universidade Federal de 

Sergipe, a sociedade foi incorporada pela instituição, criando-se o curso de Odontologia da 

UFS. 
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No ano de 1960, a Faculdade de Direito foi federalizada e um ano depois 

entrou em funcionamento a Faculdade de Medicina. 

Esse primeiro período, entre os anos de 1913 e 1968, se caracterizou pela presença 

do Governo do Estado de Sergipe e da Igreja Católica, oferecendo ensino superior 

confessional e comandando, juntamente com o governo estadual a organização do ensino 

superior sergipano. 

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi constituída, em 1968, incorporando 

todas as faculdades até então existentes e iniciando o segundo período da história do ensino 

superior sergipano. A UFS foi constituída com 10 cursos, 576 alunos e 168 professores. Ao 

ser organizada, a instituição foi vista pelas elites locais como uma agência formadora que 

retiraria das famílias mais poderosas o ônus financeiro e afetivo de apartar-se dos seus filhos 

que tinham a necessidade de migrar principalmente para a Bahia, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, a fim de concluir os estudos universitários. 

Duas importantes instituições privadas marcaram a década de 70: a Faculdade 

Integrada Tiradentes, criada em 1972 e que em 1994 foi transformada na Universidade 

Tiradentes, e a Faculdade Pio Décimo, instalada em 1976. Tal período apresentou duas 

características: a vigorosa consolidação, a expansão e o pleno domínio de uma universidade 

pública; e, também, a implantação de duas instituições privadas que passaram a oferecer o 

serviço ensino superior. 

Ressalte-se que a criação da UFS deu um grande impulso ao ensino superior em 

Sergipe. Das 6 (seis) unidades inicialmente aglutinadas, com seus 10 cursos, evoluiu, na 

década de 1980, para 04 centros acadêmicos, com 26 departamentos e 31 opções de curso de 

graduação. 

A UFS só veio apresentar uma nova trajetória de crescimento significativo a partir 

de meados da década de 90, o que se comprova pelos indicadores de produção utilizados nas 

instituições de ensino superior no Brasil. Ao longo dessa trajetória foram implementadas 

melhorias na sua estrutura física, no aumento de número de cursos, na interação com a 

comunidade externa e principalmente na qualidade acadêmica. Esse processo de evolução  

tem sido acompanhado pela comunidade universitária e pela sociedade sergipana, em geral, e 

encontra-se relacionado com o desenvolvimento do Estado. 

Em 1997, teve início o terceiro período da história do ensino superior em Sergipe, 

que se caracterizou pelo domínio das instituições de ensino superior privadas. No ano de 

1997, pela primeira vez, a matrícula do ensino superior privado, em Sergipe, superou a 

matrícula da Universidade Federal. A partir de então, no Estado, passaram a funcionar novas 
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faculdades: a Faculdade São Luís, a Faculdade de Administração e Negócios (FANESE), a 

Faculdade de Sergipe (FASE), a Faculdade Atlântico, a Faculdade Amadeus (FAMA), a 

Faculdade de Ciências Educacionais (FACE) e a Faculdade José Augusto Vieira (FJAV). Nas 

duas últimas fases é notável a ausência do poder público estadual que se ausentou das 

responsabilidades para com o ensino superior. 

Não obstante todos os esforços empreendidos, o Estado de Sergipe chegou ao ano 

de 2004 com o menor número de instituições de ensino superior do Brasil, apenas 11, 

representando 0,5% do total nacional. 

Após a criação da UFS, em 1968, o setor público permaneceu estacionário no 

Estado de Sergipe até 2001, quando ocorreu a transformação da Escola Técnica Federal em 

CEFET. Portanto, observa-se que a expansão do ensino superior foi predominantemente 

privada. 

Aspectos pertinentes à forma de organização socioeconômica e educacional 

vigente no Estado continuou garantindo àqueles que dispõem de condições financeiras 

privilegiadas uma formação voltada à ocupação das melhores posições educacionais e 

profissionais, garantindo o acesso destes aos cursos e às instituições que apresentaram as 

melhores condições de ensino. O mesmo pode ser afirmado em relação aos cursos que, 

reconhecidamente, favorecem a inserção profissional no mercado de trabalho, como os de 

Direito e Medicina. 

O Censo de 2004 registrou a existência no Brasil de 18.644 cursos de graduação 

presenciais compreendendo os de bacharelado, licenciatura e formação de tecnólogos, sendo 

apenas 0,7% desse total ofertados pelas instituições de ensino superior localizadas em 

Sergipe. 

Por serem instituições de grande porte, as universidades concentravam a maior oferta 

de cursos, universalizando o conhecimento. Assim, em Sergipe, dos 149 cursos em 

funcionamento, 125 estavam funcionando nas universidades: 79 na Universidade Federal de 

Sergipe e 46 da Universidade Tiradentes. Todas as demais instituições, somadas ofereciam 24 

cursos (NASCIMENTO, 2007). 

A lei 9.394/96 (LDB) foi um fator de estímulo à expansão dos cursos de graduação, 

ainda que em Sergipe o setor já viesse manifestando crescimento de forma antecipada, 

possivelmente pela ação da Universidade Tiradentes desde 1994.  

Mais uma vez despontou o setor privado em relação à expansão dos cursos de 

graduação presenciais, multiplicados a partir de 1996, ainda que haja a UFS permanecido por 

mais tempo com a oferta de uma maior quantidade de cursos. Os dados apontam para uma 
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situação singular, qual seja, o aumento do número de cursos de graduação em Sergipe, em 

ambos os setores, antecipando-se à aprovação da Lei 9.394/96, com ímpeto próximo ao 

movimento expansionista que iria eclodir em seguida.  

Assim, a UNIT passou de 26 para 46 cursos, com taxa de crescimento de 76,9% 

enquanto as demais faculdades passaram de 12 para 23 cursos (91,6%). A Universidade Federal 

de Sergipe, por sua vez, apresentou uma aparente redução de 106 para 79 cursos (-24,5%). Tal 

situação, contudo, é apenas aparente, porque no período, efetivamente, de uma maneira geral a 

oferta de cursos de graduação na Universidade Federal de Sergipe também cresceu. 

As informações relativas ao crescimento do número de cursos de graduação revelam 

uma situação que seria aparentemente contraditória em Sergipe, vis-a-vis aos dados que dizem 

respeito à mesma situação em outros Estados. Enquanto no Brasil e no Nordeste, os anos 

2002, 2003 e 2004 foram de criação de novos cursos nas instituições públicas e privadas, em 

Sergipe, assistiu-se ao crescimento dos cursos do setor privado em 81,5%, em relação a 2002, 

enquanto no setor público houve uma redução equivalente a 24,5%. 

A partir de 1998 a UFS criou, em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, o 

Programa de Qualificação Docente – PQD, o qual foi  concebido para qualificar professores 

da rede pública – estadual e municipal – de ensino que exerciam o magistério no ensino 

fundamental e médio sem habilitação para tal. 

Este Programa possibilitou a implantação, em cinco municípios do Estado, de 53 

cursos de graduação em regime especial destinados a qualificar e oferecer o diploma de 

Licenciado a professores de escolas públicas das redes municipais e estadual, cursos estes que 

não aparecem nas estatísticas oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação. Justamente a 

partir do ano de 2002, os cursos foram cumprindo as suas metas de formação e à medida que 

os alunos os concluíam, conforme a previsão inicial, eram desativados. Em 2004, 27 desses 

cursos ainda estavam em funcionamento concluindo a formação dos alunos matriculados. Em 

26 cursos, os ingressantes haviam obtido o diploma, o que levara à extinção dos respectivos 

cursos, conforme previsto no projeto de implantação do PQD. 

Mesmo com a desativação dos cursos do Programa de Qualificação Docente, a 

Universidade Federal de Sergipe, diferente daquilo que apontam alguns números oficialmente 

divulgados pelas autoridades federais, apresentou um efetivo crescimento na oferta de cursos 

de graduação, principalmente quando se considera que até 1996 a instituição oferecia apenas 

41 cursos. 

Somente quando se considera o setor privado em seu conjunto temos uma oferta maior 

de cursos, superando os da UFS. Mesmo tendo desativado 26 cursos referentes ao PQD, o 
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crescimento na oferta de cursos de graduação pela Universidade Federal de Sergipe no 

período 1996-2004 representou um percentual equivalente a 95,2%, bem superior a tendência 

da região Nordeste que, no mesmo período, foi de 51,8% e do Brasil, de uma maneira geral, 

posto que as instituições federais de ensino superior cresceram o equivalente a 55% no 

mesmo intervalo de tempo (NASCIMENTO, 2007). 

Quanto ao crescimento da oferta de cursos de graduação no setor privado, é possível 

observar que em Sergipe o incremente (155,5%) foi mais elevado que o de todo o Brasil 

(101,6%) e inferior em face da média de crescimento desse setor na região Nordeste que foi 

equivalente a 303,3% no mesmo período. 

 

2.2 Política Educacional 

 

Com a investida do capital no campo educacional, as mudanças na conjuntura 

política internacional – marcada, principalmente, pelo fim do socialismo real e, ao mesmo 

tempo, por novas teorias que apontam para o fim da história, bem como para o 

desaparecimento da classe trabalhadora–, compõem um conjunto de elementos que favorecem 

o surgimento de teorizações no campo educacional, definindo as políticas educacionais de 

forma que elas atendam aos interesses dos setores capitalistas. 

Em momentos anteriores, o que marcou o caráter das políticas educacionais no 

Brasil foi a vinculação das mesmas aos projetos desenvolvimentistas implementados em 

diversos governos. No momento atual, o teor destas políticas passa a ser definido pelo caráter 

de reestruturação do Estado, bem como da adaptação do sistema educacional aos ditames do 

processo de globalização. Contudo, ainda que com características distintas, nesta nova fase 

das políticas educacionais, constata-se o incremento da influência de organismos 

internacionais, fortalecendo o seu poder de definir, direta e indiretamente, os rumos que 

devem ser seguidos pelo governo brasileiro nessa área. (CARVALHO, 2006). 

Portanto, um aspecto sobre o ensino superior que merece atenção é o da política 

pública. Em primeiro lugar, porque tem sido objeto de reflexão de governos, no Brasil e 

alhures. Em segundo lugar, porque em nossa história recente, tem sido alvo de acalorado 

debate e de formas distintas de atuação do Estado. No que tange a ação pública, a diversidade 

de interesses envolvidos e a magnitude dos recursos dispensados pelos diversos atores em 

torno desta questão realçam sua importância como objeto de investigação. 

Daí constatar-se que embora a graduação tenha crescido, durante as décadas de 70 

e 80, no número de alunos e professores, não houve, todavia, esforços contínuos de 
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implementação de programas para enfrentar esse aumento da demanda, nem para enfrentar a 

entrada de um público mais diversificado socialmente. O resultado dessa não-política foi o 

aumento considerável da evasão, um desperdício enorme de estudantes, de disciplinas e uma 

refração à mudança e à modernização desse nível de ensino. 

Sem montar um adequado planejamento para orientar seu crescimento, sem uma 

política de fomento para a melhoria acadêmica, sem um eficiente sistema de avaliação, sem 

pesquisa e sem prestígio acadêmico, a graduação permaneceu por um longo período como a 

expressão profana do ensino superior 

Ao contrário dessa situação, conforme Martins (2000), a pós-graduação cresceu 

de forma mais planejada e orientada, contando com a existência dos Planos Nacionais de Pós-

Graduação (PNPGs): o I PNPG (1975-1980), II PNPG (1982-1985), e III PNPG (1986-1989), 

os quais traçaram rumos bem definidos para a sua expansão e, a seu lado, os órgãos de 

fomento nacionais e internacionais investiram de forma sistemática na implantação desse 

nível de ensino. Diferentemente do ensino de graduação, a expansão da pós-graduação foi o 

resultado de uma política indutiva orientada e conduzida pelo poder central. 

No âmbito das políticas públicas no Brasil, a pós-graduação se apresenta como um 

dos setores em que o planejamento de médio e de longo prazo tem desempenhado um papel 

significativo. Essa formação é uma obra conjunta da comunidade acadêmica nacional e da 

participação decisiva das agências de fomento nacionais. Um dos êxitos desse sistema deve-se 

à montagem de um eficiente método de credenciamento, no qual se analisou não apenas a 

pertinência da abertura dos cursos, mas, sobretudo, suas condições acadêmicas de 

funcionamento, e, além disso, implantou-se um sistema periódico de avaliação daqueles em 

funcionamento, procurando detectar e sanar suas possíveis falhas. 

Contando com um planejamento adequado para orientar seu crescimento, a pós-

graduação permanece como a dimensão sagrada do ensino superior brasileiro, sustentada por 

uma contínua política de financiamento pelos órgãos de fomento nacionais e amparados por 

um eficiente plano de avaliação de seus cursos. O reconhecimento acadêmico da pós-

graduação, em virtude do prestígio da pesquisa, forma também um locus de distinção social e 

acadêmica de seus professores, um espaço estratégico de acumulação e/ou reprodução de um 

capital simbólico dos atores envolvidos em suas atividades. Assim como o capital tende a 

atrair o capital, o prestígio e reconhecimento acadêmicos do sistema de pós-graduação têm 

estimulado a manutenção de uma política sistemática de apoio e de melhoria constante de 

seus cursos (MARTINS, 2000). 

Percebe-se então que, o resultado dessa lógica distinta de estruturar esses dois níveis 
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de ensino gerou um claro abandono da graduação, na avaliação, na alocação de recursos e no 

estímulo à melhoria de seus cursos. Gerou-se, de certa forma, uma premissa implícita na crença 

que a melhora da pós-graduação traria o aperfeiçoamento automático da graduação. 

Quando se analisa a totalidade do sistema de ensino de terceiro grau, público e 

privado, no país percebe-se que o resultado não foi tão satisfatório quanto se esperava. A pós-

graduação, certamente, contribuiu de forma decisiva para melhorar a titulação dos docentes 

que atuam no ensino superior brasileiro. Mas o investimento feito na pós-graduação não 

produziu um efeito generalizado na melhoria da estrutura do ensino de graduação nas diversas 

instituições espalhadas pelas várias regiões do país. 

A partir dos anos 80, assistiu-se à criação de uma série de programas para 

aperfeiçoar a graduação e articulá-la melhor com a pós-graduação. Nesse sentido, vale 

ressaltar, por exemplo, o impulso vigoroso das bolsas de Iniciação Científica patrocinadas 

pelo CNPq, que tiveram uma trajetória bastante irregular, mas ficaram quase estáveis por mais 

de duas décadas. Somente no final dos anos 80 e especialmente nos anos 90, percebeu-se o 

crescimento significativo das bolsas do CNPq com a cifra de 18 mil bolsas no ano de 1995. 

Durante a década de 90, concedeu mais de 65% do total de bolsas de Iniciação Científica 

(MARTINS, 2000). 

Essa preocupação maior com o aperfeiçoamento da graduação começou com a 

criação, em 1996, do Exame Nacional de Cursos e da avaliação realizada in loco por comitês 

de especialistas das condições de oferta dos cursos de graduação pelas instituições, 

especialmente as que obtiveram baixa avaliação.9 

Tal conjunto de iniciativas representa, certamente, um fato positivo para a 

evolução da graduação, até então na zona obscura do ensino superior. Segundo Martins 

(2000) é necessário reconhecer, contudo, quando se considera o tamanho e a dimensão do 

ensino superior em todo o território nacional e os desafios ao seu aperfeiçoamento, que 

algumas dessas iniciativas como o Pibic, o Proin, etc. estão circunscritas a poucas instituições. 

Ao se reconhecer o valor intrínseco dessas iniciativas, pondere-se que estas devem 

ser desenvolvidas em conjunto com estratégias mais abrangentes de qualificação dos cursos 

de graduação. 

O sistema de ensino superior, portanto, ocupa uma posição estratégica e fundamental 

_____________ 
9 Quase um ano depois de instituir o Exame Nacional de Cursos, o MEC, pelo do Decreto no 2.026, estendeu de 

forma considerável o processo de avaliação do ensino de terceiro grau. Esse decreto pode ser encontrado, na íntegra, 

em Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (1997:75-77). 
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no processo de modernização e de desenvolvimento do país. Tem a função de fornecer quadros 

profissionais capacitados e pessoal qualificado cientificamente para atender às diversas, e cada 

vez mais complexas, demandas tanto do setor público quanto do privado, para isso precisando 

melhorar continuamente seu método de graduação. Necessita também da colaboração de seu 

sistema de pós-graduação para formar docentes qualificados, pesquisadores e recursos humanos 

de alto nível. 

Considere-se, também, que a educação desempenha preponderante papel nos 

diferenciais de salários observados no mercado de trabalho. Além disto, as taxas de retorno 

privada e social do investimento em educação superior costumam ser positivas e 

freqüentemente maiores do que a taxa de juros média praticada, em especial em países em 

desenvolvimento que apresentam baixas taxas de escolarização nesse nível de ensino. 

Neste caso, a escassez relativa de pessoal qualificado pressiona a taxa para cima. 

Esta taxa, no entanto, varia não somente de acordo com o nível de escolaridade, mas, também, 

com o estágio de desenvolvimento do país. Em geral, países desenvolvidos, de elevada 

escolarização em todos os níveis, mostram, para diferentes níveis de ensino, taxas de retorno 

bem próximas, enquanto em países em desenvolvimento observam-se maiores divergências. 

Do ponto de vista da alocação de recursos públicos, a observação das taxas de 

retorno e sua evolução no tempo são de grande importância para a construção de políticas 

públicas, já que, em princípio, do ponto de vista da eficiência, recursos públicos devem ser 

alocados prioritariamente onde a taxa de retorno seja mais elevada. As taxas de retorno da 

educação e diferenciais de salários, em função do nível de escolaridade, foram estimadas por 

vários autores. 

Coelho; Corseuil (2002) fizeram um levantamento dos estudos existentes sobre 

estas questões no Brasil e que mostraram o seguinte sobre a situação do ensino superior: 

Tannen (1991), usando dados do Censo de 1980, estima que as taxas de retorno para cada ano 

adicional de estudo são de 12,8% e 8,1%, respectivamente para o 1º e 2º ciclos de ensino 

básico, 15,7% para o 2º grau e 23,4% para o ensino superior; Leal; Werlang (1991), 

relativamente ao período 1976 a 1989, constatam altos retornos para um ano adicional no 

primário, baixos retornos no ginásio (equivalente hoje a 5ª e 8ª séries do ensino fundamental) 

e novamente altos no secundário e superior.  

Destacam, ainda, que houve aumento dos retornos da educação em relação aos 

níveis de educação mais elevados entre 1976 e 1989; quanto ao período 1976 a 1985, Ramos 

(1991) estima os diferenciais de cada ciclo educacional em relação à instrução primária.  

Os diferenciais, em relação ao ginásio, ficam em torno de 30%, enquanto o 
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secundário registra 95%, crescendo para 300% no ensino superior, quando a educação 

primária é tomada como referencial; mostram ainda que, entre 1976 e 1989, a taxa de retorno 

da educação para o segundo e terceiro graus apresentou trajetória ascendente; Hoffman (2001) 

mostra, em 1995, retornos menores da educação no setor primário em relação aos demais; 

Menezes Filho, Piccheti e Fernandes (2000), analisando os períodos de 1980 e 1990, mostram 

que os retornos da educação universitária e do 1º ciclo do ensino fundamental subiram, 

enquanto nos outros níveis houve declínio. 

As implicações para a política educacional apontam na direção da elevação da 

oferta de ensino superior no setor público ou privado, garantido o mínimo necessário de 

qualidade. Em primeiro lugar, o aumento da oferta de ensino superior incrementará o número 

de trabalhadores de maior produtividade e, assim, estimulará o crescimento econômico. Em 

segundo, a maior oferta de ensino superior tenderá a baixar os rendimentos médios deste nível 

educacional, contribuindo para melhor distribuição de renda. Pesquisas com informações mais 

recentes são necessárias, visto que houve forte elevação da oferta de vagas, principalmente no 

setor privado, que pode ter afetado negativamente os níveis salariais dos portadores de 

diplomas de nível superior, tornando menos atrativo o investimento social e privado em 

ensino superior. 

A outra implicação para a política educacional percebida é que não deve haver 

subsídio de qualquer espécie a estudantes de graduação e de pós-graduação, salvo pela 

existência de significativas economias externas em áreas de pouca demanda ou por 

considerações de natureza distributiva. Como se vê, a taxa de retorno privado para este nível 

de ensino é positiva, o que significa que o investimento em educação superior é rentável e 

apresenta um grande diferencial salarial, quando comparado a outros níveis.  

Verifica-se que os contribuintes que não têm acesso ao nível superior são 

penalizados ao transferirem recursos, através do sistema tributário, para os relativamente 

poucos freqüentadores do terceiro grau. O mais justo, do ponto de vista distributivo, seria o do 

pagamento integral do ensino em estabelecimentos públicos pelos que podem pagar. 

Da mesma forma, os programas de crédito educativo devem trabalhar com taxas de 

juros positivas e exigir o reembolso integral dos empréstimos. Mesmo para os alunos carentes do 

setor público ou privado, qualquer tipo de subsídio deve ser reembolsável, já que o retorno para 

este tipo de investimento é positivo, o que permitirá sua devolução em prazos razoáveis. É claro 

que, nos programas de crédito educativo, situações especiais devem ser contempladas, tais como o 

nível de desemprego, doenças e outras. No entanto, a regra geral deve ser perseguida, a não ser 

que se identifiquem situações em que o retorno social seja alto e não exista demanda suficiente, 
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quando então o subsídio poderia agir como incentivo à demanda. 

Como bem assinala Huitrón (2002, p. 81), analisando a situação do México:  

O fato de que a TIR (Taxa Interna de Retorno) da educação primária dos 
trabalhadores assalariados diminuiu, enquanto a TIR da educação superior 
aumentou, no mesmo período, interpreta-se, de acordo com o critério de 
eficiência, como um sinal em direção à mudança do padrão de 
investimento público em educação para beneficiar as pessoas que têm 
condições sócioeconômicas. 

Este conflito entre eficiência e eqüidade pode ser solucionado ao se procurar fazer 

com que as famílias dos alunos, com melhor situação sócio-econômica, financiem, pelo 

menos parcialmente, o custo dos seus estudos. Com isso, o financiamento não descuidaria da 

educação primária, nem seriam diminuídos os recursos orientados para a educação superior. 

 

2.2.1 A reforma universitária no Brasil 

 

Diante do exposto, Macedo et. al. (2005) chamam a atenção para a necessidade da 

discussão de alguns princípios e diretrizes que deveriam nortear uma Reforma Universitária 

capaz de promover as mudanças que o país precisa para continuar sua trajetória de afirmação 

no cenário global como um país que orienta suas políticas públicas na direção do 

desenvolvimento sustentável e da redução das desigualdades sociais, com respeito à 

diversidade e identidades regionais e compromisso com a melhoria das condições de vida de 

toda a população. 

Segundo esses autores é imperativo que uma reforma da Educação Superior no 

Brasil tenha as balizas do estado democrático que vem sendo construído pelos governos e pela 

sociedade contemporânea. 

Igualmente importante é que ela seja capaz de introduzir e sustentar a 

modernização das Instituições de Ensino Superior e de inspirar a concepção de um projeto 

para a Educação Superior Nacional que subsidie os ajustes certamente necessários no Plano 

Nacional de Educação vigente. 

Seria, portanto aconselhável que ela fosse antecedida pela análise precisa do Plano 

Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) aprovado pelo Congresso Nacional para o período 

2001/2010; pela avaliação do processo de expansão ocorrido e pela revisão crítica dos 

programas de avaliação a que foi submetida a educação superior brasileira na última década. 

Macedo et. al. (2005) salienta que, é imprescindível que a Reforma enfrente com 

sucesso três desafios fundamentais: 

a) A modernização do sistema; 
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b) O efetivo aprimoramento da qualidade da educação brasileira em todos os 

níveis, graus e modalidades; 

c) A democratização do ensino promovendo a inclusão social. 

A divisa desta Reforma deve ser sem dúvida, qualidade, modernização e inclusão social. 

Dentro desta perspectiva, de acordo com os mencionados autores a Reforma 

necessária deve ser alicerçada nos seguintes princípios e diretrizes:  

a) Normatizar a avaliação e a regulação;  

b) Consolidar a autonomia universitária plena em todo o sistema; 

c) Aplicar adequadamente o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão; 

d) Contemplar a diversidade de modelos de IES, programas, modalidades; 

e) Promover a aplicação de novas tecnologias; 

f) Estabelecer condições, incentivos e propostas para articulação e integração com a 

educação básica; 

g) Ordenar o processo de expansão da educação superior;  

h) Definir novos mecanismos de financiamento;  

i) Redefinir as funções do MEC, CAPES, SESU, CNE, INEP; respeitar a Constituição 

Brasileira e o novo Código Civil. 

•••• Avaliação e regulação 

A questão da avaliação do ensino superior brasileiro vem sendo discutida desde a 

apresentação das primeiras propostas pela Comissão Nacional de Reformulação do Ensino 

Superior criada pelo governo federal em 1985 e encontra parceiros em países como Espanha, 

França e Reino Unido, entre outros. Ainda que com metodologias específicas, o objetivo das 

avaliações é a melhoria da qualidade de ensino. 

No Brasil, a avaliação da qualidade centrou-se historicamente na auto-avaliação 

institucional, com a criação do PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras) institucionalizado em 1993 pelo Ministério da Educação10 com a 

finalidade de incentivar a auto-avaliação das instituições. A proposta do PAIUB definia a 

auto-avaliação como etapa inicial de um processo, que em seguida se estenderia a todas as 

dimensões da instituição, completando-se com a avaliação externa. 

Na avaliação externa a educação brasileira tem experimentado, nos últimos anos, 

diferentes processos de avaliação em larga escala. Neste sentido, a experiência acumulada, 

_____________ 
10

 Portaria SESu/ MEC nº. 130, de 14 de julho de 1993. 
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resultante da aplicação nas instituições de ensino superior dos diversos procedimentos de 

avaliação, evidencia a necessidade de aprimorá-los, torná-los mais transparentes e democráticos.  

Um efetivo projeto de reforma da educação superior deve prever e integrar um 

sistema de avaliação abrangente, isento e equânime no tratamento dos diferentes segmentos e 

instituições concernidos. Entendido exclusivamente como mecanismo de monitoramento e 

caução da qualidade e como instrumento orientador de gestão acadêmico-administrativa; deve 

estar orientado para a identificação dos pontos positivos e das fragilidades institucionais e ser 

capaz de oferecer caminhos para a correção de rumos. (LDB - BRASIL, 1996). Entendida e 

realizada como acompanhamento crítico da trajetória institucional em todas as suas 

dimensões, como mensuração criteriosa do desempenho efetivo e do grau de sua adequação 

os planos de desenvolvimento estabelecidos; diagnóstico do real cumprimento da missão que 

a instituição assume, a avaliação externa se configura; uma legítima tarefa de órgãos de 

Estado, e instrumento privilegiado de promoção do nível de qualidade dos serviços 

educacionais oferecidos pelo sistema. 

Nessa perspectiva o sistema nacional de avaliação institucional não deve ser 

confundido nem aproximado, seja do ponto de vista de sua conceituação, seja do ponto de 

vista de sua execução, do conjunto de normas e ações voltadas para a regulação do sistema de 

educação superior. A regulação, que sem a menor dúvida deve considerar e aproveitar os 

resultados globais dos processos avaliativos supõe a explicitação de políticas públicas 

relativas à expansão do ensino superior, às finalidades da educação superior (mero 

atendimento de demandas de mercado ou preparação de recursos humanos para a pesquisa, a 

inovação e o desenvolvimento sustentável), a previsão de metas qualitativas e quantitativas 

em planos de curto, médio e longo prazos. 

•••• Autonomia Universitária 

Consagrando um princípio há muito presente na legislação educacional 

brasileira11, a Constituição Federal em seu artigo 207 estabelece que “As Universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial 

[...]”, preceito que é explicitado e detalhado pelos artigos 53 e 54 da LDB (BRASIL, 1996). 

As diferenças regionais do país, nos aspectos sociais, econômicos, culturais e 

educacionais e a diversidade das instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, 

derivada de suas vocações, de seus objetivos e de seu empenho em refletir e atender às 
_____________ 
11

 Vide Dec. nº 19.851, de 11 de abril de 1931 (art. 90); Lei nº. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, (art. 80); Lei 
nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968, (art. 30). 
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peculiaridades de sua área de influência implicam na adoção daquele postulado constitucional 

pelo sistema como um todo. 

Segundo Durham (2003, p. 276), em que pese o caráter mandatório do preceito 

constitucional, bem como a fundamentação factual da pertinência do princípio, a autonomia 

do ente universitário ainda não teve plena aplicação. 

Em primeiro lugar, e de modo geral, em razão de a legislação infraconstitucional, 

relativa à educação superior nacional, tender historicamente a regulamentar minuciosamente o 

funcionamento acadêmico e administrativo das instituições universitárias, tornando letra 

morta o dispositivo legal da autonomia. 

Em segundo lugar, e especificamente em relação às instituições públicas, pelo fato 

de nunca terem sido definidas e implementadas as medidas legais e orçamentárias destinadas 

a garantir a sua autonomia financeira, o que vem afetando seriamente a gestão das instituições 

públicas, em particular as Universidades Federais. 

Em terceiro lugar, e especificamente em relação às instituições particulares, a 

autonomia didático-científica é de fato extremamente relativa vez que, por um lado, não se 

pode desconsiderar que há instituições onde a autonomia é prerrogativa da mantenedora e não 

das instâncias intra-institucionais; por outro, não é possível negar nem minimizar a 

interferência abusiva do MEC sobre a organização e o funcionamento dessas instituições. 

Dotar a Universidade pública de autonomia plena significa conferir-lhe a 

responsabilidade completa pelo seu destino. Definir meios e estabelecer normas legais que 

garantam o exercício pleno e uniforme da autonomia em Universidades públicas e privadas 

significa conferir-lhes a responsabilidade de cumprir suas funções em consonância com a 

autonomia que lhes foi assegurada e estabelecer mecanismos de cobrança adequados. E isto é 

essencial, urgente e irreversível. 

Quanto ao sistema privado deve-se ter sempre presente que o artigo 209 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1998) estabelece que “o ensino é livre à iniciativa privada” 

condicionando esse exercício a duas exigências: “cumprimento das normas gerais da educação 

nacional” e “autorização e avaliação de qualidade pelo poder público”. 

Portanto, da mesma forma que autonomia não pode ser confundida com soberania 

é preciso ter presente que as Instituições de Ensino Superior Privadas não são concessionárias 

ou permissionárias, mas exercem as suas atividades amparadas pela Constituição Federal. 

Fator importante para a realização de ações em pesquisa e extensão (autonomia financeira). 

• Princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão 

Em decorrência de sua inclusão no texto constitucional, o princípio da 
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indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, foi rapidamente incorporado aos estatutos e 

regimentos das instituições de ensino superior (MAZZILI, 1996). Entretanto, o reconhecimento 

protocolar da importância desse preceito legal e a sua inclusão formal nos documentos básicos de 

organização das instituições não têm gerado efeitos no cotidiano acadêmico ou alterado 

substantivamente as práticas educacionais. 

Isto se deve a várias razões, principalmente a um entendimento inadequado do 

conceito de indissociabilidade, presente inclusive nos textos legais. O sistema federal de educação 

superior, estabelecido a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi 

regulamentado por sucessivos decretos a partir de 1997. 

O decreto 3860, ainda parcialmente prevalecente, estabelece em seu art. 80 que “As 

universidades caracterizam-se pela oferta regular de atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão”. 

O texto legal interpreta de forma muito peculiar o conceito de indissociabilidade ao dar-

lhe uma definição operacional: asseguram para si a condição de universidade aquelas instituições 

que desenvolvem atividades de ensino e atividades de pesquisa e atividades de extensão.  

Deve, pois, ser ressaltado que instituições de ensino superior podem – como 

inúmeras de fato o fazem – desenvolver serviços educacionais relevantes e de qualidade sem 

exibir pesquisa institucionalizada e quadros de pesquisadores ativos. 

Conforme Macedo et. al. (2005), exigir, em nome de um entendimento pedestre do 

princípio da indissociabilidade, que toda e qualquer instituição de ensino superior demonstre a 

existência, ao lado de um ensino de qualidade, de programas estruturados e diversificados de 

extensão, e de pesquisa institucionalizada é, mais do que um equívoco, uma insensatez. 

Em um país como o Brasil, marcado por diversidades regionais, por desigualdades 

de recursos humanos e materiais entre as Instituições e por uma crônica escassez de fontes de 

financiamento é indiscutível que as condições mínimas para a produção de conhecimento pela 

pesquisa de qualidade são encontráveis, quando muito, em 10% das Instituições de Ensino 

Superior, aí incluídas as Públicas. 

• Diversidade de modelos de IES 

A história da educação superior brasileira é uma história de modelo único, no qual 

as instituições de ensino quer fossem públicas ou privadas, universitárias ou simples 

faculdades isoladas, deveriam de acordo com o ideário do MEC e a legislação educacional 

seguir e serem avaliadas pelo prisma do modelo ideal das Universidades Federais.  

Uma reforma para fazer avançar e para aperfeiçoar o Sistema Educacional 

Brasileiro não pode continuar vinculada à idéia de um modelo único, nem atribuir direitos de 
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precedência ao ente universidade. Pelo contrário, deve prever e promover, inclusive com a 

definição de medidas concretas, a implantação de instituições e programas de ensino que, por 

suas missões e seus objetivos, possam enfrentar o desafio representado pelas múltiplas e 

cambiantes formações exigidas pela sociedade e pela economia do conhecimento. 

• Novas tecnologias 

A atual conjuntura mundial não permite que uma Reforma Universitária para o 

Século XXI deixe de abordar o emprego de novas tecnologias em educação. É crescente o 

emprego da educação a distância, da robótica e da telemática e de softwares inovadores e de 

grande utilidade no processo ensino aprendizagem. 

É inquietante que na primeira versão do anteprojeto da Reforma Universitária 

apresentado pelo MEC a Educação a Distância não tivesse sido abordada. Essa modalidade 

cresce de forma impressionante no Brasil: um grande número de IES tem sido credenciado 

para a oferta de educação na modalidade a distância; o número de vagas abertas torna 

imprescindível um marco regulatório e um processo de avaliação que garanta a qualidade dos 

cursos ofertados e a credibilidade do sistema. 

• Articulação e integração com a Educação Básica 

Cristóvam Buarque (2005, p. 3) entende que: 

Enquanto a educação básica não for reformada, a universidade não terá 
qualidade total. Com apenas 1/3 de jovens concluindo o ensino médio, 
estamos desperdiçando o potencial de milhões de cérebros. Com um 
ensino médio sem qualidade, condenamos a universidade a receber 
jovens ainda não preparados. O bom desempenho das universidades de 
outros países não acontece porque eles são mais inteligentes, mas sim 
porque têm a probabilidade maior de ter bons alunos, pois é possível 
escolher entre todos e não apenas entre poucos de seus jovens. 

Um projeto de Reforma Universitária precisa situar a relação Universidade-Escola 

Básica num plano mais abrangente e duradouro, que garanta a articulação entre os diferentes 

níveis de ensino na promoção da qualidade da educação. A melhoria da qualidade da educação 

básica é o mecanismo mais adequado para a democratização do acesso à educação superior. 

• Expansão do ensino superior 

O processo de expansão da Educação Superior nas duas últimas décadas foi 

permeado por inúmeros problemas referentes, sobretudo, à inexistência de planejamento, à 

qualidade do ensino ofertado, ao atendimento desequilibrado das áreas do conhecimento e das 

regiões brasileiras o que torna legítimo questionar a sua eficácia. Não é, portanto, de se 

estranhar o fato de uma oferta tão significativa não ter sido capaz de ampliar o percentual de 

jovens brasileiros que estão adequando formação superior de modo a alcançar o patamar de 
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outros países latino-americanos.  

É imprescindível ordenar a expansão do ensino superior com o objetivo de: aumentar 

as vagas no sistema público, tornando a relação entre as vagas ofertadas pelos sistemas públicos e 

privado mais equilibrada; diminuir as diferenças regionais atualmente existentes; adequar a oferta 

de vagas nas diferentes áreas do conhecimento às necessidades da sociedade e ao projeto de 

desenvolvimento do País; incentivar a expansão da educação tecnológica; ampliar a oferta de 

cursos de curta duração; desenvolver a educação a distância (MACEDO et. al. , 2005). 

Entretanto, essa expansão deve ser feita após a avaliação: da expansão 

exponencial realizada nos últimos dez anos; das muitas do Plano Nacional de Educação 

(aprovada pelo Congresso Nacional) e da consolidação do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES), com o objetivo de promover a expansão da educação superior 

dentro de padrões de qualidade.  

• Redefinição das Funções  

É imprescindível redefinir as funções dos órgãos federais da Educação Superior, 

tendo como base uma diretriz que resulta da própria complexidade que o sistema hoje exibe: trata-

se de orientar a revisão de responsabilidades de modo a evitar a sobreposição de atribuições que 

acabam por levar a uma excessiva centralização do poder, incompatível com a maturidade 

democrática que o Brasil já alcançou.  

• Financiamento 

O financiamento é um dos elementos essenciais para definir e implantar políticas 

públicas, e essa condição se explica pela sua relação direta com os limites e a qualidade dos 

serviços a serem oferecidos. 

Dados relativos a 1999 mostram que o investimento do Estado brasileiro em 

educação equivale a 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB), e que à educação superior corresponde 

0,9% do PIB; do volume total de recursos aplicados na educação superior a União responde por 

aproximadamente dois terços, (65,7%). De acordo com dados do Ministério da Fazenda os 

recursos da União destinados ao financiamento do ensino superior atingem as cifras de R$ 5.751,9 

e de R$ 6306,0 milhões de reais em 2001 e 2002, correspondentes, respectivamente, a 53,8% e 

56,3% do total de gastos federais com a área da Educação (BRASIL, 2005). 

Nos últimos anos, especialmente na área federal, esses recursos têm-se mostrado 

insuficientes para financiar as atividades das instituições públicas que passaram a enfrentar 

séria crise de sustentabilidade, que atinge desde a manutenção das suas instalações, passa pela 

renovação de quadros de pessoal e torna inviável qualquer projeto significativo de assistência 

financeira ao estudante carente. Esse último aspecto afeta também o sistema privado que, por 
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concentrar um alto percentual de cursos noturnos, tem dado conta da oferta de formação 

superior a estudantes trabalhadores os quais, por força das flutuações do mercado de trabalho, 

tornam-se inadimplentes afetando a arrecadação das entidades mantenedoras. 

Diante desse quadro, Macedo et. al. (2005) são de acordo que é imprescindível 

que uma reforma da educação superior compreenda a elaboração de nova equação para o 

financiamento da educação superior, que contemple a revisão de percentuais destinados à 

educação superior, garanta a autonomia de gestão financeira do sistema público federal e 

que defina mecanismos adicionais de financiamento estudantil que possibilitem não 

somente o ingresso, mas, sobretudo, a permanência e a conclusão dos estudos superiores ao 

aluno carente, seja em instituições públicas seja em instituições privadas. 

 

2.2.2 Desafios e metas para o crescimento do ensino superior no Brasil 

 

É inquestionável a importância da Educação, em especial da Educação Superior, 

na caminhada em busca do desenvolvimento e da superação da dependência tecnológica das 

nações. Os países que investiram maciçamente em educação - e por conseqüência em Ciência 

e Tecnologia - elegendo esta perspectiva como prioridade estratégica estão entre os mais 

desenvolvidos ou em célere processo de crescimento, a exemplo da Coréia do Sul e da China. 

Não resta, portanto, alternativa ao Brasil. Tem-se a necessidade de superar etapas 

básicas no processo educacional brasileiro, como a diminuição das taxas de evasão escolar em 

todos os níveis de ensino, a ampliação ou a universalização do ensino médio (propedêutico ou 

profissionalizante/técnico) e, principalmente, definir um modelo de financiamento/manutenção 

dos estudantes na Educação Superior (SCHRAMM, 2005). 

Tendo em vista a expansão do nível de ensino superior nos últimos anos, verificou-se 

que se encontra ainda em andamento um significativo esforço de automação e modernização 

gerencial, no sentido de tornar mais simples, efetivo e transparente o exercício das atribuições da 

Secretaria. Todo o trabalho de credenciamento e recredenciamento de IES e de autorização e 

reconhecimento de cursos já é feito de maneira informatizada, sendo praticamente a totalidade da 

documentação das entidades recebida pela Internet e processada internamente, no âmbito do 

Ministério, por meio eletrônico. Praticamente não se fazem mais arquivos de processos dessa 

natureza em papel, o que vem sendo destacado como indicador de grande êxito do Sistema de 

Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior – SAPIENS. 

Dessa forma, tem-se enfrentado de maneira incisiva os problemas referentes ao 

“centralismo burocrático” e o “personalismo na política educacional”, identificados por Eunice 
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Durham (1998, p. 20) como características dos órgãos responsáveis pelo ensino superior no país, 

em trabalho de 1998. Além desse processo de modernização gerencial, é importante salientar o 

estabelecimento da regra do reconhecimento dos cursos por períodos limitados (obrigando as 

instituições a se submeterem periodicamente à verificação e ao cumprimento de diversos critérios) 

e o importante esforço de implantação de um sistema de avaliação - cujas modalidades são: 

Avaliação Institucional, Avaliação das Condições de Oferta de Graduação e Exame Nacional de 

Cursos, o “provão” - e de busca da expansão com qualidade. 

O MEC estima que em 2005 haja mais de 10 milhões de matriculados no ensino 

médio. De 1991 a 2000, o crescimento do ensino médio foi de 132% - de 3.770.230 para 

8.774.000 alunos matriculados. Se considerar os últimos sete anos, o número de concluintes do 

ensino médio cresceu 228%. Essa tendência gerará pressão sobre o ensino superior, justamente 

em relação à incorporação do segmento social que vem alcançando o ensino médio nos últimos 

anos, ou seja, as camadas mais pobres da população. 

Atingir a meta de 30% dos jovens entre 18 e 24 anos matriculados em um curso 

superior até 2010 (conforme previsto pelo MEC) só vai ser possível com o planejamento e definição 

clara das políticas compatíveis com este objetivo. Porém, não é o que está sendo verificado. O 

Brasil, nos últimos governos, fez a opção pela expansão do Ensino Superior pela via da escola 

privada, transferindo seu financiamento para os alunos (75% dos alunos do Ensino Superior estão 

matriculados em instituições de ensino pago). 

Assim, além do crescimento do setor privado, já em andamento, há a imperativa 

necessidade da expansão das universidades públicas para atender à demanda crescente dos 

alunos, sobretudo os carentes. 

Hoje, cerca de 4,5 milhões de alunos estão matriculados no Ensino Superior. 

Assim, para atingir a meta anteriormente citada é necessário, ainda, no mínimo, duplicar este 

número. Como? A Educação Superior, em especial se a opção for pela qualidade, não é 

barata. Por outro lado, os níveis médios de remuneração das famílias brasileiras são 

absolutamente incompatíveis com a transferência de responsabilidades de financiamento da 

Educação Superior ora vigentes. 

Segundo Maria Helena Guimarães de Castro (2002): 

O ensino privado tem sido muito mais ágil que o público para atender 
ao tipo novo de demanda do ensino superior. A flexibilidade exigida 
pelos alunos que pedem cursos de curta duração não é atendida pelo 
ensino público. A expansão do ensino noturno nas universidades 
federais, por exemplo, enfrenta grande resistência. Essa será, sem 
dúvida, uma importante questão a ser enfrentada no processo de 
expansão do ensino superior no Brasil. 
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O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), outro ator institucional 

que se destaca na discussão das políticas públicas do setor, tem apresentado a proposta da criação do 

Fundo Nacional de Financiamento do Ensino Superior, com um modelo de gestão envolvendo o 

Ministério da Educação, órgãos de classe e representantes das instituições públicas e privadas de 

ensino superior. Na mesma linha posiciona-se a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições 

de Ensino Superior (ANDIFES), enfatizando a necessidade de continuação e ampliação dos 

investimentos nas universidades federais, para que estas exerçam efetivamente seu papel na busca 

da reversão das desigualdades sociais que marcam o país (ANDIFES, 1998). 

O segmento das mantenedoras apresenta-se, na arena das decisões relativas ao ensino 

superior, como ator institucional extremamente organizado no plano nacional. A Associação 

Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) articula-se com diversas entidades 

estaduais com níveis diferenciados de organização, com destaque para as que se concentram no 

Sudeste, como o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior 

do Estado de São Paulo (SEMESP). (CASTRO et al., 2002). 

Percebe-se que o posicionamento das instituições privadas de ensino superior está, 

em grande parte, determinado pelo atual contexto de perda de receita desses estabelecimentos. 

As entidades privadas têm convivido com uma grave situação de evasão, implicando enorme 

perda de receita. Menos de um terço dos ingressantes nos cursos superiores em IES privadas 

os conclui, o que gera grande desequilíbrio entre o número de alunos nas turmas de início e de 

final de curso. Por isso, não é raro ver turmas iniciais que chegam a ter 120 alunos nas IES 

privadas, principalmente nos cursos noturnos mais concorridos, como Direito, como uma 

forma de se compensar as perdas que ocorrem ao longo do curso. 

Como observam Simon Schwartzman; Jacques Schwartzman (2002): 

[...] em 2000, das 970 mil vagas abertas pelo setor privado, apenas 664 mil 
foram preenchidas, criando uma enorme capacidade ociosa. A reação das 
entidades tem sido a de acirrar a concorrência entre si, através de 
agressivas campanhas publicitárias, rebaixamento do valor das 
mensalidades, localização das unidades de ensino perto do trabalho ou da 
residência dos alunos, facilidades de ingresso e algumas poucas 
instituições tentando atrair alunos pela qualidade do ensino. 

Ainda segundo esses autores, num futuro próximo será necessário que as 

instituições passem por um período de ajustes, no qual devem ocorrer fusões, vendas e 

desativação de cursos. 

Assim, entre as propostas mais enfatizadas pelas mantenedoras está a ampliação do 

financiamento do ensino superior, com o incremento do FIES, Programa de Financiamento 

Estudantil, e com as bolsas universitárias, como já acontece em algumas unidades da Federação. 
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O tema, inclusive, apareceu com bastante freqüência nas campanhas para os governos estaduais e 

para a presidência da República. 

É urgente, portanto, a adoção de uma política agressiva que permita não só o 

acesso, como também a manutenção dos alunos no ensino superior. As estratégias essenciais 

passam pela ampliação de vagas nas instituições públicas e pela institucionalização de 

programas de bolsas de estudo e financiamento estudantil. 

Nesta direção, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais (ABRUEM), entidade que representa instituições com cerca de 600 mil alunos matriculados, 

apresentou ao Ministro da Educação uma proposta viável de criação de cerca de 200 mil novas vagas 

nestas universidades num período de cinco anos. O contexto da sugestão apresentada ao Ministro prevê a 

transferência de R$ 1.500,00 aluno/ano para estas instituições, recurso este oriundo da retenção de parte 

do pagamento das dívidas dos estados e municípios à união. Pela proposta, apenas como exemplo, a 

FURB poderia criar 4 mil vagas gratuitas ou quase gratuitas através de bolsas integrais ou semi integrais. 

Embora esta não seja a solução definitiva para a redenção do ensino superior no 

Brasil. No entanto, de forma objetiva e concreta, representaria um salto de qualidade na 

democratização do seu acesso. 

Estima-se que a demanda que ainda vai crescer pelo ensino superior se encontra 

na classe C, que, mantido o atual cenário de crescimento desigual entre ensino superior 

público e privado, dependerá da ampliação dos mecanismos de financiamento. O FIES, 

lançado em 1999 para substituir o programa de crédito educativo, oferece a cada semestre 40 

mil vagas. A procura é muito grande, geralmente passando de 190 mil candidatos por 

semestre. O financiamento se dirige prioritariamente a estudantes carentes que atendem a 

determinados critérios: ter família mais numerosa, não residir em casa própria, estar cursando 

o primeiro curso superior. Há prioridade para os que têm parentes com doença crônica e outro 

estudante em instituição privada na família. O programa é considerado bem-sucedido e já 

beneficiou um total de 183 mil estudantes. 

Além da questão do financiamento, outro tema que desperta grande interesse das 

mantenedoras é o referente à diversificação do ensino superior que, segundo diferentes 

autores, está sendo discutido tardiamente no Brasil. As reformas universitárias ocorridas nos 

principais países desenvolvidos ao longo dos anos sessenta e setenta estiveram, em geral, 

calcadas na diversificação do atendimento. 

Como salienta Eunice Durham (1998), “esse processo de expansão valeu-se de 

universidades abertas, ensino a distância, escolas vocacionais, colleges (EUA), cursos modulares 

com certificados intermediários (França) e com a conseqüente concentração da atividade de 
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pesquisa em centros altamente competitivos”. 

De fato, muitos são os problemas a serem equacionados quando uma sociedade 

faz a opção pela passagem de um sistema de ensino superior de elite para um sistema de 

massa. Esse processo ocorreu em todo o mundo desenvolvido no pós-guerra e, 

invariavelmente, implicou a revisão de uma série de fundamentos da política de ensino 

superior. Esse é o novo padrão que vem sendo pensado como alternativa para a expansão das 

vagas na graduação no Brasil. O Plano Nacional de Educação estabelece: 

Como estratégia de diversificação, há que se pensar na expansão do 
pós-secundário, isto é, na formação de qualificação em áreas técnicas 
e profissionais. A própria modulação do ensino universitário, com 
diploma intermediário, como foi estabelecida na França, permitiria 
uma expansão substancial do atendimento nas atuais instituições de 
educação superior, sem custo adicional excessivo. (PNE, 2000) 

A flexibilização do modelo de ensino superior, princípio já consagrado na LDB, vem 

sendo implementada de forma crescente, principalmente nas instituições privadas. Busca-se, 

então, uma alternativa que contribua, ao mesmo tempo, para enfrentar o problema da demanda 

por cursos mais voltados para o mercado de trabalho (cursos seqüenciais, de curta duração, que 

podem focar uma área específica da atuação profissional) e para tornar menos onerosa, para o 

aluno, sua formação superior em instituição paga. Além disso, as mantenedoras crêem que os 

níveis gerais de evasão do sistema serão substancialmente reduzidos.  

Não há dúvida de que tal flexibilização ampliará o acesso, pela redução dos 

custos, a uma significativa parcela da população brasileira, hoje à margem do ensino superior. 

No entanto, os riscos que tal alternativa apresenta são muitos, se não for implementada no 

conjunto de um novo projeto para a universidade brasileira, em que sejam repensados o papel 

e a necessidade de retomada de investimento nas IFES e a questão da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Embora estas também precisem passar por amplas reformas, 

tendo em vista seu custo elevado, não se pode perder de vista que precisam continuar a servir 

de referência de qualidade para o ensino de graduação.  

No PNE são também destacadas outras funções importantes das universidades 

federais, como a de qualificar os docentes que atuam na educação básica e os docentes de 

nível superior que atuam em instituições públicas e privadas. 

 

2.2.3 O Papel do financiamento nas instituições de ensino superior 

 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), em 2002, eram constituídas por 43 

universidades, 07 faculdades isoladas, 01 centro universitário e 32 centros de educação tecnológica, 
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num total de 531.634 alunos de graduação, a grande maioria (500.459) nas universidades. O 

governo federal é o principal mantenedor, já que nelas o ensino é gratuito e somente cerca de 3,5% 

do orçamento global é constituído por recursos por elas diretamente arrecadados 

O volume e a forma pela qual se faz o financiamento do ensino superior têm 

repercussões sobre a melhor aplicação dos recursos (eficiência) e sobre a distribuição de renda 

e oportunidade de acesso ao ensino superior. Pode-se distinguir dois tipos de financiamento: o 

que se faz aos alunos e suas famílias e o que se dirige às instituições. No primeiro caso, 

encontra-se o crédito educativo, o ensino gratuito nas escolas públicas e a dedução de gastos 

com educação para efeitos do Imposto de Renda Pessoa Física. 

O crédito educativo constitui-se num mecanismo potencialmente fundamental para a 

sobrevivência de parte significativa do setor privado. È notório que tendências para o setor 

privado, tais como: não preenchimento das vagas oferecidas para ingresso, elevados índices de 

evasão ao longo do curso, crescente inadimplência dos alunos e participação cada vez maior de 

estudantes oriundos de classes de renda mais baixas tendem a se agravar no futuro. 

A manutenção de alunos mais pobres nas escolas de nível superior não só é 

importante para as instituições educacionais privadas, como também para o cumprimento das 

metas do Plano Nacional de Educação, que propõe uma taxa de escolarização da população de 

19 - 24 anos para 30% em dez anos, sendo que hoje ela se situa em menos de 12%. Isso 

significaria aumentar as atuais 2,7 milhões de matrículas no ensino superior para cerca de 5 

milhões em 2008. É interessante observar que o Plano menciona que o setor privado teria 

importante papel a desempenhar, mas não detalha os meios para se chegar a este resultado. 

O atual programa de crédito educativo, agora denominado FIES, está longe de 

atingir as necessidades e muito menos ao crescimento da demanda que se verificará. O 

orçamento anual do FIES, provenientes na sua grande maioria de recursos da Loteria Federal, 

situa-se em torno de 200 milhões anuais, permite a contratação de apenas cerca de 53 mil novos 

contratos por ano, incluindo-se novos beneficiários e aditamentos. Entre o segundo semestre de 

1999 e o segundo semestre de 2001 o FIES efetivou apenas 151.511 novos contratos e, dados os 

recursos atuais não poderá crescer muito, além disso, mesmo com o início do reembolso. 

Se supusermos que ao menos 25% dos estudantes do ensino particular são 

carentes, precisaríamos atender 500 mil estudantes, o que teria um custo adicional de cerca de 

1,9 bilhões de reais. Este valor sobrepuja largamente as possibilidades orçamentárias do MEC 

e teria que provir de outras fontes, que já vem sendo consideradas. 

Entre elas podemos citar a utilização de parte dos recursos do Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço, dos depósitos compulsórios dos Bancos, de parte das aplicações das entidades de 
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caráter filantrópico e a entrada das próprias instituições privadas complementando os recursos atuais. 

Além da insuficiência de recursos, o atual crédito educativo padece de alguns dos 

males de seus antecessores. O seu agente financeiro, a Caixa Econômica Federal não se 

empenha o suficiente para recuperar os empréstimos, o crédito é dado às instituições e não aos 

alunos, elevada concentração dos beneficiários em cursos tradicionais como Direito e 

Administração; concentração nas regiões mais ricas do país (Sul e Sudeste). Enfim, O FIES 

reproduz a mesma estrutura de cursos, inclusive de natureza regional, perdendo uma boa 

oportunidade de realizar algum tipo de indução no sistema. 

Além disso, tanto o antigo CREDUC como o atual FIES apresentam problemas 

quanto à eficiência. Estes programas, notoriamente, nunca atenderam a toda a demanda, o que 

demonstra haver mais alunos carentes do que os recursos disponíveis para atendê-los. Neste 

caso, faria mais sentido escolher, dentre os carentes, aqueles que atendessem simultaneamente 

a outros requisitos, como: 

a) Ter mais disponibilidade para os estudos (curso diurno); 

b) Freqüentar cursos mais estratégicos para a economia do país; 

c)  Privilegiar cursos e instituições de melhor qualidade; 

d) Favorecer regiões mais pobres e, finalmente;  

e) Conceder o crédito ao aluno (e não à instituição) antes de o mesmo se 

matricular e, desta forma, aumentar a concorrência entre as instituições 

pelos alunos com crédito. 

f)  A distribuição de crédito ao aluno permitiria, também, que se 

selecionassem os de maior potencial entre os carentes. No entanto, 

tradicionalmente, a concessão de crédito educativo segue o mesmo padrão 

da demanda, concentrando-se em cursos na área de Ciências Sociais 

(Direito e Administração), nas regiões Sudeste e Sul (76,5% dos contratos) 

e em alunos de cursos noturnos. 

O ensino gratuito em estabelecimentos oficiais de ensino piora ainda mais o elevado 

grau de concentração de renda. Um estudo do IPEA (BARROS; FOGUEL, 2001) mostra que: 

Dos serviços e programas educacionais públicos analisados (que 
incluem o programa de creche, merenda escolar, livro didático e todos 
os níveis de ensino), a educação superior é, sem dúvida, o que possui 
o pior grau de focalização com um quasi-Gini (coeficiente bastante 
semelhante ao índice de Gini) de 0,66, sendo inclusive superior ao 
coeficiente de Gini de distribuição de renda. Assim, pode-se dizer que 
o acesso à educação superior pública está mais mal distribuído que a 
própria renda familiar. 



 

 65

A gratuidade no ensino fundamental, para cerca de 90% dos alunos matriculados 

neste nível, também contém um elemento concentrador de renda, mas tem dois atenuantes. O 

primeiro é que o ensino fundamental é obrigatório por lei. E, o segundo, o fato de que o 

percentual de alunos do ensino fundamental público que poderia pagar é, certamente, muito 

menor do que no ensino superior. 

Uma terceira fonte de iniqüidade está na dedução de parte das despesas com instrução 

do contribuinte e seus dependentes para efeito de cálculo do imposto de renda de pessoa física. 

Esta dedução tem caráter nitidamente regressivo, pois somente atinge os que freqüentam escolas 

privadas e que, ao mesmo tempo, possuem renda suficiente para serem contribuintes do imposto 

de renda. No caso do ensino superior, este argumento fica reforçado, já que os que buscam o 

ensino superior privado já estão nos níveis mais elevados da pirâmide de renda. Em suma, a 

renúncia fiscal que essa redução representa favorece mais os de maior poder aquisitivo na 

população brasileira, prejudicando, potencialmente, outros programas destinados a populações 

carentes. Uma estimativa do Ministério da Fazenda situou em 219 milhões de dólares anuais o 

valor desta renúncia fiscal para o biênio 2001/ 2002.  

A forma de financiamento do setor federal e de boa parte do setor estadual 

induz comportamentos socialmente ineficientes por parte dos administradores 

universitários e do próprio governo, especialmente em relação à política de pessoal. 

Não se pode, entretanto, dizer que eles ajam sem racionalidade, pois estão 

procurando o que é melhor para a sua unidade. Ocorre que a soma desses comportamentos 

leva a indicadores indesejáveis, tais como baixa relação aluno/professor, elevado custo por 

aluno, excesso de professores em dedicação exclusiva, etc.  

A solução para esta situação está na adoção da autonomia pelas IFES, 

especialmente no que se refere à liberdade para executar sua política de recursos humanos 

Este foi um tema recorrente na década de 90, mas sempre esbarrou em duas grandes 

resistências: do lado do governo, a dificuldade em garantir orçamentos previsíveis sob a 

forma de vinculações ou correções automáticas; e do lado dos dirigentes universitários, em 

particular um significativo grupo de reitores das federais, a dificuldade de aceitarem o fim do 

regime jurídico único, que introduzisse planos de carreira regionais e flexibilidade de 

contratação, demissão e promoção. Sem estas mudanças, mais de 90% do orçamento 

continuará sendo gerenciado de forma distorcida e ineficiente. 

Os incentivos fiscais existentes para as instituições privadas, também, apresentam 

suas ineficiências. Existe a imunidade tributária, prevista no Art. 150 da Constituição Federal, 

para instituições educacionais sem fins lucrativos. A principal isenção federal é a do imposto 
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de renda e a estadual, o ICMS. Para se conseguir a imunidade, basta ser uma instituição 

educacional e alocar seus eventuais lucros na própria atividade. Em princípio, elas poderiam 

conseqüentemente, cobrar mensalidades menores e oferecer ensino de melhor qualidade. No 

entanto, a imunidade é indiscriminada em relação a quem se aproveita de menores custos, não 

havendo a preocupação de se conhecerem o nível e a relevância do ensino ministrado, nem se 

os preços praticados são inferiores ao de instituições que não têm este benefício. Uma 

estimativa deste tipo de renúncia fiscal para o biênio 2001/2002 situou-a em 100 milhões de 

dólares anuais (Ministério da Fazenda). 

Algo semelhante acontece com a isenção da contribuição para fins de seguridade 

social, que é uma obrigação patronal sobre os salários, além do PIS, da COFINS e até do 

salário educação. São isentadas destes impostos, instituições consideradas beneficentes, de 

utilidade pública e que apliquem, integralmente, o eventual resultado operacional na 

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos. São as denominadas instituições 

filantrópicas. Na área da educação, a beneficência se caracteriza pela concessão de bolsas, 

integral e gratuitamente, a alunos considerados carentes e outras “gratuidades”, nem sempre 

bem especificadas. O total destas transferências deveria equivaler a 20% da receita total da 

IES, mas isto vem sendo questionado judicialmente. 

A isenção, através da renúncia fiscal, se justificaria, quando se julga ser o setor 

privado capaz de promover redistribuição de renda de forma mais eficiente do que o estado. 

No entanto, não se verifica o potencial acadêmico dos alunos carentes beneficiados e nem se 

indaga a respeito da qualidade dos cursos que freqüentam, nem a sua importância para o país. 

Uma informação recolhida do jornal Folha de São Paulo (12-04-2004) dá conta de que estes 

benefícios às filantrópicas montam em 290 milhões de dólares, sendo 219 milhões referentes 

a contribuições não recolhidas ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e 71 milhões, 

referentes a tributos devidos à Receita Federal. 

Alguns resultados positivos, no que se refere à eficiência, provêm das formas de 

financiamento da pós-graduação e da pesquisa pelas agências de fomento federais, fundos 

setoriais e fundações de apoio à pesquisa em nível estadual. Estas agências aplicam seus 

recursos de fomento com base na qualidade das instituições e grupos de pesquisa e pós-

graduação, sendo o julgamento realizado por representantes proeminentes da própria 

comunidade acadêmica.  

Outra importante prática é a realização da avaliação de cursos de graduação 

(especialmente o Exame Nacional de Cursos) e pós-graduação (CAPES) bem como de instituições, 

a qual vem sendo efetivada pela SESu, INEP, CAPES. Registre-se, também, a recente introdução de 
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uma matriz para distribuição de recursos de OCC para as IFES, baseada, em parte, em critérios de 

qualidade e desempenho. 

Cada vez mais se aceita o princípio de que a alocação de recursos deve estar 

combinada com (ou atrelada a) avaliações de qualidade, eficiência e eficácia. Os orçamentos 

automáticos, baseados em parâmetros históricos, começam a perder importância. Este 

movimento atinge, também, o setor privado que enxerga más avaliações de seus cursos como 

um fator negativo de "marketing" e que causa mais dificuldades na busca de recursos de 

fomento. (CARVALHO, 2006).  

A experiência do “Provão“ (Exame Nacional de Cursos) atesta um comportamento 

reativo bastante positivo. As instituições particulares apregoam seus bons resultados em 

“outdoors” e reagem com mais investimentos em pessoal qualificado e instalações à vista de 

resultados ruins. A avaliação de cursos de graduação ajuda também em melhorar a 

correspondência entre valor da anuidade e qualidade do curso. A avaliação realizada pelo Provão 

tem sido um importante fator de atração/expulsão de alunos de graduação, questão fundamental 

de sobrevivência das escolas privadas. Para as instituições públicas, boas avaliações aumentam 

sua capacidade de atrair mais recursos para atividades de ensino e de pesquisa. 

Outra importante fonte de ineficiência provém da indefinição dos papéis dos vários 

sistemas de educação superior. No Brasil, a Constituição determina que as universidades devam 

seguir o princípio da “indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão” e a LDB prega que para 

ser credenciada como universidade deve comprovar “produção intelectual institucionalizada". Isto 

é, as universidades, que congregam 62% do alunado, estão obrigadas a manter atividade de 

pesquisa. Além disto, decreto federal promulgado ao final de 2003, proíbe a criação de novos 

Centros Universitários e dá prazo para que os existentes tomem medidas que os tornam 

semelhantes às universidades no que se refere à pesquisa.  Com isto, 77 Centros Universitários 

com quase 500 mil alunos, deverão somar à necessidade de terem um bom ensino a obrigação de 

fazer pesquisa. A não exigência de pesquisa ficará restrita as faculdades isoladas e faculdades 

integradas que matriculam apenas 25% dos alunos. 

A repercussão é maior nas instituições públicas, onde a própria cultura interna 

privilegia a pesquisa e a pós-graduação, de tal forma que todos os professores são avaliados 

com base nas suas atividades de pesquisa e todos os departamentos julgam que devem ter 

atividade de pesquisa. Como nem todos (professores e departamentos) têm condições de 

realizar pesquisa relevante, o desperdício surge no alto percentual de professores em 

dedicação exclusiva, na criação de programas de pós-graduação, maior necessidade de espaço 

e funcionários, além de gastos em infra-estrutura. 
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Esta pressão é menor nas instituições estaduais (exceto o sistema paulista e do Rio 

de Janeiro) onde existem poucos recursos para dedicação exclusiva dos professores. No setor 

privado, a cultura da pesquisa é menos sentida, mas seus custos são facilmente percebidos 

pelos seus dirigentes. Com poucas exceções elas tenderão a concentrar a atividade em poucos 

departamentos, em poucos professores e buscando mais parcerias com o setor produtivo, 

através de pesquisas mais ligadas à tecnologia e inovação. Não se vislumbra, como nas 

públicas, movimento significativo em relação à pesquisa básica. Isto decorre da dificuldade de 

concorrer com as públicas por recursos das agências de fomento e pela dificuldade da maior 

parte delas em se auto-financiar. De qualquer forma, como em outras partes do mundo, nem 

todas as instituições de ensino superior são capazes ou tem condições de fazer pesquisa. 

Geralmente, as pesquisas são realizadas em poucas instituições, sendo o ensino superior 

fortemente integrado por instituições que oferecem cursos de graduação mais curtos e mais 

ligados ao mercado de trabalho, como é o caso dos tecnólogos. 

Não é por outra razão que os processos de recredenciamento de Universidades 

encontram-se paralisados no Brasil. Não será possível cobrar das Universidades atividades 

relevantes de pesquisa, pois dificilmente ela será encontrada. Isto se refere tanto à boa parte 

das públicas quanto às privadas em maior grau. No caso destas últimas, terão também 

dificuldade de apresentarem um terço do corpo docente em regime de tempo integral em 

atividades acadêmicas e com carga não excessiva de aulas. 

Desse modo conclui-se que a insistência na exigência de pesquisa em todas as 

Unidades e Centros Universitários levará a aumentos consideráveis de custos, que se refletirão 

especialmente nas mensalidades do setor privado e nos gastos dos governos Federal e Estadual 

com as suas mantidas, sem acréscimo correspondente na qualidade e relevância da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR: O CASO DE 

SERGIPE EM COMPARAÇÃO COM O BRASIL 
 

3.1 Expansão e Estrutura das Instituições de Ensino Superior no Brasil 

 

Existem diversas linhas de pensamento, sobre o melhor caminho a ser trilhado 

para a expansão do ensino superior. Uma delas sugere a expansão através da privatização - 

vertente apoiada pelo banco mundial, no qual apresenta a defesa da participação do setor 

privado inclusive nas instituições públicas.  

Em contrapartida, existe uma vertente onde se defende que somente o Estado é 

capaz de expandir o ensino superior. Segundo essa vertente a parcela da população que tem 

condições financeiras de pagar uma universidade particular, já se encontra estudando. Desse 

modo, a expansão do ensino superior só se dará a partir da expansão das universidades 

públicas, pois, essa, irá gerar oportunidade para que um maior número de pessoas menos 

favorecidas financeiramente possa, também, ingressar nesse nível de ensino.  

Dentro dessas linhas existe uma convergência na preocupação com a qualidade do 

ensino, pois a expansão em si, não significa melhora. Somente se a expansão se der com qualidade, 

é que terá efeitos positivos na evolução do ensino superior não só sergipano como brasileiro. 

Uma universidade é um ambiente privilegiado em que os participantes do processo 

educacional interagem proveitosamente, desenvolvendo e adquirindo conhecimentos e 

habilidades, objetivando entender e agir sobre a realidade que os cerca. Este processo, além de 

resultar na capacitação dos alunos técnica e formalmente para desempenhar suas atividades na 

sociedade, proporciona também o desenvolvimento de uma visão global da realidade. O que gera 

a compreensão do mundo à sua volta e tolerância a visões distintas, que são características muito 

importantes para uma cidadania integrada e ativamente democrática (CRUZ, 2007). 

De acordo com Santos; Silveira (2001, apud NASCIMENTO JÚNIOR 2007), o 

ensino superior brasileiro, nos últimos anos, vem passando por rápidas e profundas 

transformações tanto pela expansão, quanto pelas finalidades as quais a educação superior 

vem servindo. Devido a essas transformações a expansão do ensino superior se torna tema de 

estudos de diversas naturezas que tentam compreender as causas e os impactos dessas 

mudanças que vêm ocorrendo de maneira generalizada em todas as regiões. 

Ao longo do tempo ocorreu um aumento na demanda pela educação superior, que 

é fruto do ritmo e intensidade das mudanças socioeconômicas que ocorreram no território 
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nacional. Nesse contexto, tornam-se elementos importantes para o funcionamento das 

atividades produtivas modernas, desenvolvidas no território brasileiro, a qualificação da força 

de trabalho, o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, a constante inovação nos processos 

produtivos entre outros. A dinâmica educacional, à medida que o conhecimento científico se 

torna elemento essencial à operacionalização da produção local/regional, passa a se 

caracterizar numa importante variável para o entendimento e o acompanhamento das 

transformações que vem ocorrendo em nosso país (NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). 

Martins (2007), afirma que o ensino superior no país passou por um crescimento 

quantitativo marcante durante as últimas três décadas, que pode ser caracterizado pelo 

aumento do número de instituições, de matrículas, de cursos, de funções docentes entre 

outros. Após um forte impulso expansionista na década de 70, na década seguinte houve uma 

redução do ritmo, chegando a quase estagnação em termos de matrículas na graduação. Nos 

anos 90 o ensino superior retomou o crescimento, demonstrando uma recuperação na sua 

capacidade de crescer aceleradamente, o que pode se percebido através das taxas de 

crescimento dos últimos quatro anos, da década, onde apresentou uma taxa de expansão anual 

de 7% em média, quanto à matrícula nos cursos de graduação.  

Segundo Martins (2007), a dinâmica desse processo de expansão do ensino 

superior, gerou um complexo e diversificado sistema de instituições. Surgiu uma 

multiplicidade de tipos de estabelecimentos acadêmicos com formatos institucionais, 

vocações e práticas acadêmicas bastante diferenciadas 

Vale salientar que em alguns países que ocupam posição privilegiada no processo de 

desenvolvimento socioeconômico, os sistemas de educação superior existentes apresentam uma 

forte diversidade institucional e desempenham uma pluralidade de funções na formação 

acadêmico-profissional. Percebe-se que nesses sistemas uma extensa hierarquia de instituições de 

ensino com perfis acadêmicos específicos prevalece, oferecendo cursos e programas para públicos 

com necessidades de aprendizado e perspectivas profissionais diferentes. Por isso tentam manter 

uma constante sintonia com as amplas demandas sociais. (MARTINS, 2007) 

De acordo com Martins (2007), a diferenciação institucional produzida no ensino 

superior brasileiro durante as últimas três décadas não deve ser entendida como um aspecto 

negativo. Na realidade deve-se pensar a heterogeneidade institucional do sistema como um 

dos pontos de partida para o caminho da política educacional promissora, ou seja, considerar a 

existência de uma multiplicidade de instituições com perfis organizacionais e vocações 

acadêmicas distintas, e com isso evitar tratamentos homogêneos para realidades acadêmicas 

que são totalmente díspares. A expansão do sistema de educação superior deve ser crescente, 
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mas, deve possuir um padrão de qualidade acadêmica, que pode ser obtido através de uma 

contínua avaliação acadêmico-institucional, que permitirá possíveis correções das instituições 

integrantes desse complexo sistema. 

Na era da informação acentuou-se o uso da economia do conhecimento, em que 

são fundamentais a criação e difusão da inovação, com uso de tecnologia intensiva de trabalho 

em redes interinstitucionais, associando institutos de pesquisa, universidades e agências. Nas 

universidades as externalidades geradas a partir do ensino de graduação e pós-graduação, das 

linhas de pesquisa e das atividades de extensão devem reforçar as interfaces da integração da 

universidade com as empresas e demais instituições e revelar-se importante para os diversos 

agentes envolvidos. Nesse novo modelo, é requerido um intensivo investimento dos 

conhecimentos aplicáveis aos processos produtivos, sendo que em algumas situações dessa 

transferência do conhecimento os gastos anuais em P&D podem ser maiores que os 

investimentos fixos. 

O papel das instituições geradoras e difusoras do conhecimento de acordo com 

Martins (2007), sobretudo das universidades, torna-se essencial. À universidade caberá formar 

profissionais habilitados, através do ensino de graduação e de pós-graduação, e gerar 

conhecimento através da pesquisa financiada, sobretudo, através das agências de fomento. A 

universidade é estimulada também a atuar de forma contundente em programas de extensão, para 

obter uma integração maior com a sociedade, seja através de programas sociais ou de programas 

de transferência de conhecimentos, repassando know-how à sociedade ou trabalhando de forma a 

gerar conhecimento capaz de resolver problemas específicos com a pesquisa aplicada. 

A expansão quantitativa das instituições de ensino superior no Brasil pode ser 

sintetizada da seguinte forma, conforme Castro (1999, p. 20): 

A reorganização do sistema de ensino superior (Decreto nº. 2.306/97), baseada 
nos princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, assegurando, entre outras, as seguintes mudanças: diversificação 
institucional, criando novas modalidades jurídicas dos Centros Universitários e 
das Faculdades Integradas; estímulo à expansão de vagas, conferindo maior 
liberdade para a criação de novos cursos por instituições não universitárias que 
se destaquem pela qualidade do ensino medida em avaliações periódicas; 
garantia dos direitos dos alunos de se informarem sobre as condições e o 
desempenho das instituições, tornando obrigatória a publicação do relatório 
anual sobre os cursos oferecidos, perfil do corpo docente e infra-estrutura 
disponível (laboratórios, bibliotecas, etc.). 

A elaboração das novas Diretrizes Gerais dos Currículos de Graduação, orientada 

aos seguintes objetivos: expansão e melhoria na oferta de cursos; ampliação e integração entre 

as várias áreas de conhecimento; flexibilização curricular, combate à evasão escolar e 
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ampliação do espaço de decisão do aluno na definição do seu currículo acadêmico. 

As mudanças supracitadas tiveram ampla repercussão particularmente na gestão 

educacional das instituições de ensino privadas, com a contratação de professores titulados 

assim como em regime de horário parcial ou integral.  

A partir da análise dos dados dos últimos censos da educação, é possível concluir 

que, de certa forma, alguns dos objetivos da política da educação superior implementada a 

partir do governo FHC foram cumpridos. 

Daí, a importância de se compor algumas breves e esquemáticas considerações 

sobre a diversidade institucional desse sistema nacional de ensino. 

A principal conseqüência da política educacional implementada nos anos 1990 

está expressa na Tabela 03, onde o aumento considerável do número de matriculados (63% 

entre 1999 e 2003) foi observado nas instituições públicas e privadas, mas nestas últimas a 

taxa de crescimento foi maior, uma vez que a participação dos alunos matriculados na rede 

privada em relação ao total passou de 65% para 70,8%. 

Tabela 03 - Matrículas na Graduação por Dependência Administrativa, Brasil (1994, 
1999 e 2003) 

Ano Pública * Privada Total % Privada/Total 

1994 690.450 970.584 1.661.034 58,4% 

1999 833.093 1.544.622 2.377.715 65,0% 

2003 1.136.370 2.750.652 3.887.022 70,8% 

Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Federal + Estadual e Municipal. 

De acordo com estudo realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação) percebe-se que a expansão da educação 

superior brasileira é cada vez menos intensa. 

Ao todo, as 1637 instituições de ensino superior, em 2002, abrigavam 3,48 

milhões de alunos de graduação, cerca de 100 mil alunos de mestrado e doutorado, 50 mil 

alunos de 1º e 2º graus e um número não bem determinado de alunos de vários tipos de 

cursos de extensão. 

Ressalte-se que os 1240 estabelecimentos isolados são a rigor uma categoria 

muito heterogênea porque abrange instituições de tipos bastante distintos como os institutos 

federais especializados, entre eles as faculdades de medicina e engenharia. Alguns desses 

centros, principalmente da rede federal, possuem alto nível acadêmico e uma tradição de 

pesquisa científica. 

A maioria dos estabelecimentos isolados, no entanto, surgiram da proliferação do 

ensino superior a partir dos anos 70, e vários deles apresentam deficiências na formação 

acadêmica dispensada aos seus alunos. Não seria incorreto afirmar que a tendência é a maioria 
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dos estabelecimentos isolados estar voltada apenas para as atividades de ensino e a prática de 

pesquisa ser mais uma exceção que uma experiência habitual. 

Os dados disponíveis indicam que as universidades públicas ocupam posição 

fundamental no interior do campo acadêmico nacional e papel estratégico no processo de 

desenvolvimento do país. Basta assinalar, por exemplo, seus contínuos resultados positivos 

alcançados no Exame Nacional de Cursos, os elevados conceitos obtidos nas avaliações dos 

Programas de Pós-Graduação feitas pela Capes, sua contribuição para a construção da 

identidade nacional, etc. Deve-se salientar, entretanto, que existem profundas diferenças entre 

elas quanto ao formato institucional, à vocação acadêmica, às demandas e expectativas 

profissionais de seus estudantes e às formas desenvolvidas pelas instituições para atendê-las. 

Elas são diferentes também nas modalidades de combinar o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Tabela 04 - Instituições de Ensino Superior no Brasil (2002) 

Categoria Administrativa Total Universidades Centros 
Universitários 

Faculdades 
Integradas 

Faculdades 
Isoladas 

Centro 
Educacional 
Tecnológico 

Federal 73 43 1 —— 7 22 

Estadual 65 31 —— —— 25 9 

Municipal 57 4 2 3 48 —— 

Pr
iv

ad
a Particular 1.125 84 47 85 943 —— 

Sem fins lucrativos 317 28 27 17 217 22 

Total 1.637 56 77 105 1.240 53 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior, MEC/INEP, 2002. 

A maior parte dos alunos de graduação (70%) está matriculada em 

estabelecimentos privados, a metade em instituições particulares e a outra metade em 

instituições filantrópicas, comunitárias e confessionais. A participação do setor privado tem 

sido crescente; em 1997, respondia por 61% das matrículas. As instituições públicas abrigam 

1/3 dos alunos de graduação e se distribuem entre 73 instituições federais e 65 estaduais. 

Tabela 05 - Alunos Matriculados na Graduação, Brasil (2002) 

Categoria Administrativa Total Universidades Centros 
Universitários 

Faculdades 
Integradas 

Faculdades 
Isoladas 

Centro 
Educacional 
Tecnológico 

Federal 531.634 500.459 1.061 —— 3.852 26.262 

Estadual 415.569 380.957 —— —— 23.759 10.853 

Municipal 104.452 34.486 13.585 7.179 49.202 —— 

Pr
iv

ad
a Particular 1.261.901 394.323 259.089 140.728 461.697 6.064 

Sem fins lucrativos 1.166.357 840.434 156.580 31.800 137.543 —— 

Total 3.479.913 2.150.659 430.315 179.707 676.053 43.179 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior, MEC/INEP, 2002. 

A partir da análise dos dados referentes aos Censos da Educação Superior dos 

últimos anos, verifica-se que há um crescimento do número de matrículas no Brasil, no 
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Fonte: MEC/Inep/Deaes, 2005. 
 

Gráfico 02 – Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais – Brasil, 1996 a 2005 

Porém, analisando-se as taxas de crescimento das matrículas, constata-se que o 

aumento ocorreu de forma mais acentuada nas instituições privadas. Utilizando como base de 

análise o período de 1996 a 2005 dividido em dois subperíodos (entre 1996 e 2000 e entre 

2001 e 2005), nota-se que houve um crescimento mais acelerado das instituições privadas no 

primeiro subperíodo, apresentando um declínio da taxa de 17,51% entre 1999 e 2000 para 

9,53% entre 2004 e 2005. O acumulado dos subperíodos caiu de 59,49%, no primeiro, para 

55,91% no segundo (Tabela 05). 

Já nas instituições públicas, apesar das taxas terem caído bruscamente (passando de 

11,97% entre 2001 e 2002 para 1,18% entre 2004 e 2005), no acumulado dos subperíodos houve 

crescimento, passando de 20,61, no primeiro subperíodo, para 26,93, no segundo (Tabela 06). 

Tabela 06 – Brasil -Taxas de crescimento das Matrículas em Cursos de Graduação 
Presenciais, por Categoria Administrativa das IES, Brasil (1996 a 2005) 

Taxas de 
crescimento (%) 

Categoria Administrativa 
Total 

Pública Privada 
1996/1997 3,23 4,71 4,13 
1997/1998 6,00 11,36 9,27 
1998/1999 3,39 16,40 11,48 
1999/2000 6,61 17,51 13,68 
1996/2000 20,61 59,49 44,19 
Média anual 4,81 12,49 9,64 
2001/2002 11,97 16,10 14,82 
2002/2003 8,06 13,28 11,70 
2003/2004 3,69 8,53 7,12 
2004/2005 1,18 9,23 6,95 
2001/2005 26,93 55,91 46,93 
Média anual 6,22 11,79 10,15 
Fonte: MEC/Inep/Deaes, 2005. 
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Um dos possíveis motivos desse decréscimo pode ser a taxa de ociosidade das 

instituições, que nas universidades privadas do país, chega a ser quase 48%. Vale ressaltar que 

o problema não é de demanda, pois o número de candidatos inscritos para as vagas é bem 

maior que o número de vagas ofertadas (Tabela 07).  

Tabela 07 - Número de Vagas Oferecidas, Candidatos Inscritos e Ingressos, nos Cursos de 
Graduação Presenciais por Categoria Administrativa das IES, Brasil (2005) 

Categoria 
Administrativa 

Vagas Oferecidas 
Candidatos 

Inscritos 
Ingressos Ociosidade 

Total 2.435.987 5.060.956 1.397.281 42,64 
Pública 313.368 2.306.630 288.681 7,88 
Privada 2.122.619 2.754.326 1.108.600 47,77 

Fonte: MEC/Inep/Deaes, 2005. 

O crescimento do número de cursos de graduação aparece como corolário do aumento 

do número de matrículas. No período de 1999 a 2003, houve um crescimento de 85% no número de 

cursos de graduação. A Tabela 08 aponta também que aumentou a participação das instituições 

privadas na oferta de cursos de graduação de 60,6% do total em 1999 para 65,6%. 

Tabela 08 - Número de Cursos de Graduação por Dependência Administrativa: Brasil 
(1995-2003) 

Ano Pública * Privada Total %Privada/Total 

1995 2.782 3.470 6.252 55,5% 

1996 2.978 3.666 6.644 55,2% 

1997 2.698 3.434 6.132 56,0% 

1998 2.970 3.980 6.950 57,3% 

1999 3.494 5.384 8.878 60,6% 

2000 4.021 6.564 10.585 62,0% 

2001 4.401 7.754 12.155 63,8% 

2002 5.252 9.147 14.399 63,5% 

2003 5.662 10.971 16.453 65,6% 
Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2002 e 2003. 

Portanto, como conclusão preliminar, verifica-se um aumento significativo do 

peso das instituições privadas no ensino superior nos últimos anos, particularmente a partir de 

1999, quando boa parte da política educacional do governo FHC foi implementada. Do ponto 

de vista quantitativo houve, sem dúvida, uma grande expansão do número de vagas e de 

alunos matriculados. Com efeito, em parte o objetivo de “democratizar” o ensino superior foi 

cumprido, mas à custas de um amplo processo de privatização do ensino superior. Sobre a 

privatização da educação superior, dizem Pacheco; Ristoff (2004, p. 10): 

A privatização do sistema brasileiro, apesar de sua anomalia no 
contexto mundial, é uma realidade que precisa ser considerada [...] É 
igualmente notório que a educação superior privada tornou-se, no 
Brasil, um negócio de 12 bilhões de reais ao ano, situando duas IES 
privadas entre os três maiores anunciantes do Brasil, só superadas em 
seus gastos com publicidade pela McDonald’s. 
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A Tabela 09 apresenta o total de concluintes dos cursos de graduação e indica que 

no período de 1998 a 2003 houve um crescimento expressivo de 75%. Quando se compara 

2003 a 1995, chama a atenção o fato de o número de concluintes terem sido mais que o dobro. 

A Tabela 09 indica também que o percentual do numero das instituições privadas, no que 

tange aos concluintes, se expandiu ao longo dos anos 1990. 

Tabela 09 - Concluintes da Graduação por Dependência Administrativa, Brasil (1995, 
1998 e 2003) 

Ano Pública * Privada Total %Privada/Total 

1995 94.951 159.450 254.401 62,7% 

1998 106.360 195.401 301.761 64,8% 

2003 169.159 359.064 528.223 68,0% 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Federal + Estadual e Municipal. 

A Tabela 10 apresenta a evolução do número de docentes nas instituições públicas 

e privadas e aponta um expressivo aumento na proporção dos docentes das instituições 

privadas de 1999 a 2003, o que sugere que é no período que se faz sentir com mais força o 

impacto das políticas de ensino superior delineadas no governo FHC. Este fato é corroborado 

com os resultados da evolução do número de mestres dentro do ensino privado apontados na 

próxima tabela. 

Tabela 10 - Docentes de Graduação por Dependência Administrativa, Brasil (1994, 1999 
e 2003) 

Ano Pública * Privada Total %Privada/Total 

1994 75.285 66.197 141.482 46,8% 

1999 80.883 92.953 173.836 53,5% 

2003 88.795 165.358 254.153 65,1% 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Federal + Estadual e Municipal. 

A Tabela 11 apresenta dados contundentes em relação ao aumento do número de 

docentes mestres nas instituições de ensino superior privadas da ordem de 75% entre 1999 e 2003. 

Aqui parece evidente o efeito das Comissões para a Avaliação das Condições de Oferta feitas no 

período que, a partir de instrumento de avaliação definem um percentual mínimo de docentes com 

pelo menos o título de mestre. 

Tabela 11 - Docentes Mestres por Dependência Administrativa, Brasil (1994, 1999 e 
2003) 

Ano Pública * Privada Total %Privada/Total 

1994 21.268 12.263 33.531 36,6% 

1999 24.231 26.618 50.849 52,3% 

2003 24.229 65.059 89.288 72,9% 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Federal + Estadual e Municipal. 

Um resultado bem diferente da Tabela 04 é apresentado na Tabela 12. Aqui se 

evidencia o fato de que os doutores são muito mais numerosos nas instituições públicas, uma vez 
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que elas exigem o título de doutor para a maioria das novas vagas oferecidas aos docentes, assim 

como prevê promoção de classe e salários para os docentes com o título de doutor. Além disso, 

adiciona-se o fato de que as universidades formam a maioria das instituições públicas do ensino 

superior, sendo também o locus para o desenvolvimento das atividades de pesquisa.  

Tabela 12 - Docentes Doutores por Dependência Administrativa, Brasil (1994, 1999 e 
2003) 

Ano Pública * Privada Total %Privada/Total 
1994 16.850 4.476 21.326 21,0% 

1999 25.360 9.577 34.937 27,4% 

2003 54.487 19.457 73.944 26,3% 
Fonte: MEC/INEP/SEEC. Censo da Educação Federal + Estadual e Municipal. 

Do ponto de vista qualitativo, a questão é assaz mais complexa, devendo levar-se 

em conta diversas variáveis como, por exemplo, os resultados das avaliações das condições de 

oferta das instituições de ensino superior e dos resultados do Exame Nacional de Cursos 

(ENC), também conhecido como “Provão”. É preciso avaliar a evolução ano após ano para se 

verificar, no caso das instituições mal avaliadas, se foram envidados esforços com objetivo de 

corrigir as falhas apontadas pelas comissões de avaliação (corpo docente, projeto pedagógico 

e instalações) e também no resultado do ENC (conceitos D e E).  

Infelizmente, com a transição de governo FHC para o governo Lula, gerou-se uma 

incompatibilidade metodológica e uma interrupção na série, o que impede a criação de uma série 

histórica desde 1998. A série recomeça a partir de 2005 com uma nova metodologia de avaliação, 

o que não permite comparar, historicamente, determinados indicadores. Na concepção da 

SINAES (2004), a importância da continuidade dos processos de avaliação é central: 

[...] é importante entender que os processos de avaliação devem ser 
contínuos e permanentes, não episódicos, pontuais e fragmentados. 
Processos contínuos criam a cultura da avaliação educativa 
internalizada no cotidiano. Procedimentos pontuais, quando não 
articulados a um programa e a um processo coerentes, produzem uma 
falsa idéia de avaliação. 

Portanto, as avaliações feitas no período de 1999 a 2002 conseguem apontar 

eventuais quadros de melhorias qualitativas no âmbito das instituições de ensino superior, 

mas, para se avaliar a questão qualitativa de forma estrutural, seria necessária uma série 

histórica, que infelizmente foi interrompida no período de 2003 e 2004, quando foi concebido 

outro programa de avaliação (SINAES), com outra metodologia. 

Com a divulgação dos dados do censo da educação de 2003, levantou-se um 

debate relevante sobre os rumos recentes do ensino superior no país: a importância da 

titulação para as instituições de ensino privadas, a partir dos dados do Censo da Educação 
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Superior do MEC. Constatou-se o fato, a partir do censo, que houve uma perda na 

participação dos doutores nas universidades privadas. O argumento por trás do fenômeno 

é estritamente econômico: professores doutores são mais caros que os professores mestres 

por conta dos planos de carreira e dos adicionais de titulação.  

Na verdade, a exigência da titulação é algo recente na realidade das instituições 

privadas do ensino superior deste país e remonta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, editada 

em 1996, e mais recentemente às avaliações das condições de oferta dos cursos de graduação feitas 

pelo Inep/MEC. Deve-se ressaltar que tal exigência foi um avanço, assim como a exigência do 

desenvolvimento de pesquisas no âmbito das instituições privadas. No entanto, deve-se salientar que 

ocorreram algumas distorções, como por exemplo, o não estabelecimento de uma linha divisória 

entre as universidades das instituições de menor porte privadas. 

Tal distinção se faz necessária para que haja uma referência sobre qual instituição 

deve fazer pesquisa. É papel das universidades investirem em pesquisa básica e aplicada. Não faz 

parte da missão de Faculdades isoladas e as demais instituições de menor porte fazerem pesquisa, 

mas sim fornecer um ensino de qualidade, o que não necessariamente exige a contratação de 

doutores. Às vezes são instituições tão pequenas, com 500 alunos, que não subsistiriam aos custos 

de se investir em pesquisa. Não é o caso das universidades, que por seu tamanho e estrutura 

comportam a atividade de pesquisa e esta faz parte do dia-a-dia dos docentes em dedicação 

exclusiva e que na maioria das vezes conseguem financiamento das diversas instituições de 

fomento e têm o suporte das fundações universitárias. 

O censo da educação de 2003 aponta um número total de 1.766 instituições de 

educação superior, das quais 168 (11,5%) são públicas e 1.598 (90%) são privadas. No que se 

refere exclusivamente às universidades, o censo aponta 79 (48%) universidades públicas e 84 

(52%) universidades privadas (Tabela 13). Em relação às matrículas, têm-se um número total de 

3.887.022 alunos matriculados no ano de 2003, dos quais 1.136.370 (29,2%) em instituições 

públicas 2.750.652 (70,8%) em instituições privadas. Considerando-se apenas as universidades, 

aponta-se um número total de matriculados de 2.276.281 (58,6%) do total de alunos, dos quais 

985.465 (43,3%) nas instituições públicas e 1.290.816 (56,7%) nas instituições privadas.  

Tabela 13 - Instituições segundo Organização Acadêmica, Brasil (2003) 

Instituição Universidades 
Centros 

Universitários 
Faculdades 
Integradas 

Faculdades, Escolas e 
Institutos 

Pública 79 3 4 82 
Privada 84 78 115 1.321 

Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 

O censo de 2003 aponta um número total de 268.816 docentes, dos quais 95.863 

(36%) trabalham em instituições públicas e 172.953 (64%) em instituições privadas. Deste 
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número total, 158.702 (59%) são vinculados às universidades, dos quais 85.659 (54%) são 

ligados às universidades públicas e 73.043 (46%) às privadas. Essa distorção pode ser 

explicada pelo regime de dedicação dos docentes: 77% dos docentes das universidades 

públicas encontra-se em regime integral, enquanto,  nas universidades privadas, apenas 19% 

se encontram nesta condição.  

A Tabela 14 evidencia que, do ponto de vista quantitativo, a maioria dos professores 

doutores encontra-se nas universidades públicas. Já os professores mestres encontram-se, em sua 

maioria, nas universidades e faculdades privadas, o que comprova a hipótese de que as 

instituições de ensino privadas contrataram, nos últimos anos, professores com a titulação de 

mestrado para atender às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Tabela 14 - Docentes segundo Titulação e Organização Acadêmica, Brasil (2003) 

Titulação Universidades 
Centros 

Universitários 
Faculdades 
Integradas 

Faculdades, 
Escolas e Institutos 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

Graduação 11.658 10.965 59 3.580 52 2.172 529 5.725 

Especialização 12.951 19.208 132 8.706 256 4.580 2.507 24.789 

Mestrado 21.045 27.067 333 10.639 192 4.425 1.677 22.499 

Doutorado 33.486 10.896 134 2.828 117 1.054 911 4.586 

Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 

A distribuição de docentes por regime de trabalho é apresentada na Tabela 15. Fica 

evidenciada uma antítese: a maioria dos docentes nas instituições públicas (74%) goza do regime 

integral, enquanto a maior parte dos docentes das instituições privadas (59%) é composta de 

horistas. Em boa parte, a diferença entre as instituições públicas e privadas é explicada pelas 

atividades de pesquisa, o que estimula a contratação de novos professores no ensino público com 

a exigência de doutorado, associado ao regime de dedicação exclusiva.  

Tabela 15 - Docentes por Regime de Trabalho, Brasil (2003) 
Instituição Tempo Integral Tempo Parcial Horista 

Pública 71.001 17.551 7.311 

Privada 25.325 44.919 102.709 
Fonte: MEC/INEP/Deaes, 2003. 

Portanto, nota-se claramente que a questão da titulação e do regime de trabalho é 

tratada de forma bastante diferente nas instituições públicas e privadas, explicada em parte 

pelas atividades de pesquisa (quase todas centradas nas instituições públicas) e por questões 

econômicas (custos maiores) associadas às instituições privadas.  

Em relação aos problemas econômicos, merece especial destaque o papel das 

universidades privadas. Muitas instituições privadas querem o bônus de ser universidades 

(aberturas de novos cursos, aumento do número de vagas, dezenas de campi, etc.), mas não 
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querem arcar com parte do ônus de serem universidades, qual seja, um locus de disseminação 

da pesquisa e do conhecimento. A contratação de doutores em regime integral passa pelo 

desenvolvimento da pesquisa e não necessariamente do ensino. Com efeito, o que está no 

âmago da questão é o apreço das universidades privadas pela pesquisa. Evidentemente não se 

pode generalizar, pois há casos de sucesso de atividades de pesquisa de algumas instituições 

privadas. No entanto, é preciso que haja uma legislação clara sobre o assunto, assim como a 

definição de mecanismos de avaliação das atividades de pesquisa das universidades privadas 

por parte do Inep/MEC.  

A educação superior no Brasil abarca, hoje, um sistema complexo e diversificado 

de instituições públicas e privadas com diferentes tipos de cursos e programas, incluindo 

vários níveis de ensino, desde a graduação até a pós-graduação lato e stricto sensu. 

No ano de 2002, o Brasil contava com 1.637 instituições de ensino superior, divididas 

entre universidades (162), faculdades integradas, centros universitários e escolas isoladas. 

 

3.2 Expansão das Instituições e Evolução da Oferta no Ensino Superior em Sergipe 

 

De uma forma geral, há menos de uma década, o ensino superior no estado de 

Sergipe era restrito aos alunos da capital e àqueles que mesmos residindo no interior do 

estado, dispunham de condições para estabelecer-se na capital, arcar com os altos custos e os 

riscos das idas e vindas diárias ou sujeitar-se a um apadrinhamento político (sempre 

temporário) para conseguir uma vaga nos ônibus de estudantes que conduzem uma parcela 

muito pequena de alunos dos interiores do estado para as instituições de ensino superior 

localizadas na Grande Aracaju. 

Algumas iniciativas de implantação de cursos superiores no interior do estado, 

advindas de IES de outras unidades da federação, apesar de tímidas no que diz respeito à 

qualidade do ensino oferecido, foram recebidas como a única opção para o aluno que não se 

enquadrava em nenhuma das situações citadas anteriormente. 

Esboçando-se, então, um quadro da formação intelectual do interior 

sergipano, encontra-se médicos, advogados, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, 

dentre outros profissionais formados na capital e em outros estados, mas no que diz 

respeito à formação de pessoal qualificado para o magistério, em todas as suas áreas, 

Sergipe encontrava severas dificuldades para o preenchimento das vagas nas escolas 

particulares e nas redes municipais e estaduais de ensino. Prova disto eram as constantes 

contratações temporárias de estagiários e de pessoas sem formação no magistério para 
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ocupar os cargos existentes no sistema de educação sergipano. 

Observa-se, no entanto, que a Lei de Diretrizes da Educação Brasileira (LDB), 

que vigorou a partir de dezembro de 1996, promoveu inovações e mudanças significativas no 

ensino superior, inaugurando um período marcado pelo expansionismo e pela diversidade que 

iria se manifestar sob diversas formas e situações. A nova norma legal teve como pano de 

fundo um forte discurso de democratização das oportunidades de acesso e de defesa da 

criação de novas formas de acesso ao ensino superior, ao tempo em que preservava o já 

tradicional exame vestibular. Buscou-se, desta maneira, adequar o ensino superior às 

exigências de uma nova sociedade e do atendimento das suas necessidades.  

O Estado de Sergipe chegou ao ano de 2004 com o menor número de instituições 

de ensino superior do Brasil – apenas onze, representando 0,5% do total nacional, muito 

embora isto não signifique que a expansão e a diversidade das organizações acadêmicas, 

propiciadas pela Lei 9.394/96, não tenham se manifestado no território sergipano. 

O ritmo de expansão das instituições de ensino superior brasileiras em 2004 aponta 

para um crescimento médio da ordem de 8,3%, apesar da tendência do período 2001-2003 ter 

sido de decréscimo em relação aos anos precedentes: 17,9%, 17,7% e 13,6%, 

respectivamente. Na região Nordeste, ainda em 2004, o crescimento foi de 13,2%, índice 

superado apenas pela região Norte (16,8%). O acréscimo de 40 novas instituições de ensino 

superior no Nordeste só contemplou Sergipe com duas (28,6%), ambas particulares, inseridas 

no modelo de faculdades isoladas, modalidade de organização acadêmica que apresentou 

maior índice de crescimento no período. 

O movimento expansionista do Ensino Superior no Brasil antecipou-se à lei 9.394/96, 

mas é a partir daquele ano que se pode contabilizar um crescimento da ordem de 128% no 

total das IES, sendo esse incremento de 254,6% na região Nordeste, e de 266,6% no Estado 

de Sergipe, respectivamente. Assim, Sergipe detém o quarto maior índice de crescimento no 

plano regional, somente inferior aos percentuais registrados nos Estados do Maranhão e 

Ceará, empatados em primeiro lugar, e aos dos Estados do Rio Grande do Norte e da Bahia, 

segundo e terceiro colocados, respectivamente.  

Tais índices são expressivamente superiores aos encontrados no período antecedente à 

vigência da Lei 9.394/96 nas três esferas administrativas, ocasião em que no plano regional 

chegou a haver uma redução do número de IES, enquanto Sergipe mostrava-se indiferente ao 

movimento expansionista que já se prenunciava. 

Em Sergipe o expansionismo tomou impulso a partir de 1998, voltando a manifestar-

se após a virada do milênio, em 2002, com a criação de mais uma instituição de ensino 
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superior, à qual viriam se somar mais três no ano seguinte e outras duas em 2004, sendo o 

Centro Federal de Educação Tecnológica, criado em 2002, a única nova instituição 

identificada como pertencente à esfera pública federal. 

Considerando a vertente da expansão dos setores público e privado, temos que, na 

região Nordeste, 288 das 344 instituições de ensino superior são privadas, apesar da redução 

significativa de seu ritmo de crescimento durante os três últimos anos (24,2% em 2002; 

22,9% em 2003; e, 14,3% em 2004). Em Sergipe, ao contrário, o acréscimo de duas novas 

instituições de ensino superior a cada ano representa um ritmo de crescimento constante de 

22,2%, no setor privado, enquanto o público ficou estacionado até 2002, quando seu 

crescimento foi de 100%. 

 Perseguindo a série histórica, observamos que, em relação à distribuição das instituições 

pelas categorias administrativas, nem sempre é possível traçar um paralelo entre as esferas 

administrativas do setor público, uma vez que nem todas estão representadas no cenário da 

Educação Superior em Sergipe, chamando a atenção a ausência dos poderes estaduais e 

municipais. No plano geral, entretanto, o que desponta é a onda expansionista que alavancou a 

presença do setor privado no cenário educacional em todas as suas abrangências espaciais. 

Em Sergipe, os dados mostram que houve um descolamento do número de matrículas 

nas instituições públicas e privadas. No período de 1996 a 2001 o número de matrículas foi quase 

o mesmo nos dois tipos de instituição. Todavia, observa-se que no período de 2001 a 2005, houve 

um crescimento nas matrículas, levando o setor privado a matricular mais que o dobro das 

instituições públicas em 2005 (Gráfico 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/Inep/Deaes, 2005. 
 
Gráfico 03 – Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais – Sergipe, 1996 a 2005 

Através das taxas de crescimento, percebe-se uma queda exacerbada na taxa 
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acumulada dos subperíodos das instituições públicas, passando de 53,80% (1996 a 2000), para 

14,68% (2001 a 2005). Houve um decréscimo também na taxa do total de matrículas, nos 

subperíodos, caindo de 13,70% para 12,13% (Tabelas 16 e 17). Ainda se pode constatar, no 

período 1996 – 2000, uma taxa de crescimento médio de matrícula na ordem de 11,84% nas 

instituições públicas e 16,07% nas privadas. Contudo, considerando-se o período 2001 - 2005, 

percebe-se um decréscimo em relação às instituições públicas (3,57%) e um pequeno acréscimo 

em relação às entidades de ensino privadas. Tal fato se explica, por um lado pela estagnação do 

número de vagas no ensino superior público e, por outro, pelos benefícios auferidos pelo Prouni. 

Tabela 16 – Taxas de crescimento das Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, 
por Categoria Administrativa das IES, Sergipe (1996 a 2005) 

Taxas de crescimento (%) 
Categoria Administrativa 

Total 
Pública Privada 

1996/1997 2,29 27,16 13,95 

1997/1998 6,99 5,33 6,12 

1998/1999 29,77 19,25 24,31 

1999/2000 8,30 12,53 10,41 

1996/2000 53,80 79,74 65,96 

Média anual 11,84 16,07 13,70 

2001/2002 — 18,35 9,93 

2002/2003 10,46 16,23 13,82 

2003/2004 (0,29) 20,65 12,16 

2004/2005 4,13 17,35 12,59 

2001/2005 14,68 94,76 58,01 

Média anual 3,57 18,15 12,13 

Fonte: MEC/Inep/Deaes, 2005. 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano de 2004, segundo Nascimento (2007) 

registraram um total de 4.163.733 matrículas nas instituições brasileiras de ensino superior, 

para uma população de 18 a 24 anos de idade que contava com 24.072.318 pessoas, o que 

equivalia a 17,29% dessa população freqüentando o ensino superior 

Na região Nordeste foram registradas 680.029 matrículas para uma população na 

mesma faixa etária de 7.173.409 habitantes, equivalendo o número de alunos matriculados a 

16,3% dessa população. 

Em Sergipe, onde a população na faixa etária potencialmente candidata a uma 

vaga no ensino superior era de 267.687 habitantes, o total de matrículas na Educação superior 

era de 31.032 estudantes, representando um atendimento a 11,59% dessa população. Tais 

dados demonstram também que enquanto Sergipe possuía 1,1% da população brasileira na 

faixa de 18 a 24 anos de idade, a oferta de vagas em instituições de ensino superior existentes 

no Estado representava somente 0,6% da matrícula brasileira. Em face da população de 
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Sergipe relativamente inferior à região Nordeste, enquanto os habitantes equivalem a apenas 

3,73% dos que se encontram entre os 18 e 24 anos de idade, a matrícula na Educação superior 

é equivalente a 4,5% da matrícula nordestina. 

As universidades concentraram as matrículas, seguidas das faculdades isoladas 

que, em Sergipe, representavam apenas 1,0% e 0,7%, respectivamente do total de 

matrículas no ensino superior em todo o País. 

Apesar da impressão geral, à época, de que vinha aumentando o ritmo de expansão 

das matrículas no ensino superior face à demanda do mercado por uma mão-de- obra de melhor 

qualificação profissional, os dados não reforçavam tal perspectiva. Havia, mesmo, uma redução 

progressiva dos índices de crescimento das matrículas, desde 1998, em todo o País, sendo da 

ordem de 11,7% no plano nacional e de 15,3% no Nordeste, de 2003 para 2004. No plano local 

houve, em 2004, 3.365 matrículas a mais do que em 2003, com uma taxa de crescimento de 

12,2%, sendo o índice de crescimento do setor privado de 20,6%, enquanto no setor público 

houve uma redução de -0,3%, toda concentrada na Universidade Federal de Sergipe que perdeu 

80 matrículas, enquanto o Centro Federal de Educação Tecnológica passou de 25 para 75 

alunos matriculados, com crescimento de 188,8% em um ano. 

Em termos históricos registra-se o tremendo impulso que significou o ano de 1996 

para a expansão das matrículas, sempre mais notório no setor privado, que tomou a 

dianteira nos anos seguintes.  

As matrículas sergipanas expandiram-se 163,5% no período entre 1996 e 2004,. Observe-

se, entretanto, que este crescimento foi controlado, com um desempenho médio de 4,5%, tendo 

atingido o ápice em 1999, quando o setor público cresceu 50,2% e o privado 49,8. A partir daí, o 

primeiro registrou sempre taxas menores até atingir 36%, a menor delas, em 2004, e o privado 

começou a ganhar ímpeto chegando ao maior crescimento em 2004 (64,0%). 

Os dados referentes à distribuição das matrículas pelos setores público e 

privado ajudam a desvendar um pouco o discurso sobre a democratização da educação 

superior. Democratização não se efetiva apenas com o aumento das instituições, das vagas 

e do contingente de estudantes matriculados, mas com a observação atenta de onde e como 

vinham ocorrendo tais fenômenos. Houve um crescimento acentuado das matrículas em 

todas as categorias administrativas, com ampla vantagem do setor particular sobre o 

público, o que em Sergipe foi especialmente marcante, tendo aquele setor crescido, após a 

LDB, 259,5%, em detrimento das matrículas nas instituições públicas federais, cujo 

crescimento foi de apenas 47,7. 
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Informa Nascimento (2007) que no estado sergipano, apenas o CEFET registrou aumento 

de matrículas, passando de 25, em 2003, para 72 no ano seguinte (188,8%), enquanto a UFS 

reduzia sua matrícula com uma perda de -0,7% em relação a 2003. Nas particulares o acréscimo, 

em 2004, foi de 78% em relação às federais, totalizando 19.857 matrículas, sendo 13.260 na 

Universidade Tiradentes, com crescimento de 21,1%, em relação ao ano anterior, enquanto as 

faculdades isoladas cresceram 19,9%, atingindo a um quantitativo de 6.597 matrículas. 

Pela Tabela 17 percebe-se que em Sergipe, apesar da demanda pelas vagas ser 

elevada, o número de ingressos é relativamente compatível com a oferta de vagas, 

havendo uma taxa de ociosidade bem inferior a encontrada no Brasil em 2005 (Tabela 14). 

Tabela 17 - Número de Vagas Oferecidas, Candidatos Inscritos e Ingressos, nos Cursos 
de Graduação Presenciais por Categoria Administrativa das IES, Sergipe (2005) 

Categoria 
Administrativa 

Vagas Oferecidas 
Candidatos 

Inscritos 
Ingressos Vagas Ociosas 

Total 13.737 34.618 11.590 18,52 

Pública 2.150 19.307 2.177 0,00 

Privada 11.587 15.311 9.413 23,10 
Fonte: MEC/Inep/Deaes, 2005. 

Fazendo-se uma inferência sobre a qualidade do ensino, utilizando-se como 

base o grau de formação dos professores, pode-se afirmar que a qualidade está 

aumentando consideravelmente, visto que as universidades estão priorizando os 

profissionais com formação mais elevada. Houve um grande crescimento no número de 

doutores nas IES públicas e um aumento extraordinário no número de especialistas e 

mestres na IES particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/Inep/Deaes. Elaborada pelo autor. 

Gráfico 04 - Número Total de Funções Docentes (em Exercício e Afastados), por 
Organização Acadêmica e Grau de Formação, Sergipe, 2000 a 2005 
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3.3 Cenário Econômico para o Ensino Superior 

 

O processo de integração da universidade com a sociedade deve considerar 

sobremaneira o desempenho regional, uma vez que a universidade precisa estar voltada para 

os problemas locais e contribuir para o crescimento econômico. Nesse aspecto, é importante o 

papel que a instituição deve ter em regiões não desenvolvidas, como no caso do Nordeste. Na 

década passada, como mostra o Gráfico 05, a economia de Sergipe e do Nordeste tiveram 

desempenho total, entre 1990 e 2000, abaixo da média nacional, embora este último tenha 

crescido, entre 1995-2000, a taxas superiores ao observado no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, DPE/DECNA; MI, PNUD/SIG - Sistema de Informações Gerenciais 

Gráfico 05 – Brasil, Nordeste, Sergipe – Taxa de crescimento do PIB, 1990-2000 

Já o Gráfico 06 permite constatar que o Nordeste não tem crescido na composição do 

PIB nacional, diferentemente do que ocorreu com as regiões Norte e Centro-Oeste. A evolução 

dessas regiões na composição do PIB nacional resulta possivelmente da expansão das atividades 

agrícolas no país. Esse quadro dá uma dimensão dos desafios da região Nordeste e do estado de 

Sergipe, no sentido de estimular investimento, de forma consistente, em atividades que 

efetivamente motivem o seu crescimento, a partir do potencial da base produtiva local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, DPE/DECNA; MI, PNUD/SIG - Sistema de Informações Gerenciais 

Gráfico 06 – Grandes Regiões – participação no PIB nacional, 1997-2001 
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Constata-se, na Tabela 18, que houve um crescimento de 59,99% no PIB de Sergipe, 

no período 2000 a 2006, concomitante a um incremento de 221,08% no PIB da região nordeste e 

de 14,68% no PIB nacional. Destarte se verifica a necessidade de atender a uma demanda 

crescente por profissionais qualificados; por conseguinte, torna-se indispensável a ampliação da 

oferta de cursos de ensino superior direcionados às demandas de mercado. 

Tabela 18 – Sergipe, Nordeste, Brasil / Produto Interno Bruto (2002-2006) 

REGIÕES 
ANOS 

2002 2003 2004 2005 2006 
Sergipe 9.454.444 10.873.835 12.167.429 13.427.437 15.125.895 
Nordeste 57.533.885 158.416.556 166.902.104 176.790.634 184.732.279 
Brasil 1.226.733.235 1.240.799.172 1.311.677.727 1.353.122.396 1.406.854.514 

Fonte: IPEADATA, 2009. 

Na década de 90 a estrutura produtiva do Nordeste permaneceu em boa medida 

vinculada ao modelo montado até os anos oitenta, a partir do qual a região tornou-se importante 

produtora de matérias-primas e bens não duráveis de consumo. Essa situação pode ser comprovada 

através do Gráfico 07, o qual mostra que, ao contrário da tendência nacional, o Nordeste expandiu o 

emprego na indústria extrativa, importante fonte de bens intermediários, e na indústria de 

transformação, sobretudo em bens não duráveis, como alimentos e têxteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MTE-Rais. 

Gráfico 07 – Brasil e Nordeste – Evolução do emprego formal na indústria (1990=100) 

Em Sergipe, destaca-se o papel da indústria extrativa mineral, sobretudo com: a 

exploração de petróleo e gás, que tinha tomado impulso nos anos setenta; a exploração de 

matérias-primas para fertilizantes, a uréia, explorada pela FAFEN/ PETROBRÁS, e o 

potássio, possuindo Sergipe a única mina de extração do potássio da América Latina, 

explorada pela Vale do Rio Doce; e a produção de cimento, através da qual o estado assume o 

posto de maior produtor regional. 

As inovações e adaptações tecnológicas nesses segmentos devem ser objeto cada vez 
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maior de temas de pesquisa. Logo, torna-se imprescindível que a motivação do crescimento ocorra 

como um fator humano cada vez mais capacitado. Nesse sentido, apesar da taxa de analfabetismo em 

Sergipe continue bastante acima da média nacional, que já é elevada, considerando os padrões 

mundiais, quando comparada a do Nordeste, constata-se uma boa redução. Erradicar o analfabetismo 

é, pois, um dos nossos maiores desafios, não só do estado sergipano, mas de todo Brasil. 

Ao se analisar a elevação do nível de formação das pessoas, também refletida no 

número de anos de estudo da população, a universidade ganha relevância. No tocante a essa 

informação, o Gráfico 08 mostra que, embora o estado de Sergipe tenha uma escolaridade média 

maior que a do Nordeste, esta permanece aquém da média nacional. Fato este que leva a concluir 

que para mudança desse perfil, a expansão de vagas na universidade é fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Indicadores Sociais; MI, PNUD/SIG - Sistema de Informações Gerenciais  

Gráfico 08 – Brasil, Nordeste e Sergipe – Média de anos de estudo da população ativa, 1992-1999 

Com relação à expansão de vagas é importante destacar que as instituições de Ensino 

Superior (IES) têm buscado cumprir seu papel, fato este que pode ser constatado no Gráfico 09, o 

qual demonstra que o Nordeste tem elevado a sua participação na formação de recursos humanos 

de nível superior, seguindo a tendência das demais regiões que apresentaram crescimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep (2000). 

Gráfico 09 – Grandes regiões – Participação na graduação de alunos de nível superior, 1990-2002 
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Todavia, no que diz respeito à pesquisa, segundo o Gráfico 10 os dados não têm 

se mostrado favoráveis. Comparando-se a situação de pesquisa em 1994 (início do Plano 

Real) com a situação de pesquisa em 2002, percebe-se uma tendência geral de redução 

proporcional dos gastos dos governos estaduais com ciência e tecnologia.  

Contudo, no mesmo Gráfico pode-se perceber que, em Sergipe, ocorreu um maior 

gasto em ciência e tecnologia em 2002, em relação aos anos anteriores. Isso se deve, 

provavelmente, à consolidação da Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) ao ser incorporada 

ao Instituto Tecnológico de Pesquisa de Sergipe (ITPS).  

Por conseguinte, esses dados mostram que a universidade tem desafios a 

enfrentar, tais como: contribuir para elevar a qualidade do capital humano, através do ensino 

de graduação e de pós-graduação, e obter resultados mais efetivos nas pesquisas básicas e 

aplicada, resultados que devem estar voltados aos desafios regionais. 

No caso da economia sergipana, deve-se ressaltar a indústria extrativa mineral, 

como propulsora do desenvolvimento econômico do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE, STN e COREN 

Gráfico 10 – Grandes regiões – Distribuição percentual dos dispêndios dos governos estaduais 
em Ciência e Tecnologia em relação à receita total dos estados, 1991-2002 

Face ao exposto, constata-se que a função mais tradicional das IES é formar mão-

de-obra qualificada e aumentar, desse modo, o estoque de capital humano em uma região, 

pois em uma economia assentada no conhecimento, o papel destas instituições no 

desenvolvimento regional é insubstituível. Alie-se ao fato que o ensino superior é considerado 

via de desenvolvimento econômico e social, pois através dele se pode elevar a produtividade 

da mão-de-obra, diversificar a qualificação profissional, fomentar a inovação em todos os 

sentidos e, principalmente, distribuir a renda e os benefícios do crescimento. 
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3.4 Perspectiva da Demanda para Expansão da Educação Superior no Nordeste e em Sergipe 

 

Perdendo apenas para o Sudeste, o Nordeste é a segunda região do país que 

concentra mais jovens entre 18 e 24 anos. Das 24 milhões de pessoas brasileiras desta faixa 

etária, 29,8% estão distribuídas nos nove estados nordestinos. Nesta região, a cada ano, um 

milhão de pessoas disputam as cerca de 322 mil vagas do ensino superior público e privado, e 

desse número de vagas disponíveis ao ano, são preenchidas tão somente 209 mil; as 112 mil 

carteiras vazias representam 35% da oferta em inatividade,  segundo dados do INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). 

Conforme o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará: 

"sobram vagas por três razões: ou o pessoal não passa na faculdade, ou desiste de cursar 

porque não pode pagar, ou ainda abandona porque descobre que não queria aquele curso.” 

As escolas precisam enxergar isso, pois esta ociosidade se concentra nos cursos mais 

comumente ofertados, aqueles que se repetem às centenas, na maioria das faculdades. Segundo 

dados da CM Consultoria, especializada na análise de dados para o setor educacional, o Brasil tem 

hoje, em funcionamento, 18,4 mil cursos de graduação - somando cada curso, de cada instituição 

de ensino superior. Estes se distribuem por 430 categorias, sendo as dez mais freqüentes no país 

todo: administração, pedagogia, direito, normal superior, engenharia, letras, comunicação social, 

contabilidade, turismo e sistemas de informação. Juntas, essas dez áreas concentram 40.7% de 

todos os cursos e 57.9% de todos os alunos de graduação no Brasil. 

Portanto, esses números mostram que os empresários não estão criando cursos 

voltados para as demandas específicas de cada região, mas sim repetindo o formato tradicional 

O Censo Demográfico de 2000 (IBGE) informa que, embora a região represente 

27.2% de toda a população brasileira, apresenta apenas 13% de participação no PIB (Produto 

Interno Bruto) nacional, possui 23% de analfabetos acima de 15 anos de idade, cerca de 17 

milhões de pessoas ainda recebem um salário mínimo como renda, o PIB per capita médio é de 

R$ 3 mil (26% do valor médio recebido em São Paulo) e o índice de desemprego chega a 15.3%.  

Portanto, observa-se que tanta carência revela grande necessidade de investimentos e 

iniciativas que fomentem o desenvolvimento local. No entanto, em oposição aos índices 

desfavoráveis, há peculiaridades da economia, das riquezas naturais, da diversidade cultural e da 

posição geográfica do Nordeste a serem observadas. Questões estas que devem ser exploradas pelo 

empresariado educacional da região. 

Em comum, os nove estados da região nordestina têm o potencial para o turismo; 

é o setor que mais tem adesão dos jovens estudantes. 
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Mas há ainda outras especialidades e nichos de desenvolvimento em cada estado. 

Na Bahia, por exemplo, o Vale do São Francisco oferece solo fértil e especializou-se em 

vinhos. No Piauí, a mamona, para a produção do biodiesel, e a soja são os pontos fortes do 

setor agrícola. Em Pernambuco, a indústria da informática hoje corresponde a 3,5% do PIB 

estadual. Indústria petrolífera, siderúrgica, de transporte e gestão de águas são as áreas que 

mais demandam mão-de-obra de qualidade no Ceará de hoje. 

Outras áreas também promissoras não têm cursos de graduação específicos para 

formar profissionais adequados às demandas locais. É o caso da especialização em áreas ligadas à 

agricultura, indústria petrolífera ou profissionalização do artesanato. A autocrítica do setor aponta 

falta de ousadia do empresariado como um fator que limita a oferta aos estudantes. 

Logo, se por um lado, é sinal de despreparo do empresariado, que não consegue 

perceber as demandas específicas, em termos de qualificação, de cada região; por outro, o 

Nordeste revela com clareza o fato de que os empresários criaram cursos que requer pouco 

capital. Segundo a Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), 

“os empresários escolheram áreas já comoditizadas, de baixo custo e que não requerem 

estrutura muito elaborada" e, entre as "commodities" do ensino, se destaca a administração, 

oferecida em 1.500 cursos aos mais de 600 mil estudantes matriculados nesta área no país.  

Diante deste quadro, há quem afirme que o mercado nordestino está tão saturado 

de escolas de graduação quanto estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, um olhar 

mais a fundo faz ver que existem outras formas de ver o cenário nordestino. Pode-se dizer que 

o mercado está saturado diante das formas hoje encontradas para serví-lo, mas, não existe 

saturação se forem consideradas que há necessidades que não estão sendo atendidas, tanto em 

função do fator econômico da população, quanto pelos cursos inadequados oferecidos. 

Nos últimos anos, no entanto, as IES já passaram a adotar uma postura mais 

parcimoniosa para solicitar ao Ministério da Educação (MEC) a abertura de novos cursos do 

Nordeste. Segundo dados do próprio Ministério, em 2002, as faculdades isoladas solicitaram 

439 autorizações de abertura de cursos no Nordeste. Em 2003, o número caiu para 121; em 

2004, passou para 100. O pedido de credenciamento de instituições também caiu, pois em 

todo o Nordeste, foram 47 pedidos em 2002; 30, em 2003; e 15, em 2004.  

Todavia, o Estado de Sergipe, apesar de todos os esforços empreendidos, chegou 

ao ano de 2004 com o menor número de instituições de ensino superior do Brasil, ou seja, 

apenas 11, representando 0,5% do total nacional. Após a criação da UFS, em 1968, o setor 

público permaneceu estacionário até 2001, quando ocorreu a transformação da Escola Técnica 

Federal em CEFET. Portanto, tais dados permite constatar que a expansão do ensino superior 
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foi predominantemente privada. 

Dados do MEC/Inep/Deed apontam, em 2007, a existência de 13 instituições 

sergipanas de ensino superior, sendo 02 (duas) federais e 11 (onze) privadas, representando 

apenas, aproximadamente, 3% do total nordestino e 0,6% do total nacional.  

Apesar de a renda per capita no Nordeste ser inferior à do Sudeste do país, os 

preços praticados pelas IES naquela região não destoam das regiões mais caras do país, 

residindo aí o maior problema do ensino nordestino: a incongruência da renda da população 

com os custos do ensino. 

No Piauí, por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação criou um programa de 

cursinhos populares para 12 mil alunos. "Três mil deles acabaram desistindo do cursinho 

porque, se passassem nas faculdades, não teriam condições de bancar os estudos", diz o 

secretário Estadual de Educação do Estado”. 

Em termos de incentivos federais, os alunos do Nordeste contam com os mesmos 

benefícios oferecidos aos alunos de todo o país, que são o ProUni e o Fies. Todavia, sozinhos, 

os programas não conseguem resolver a situação de milhões de jovens. Diante do quadro, 

secretarias de educação de alguns estados nordestinos têm tomado iniciativas para tentar 

beneficiar outra gama de estudantes. 

Na Bahia, por exemplo, os alunos que cursaram todo o ensino médio na rede 

pública, contam com o programa FAZ UNIVERSITÁRIO. No projeto, o Estado se dispõe a 

conceder benefícios fiscais sobre o ICMS de empresas interessadas em patrocinar a formação 

universitária de jovens aprovados no vestibular em faculdades particulares. Até 2005, já 

foram distribuídas cerca de quatro mil bolsas, subsidiadas pelas empresas em parceria com as 

universidades, que concedem descontos nas mensalidades de, no mínimo, 25%. 

A Secretaria Estadual de Educação de Sergipe também adquiriu vagas em 

diferentes faculdades privadas, para atender os jovens que não podem custear o ensino. Já 

existem cerca de mil vagas para aqueles que passem no vestibular e que venham do ensino 

médio da rede pública. 

Conforme a ABAMES/BA as universidades também investem nos créditos 

educativos próprios, aquele sistema que permite que os alunos paguem uma parcela menor da 

faculdade, por mais tempo. É o esquema estude em quatro anos e pague em oito, sendo assim 

beneficiados cerca de 20% dos alunos baianos 

Universidades e faculdades do Sul e Sudeste brasileiros também perceberam, 

especialmente nos últimos cinco anos, o potencial do Nordeste para a expansão do ensino 

superior. Entre as IES com maior número de alunos e atuação multicampi do país, se 
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destacam as cariocas Estácio de Sá e Universo (Universidade Salgado Filho) e a paulista Unip 

(Universidade Paulista). 

A Estácio e a Unip não têm autorização para abrir campi da universidade em 

outros estados. Para que atuem em outras regiões, precisam começar suas atividades como 

faculdades isoladas. A Estácio de Sá, por exemplo, está presente no Ceará por meio da 

Faculdade Juazeiro. E a Unip mantém, no Rio Grande do Norte, a Faculdade Câmara 

Cascudo, entre outras, presentes nos demais estados. Apenas a Universo está presente no 

Nordeste na condição de universidade, com sede própria. 

Em Sergipe, entre outras particularidades, a Universidade Tiradentes (Unit), que 

atua no mercado de ensino superior do Nordeste desde 1972, aponta a dificuldade em 

encontrar mestres e doutores em número suficiente para suprir a demanda local. Fato que 

acontece com várias instituições da região. Isso obriga as instituições do Nordeste a buscarem 

profissionais titulados em outras regiões do país, em decorrência da quantidade reduzida de 

programas de pós-graduação. 

Outro fato a ser destacado na expansão das IES nordestinas é que uma das 

tendências no desenvolvimento do ensino superior e da economia do Nordeste é a 

interiorização. Cada estado do Nordeste hoje começa a ver algumas cidades ou regiões mais 

bem abastecidas de ensino superior. Em muitos casos, são municípios que antes tinham um 

campus de uma universidade pública e que, nos últimos anos, começaram a receber novas 

filiais dos centros universitários, universidades ou faculdades privadas do Nordeste. É o caso, 

por exemplo, da região do Cariri, área de encontro dos estados do Ceará e Pernambuco, que 

ficou conhecida como rota internacional do turismo em função do artesanato e que hoje 

começa a despontar com o surgimento de faculdades locais. 

 

3.4.1 Cenário em Sergipe 

 

Em Sergipe a UFS acredita que a educação universitária federal para residentes do 

interior do estado é uma das principais ações afirmativas para promover, de forma 

permanente, a democracia social pelo conhecimento. É patente que ter acesso ao nível 

superior de ensino em sua região estimula a fixação do jovem profissional em sua terra. 

A presença permanente da universidade no interior sergipano, formando jovens 

socialmente conscientes, críticos, lúcidos será fator decisivo de mudança da realidade 

educacional, científica, tecnológica, social, econômica, enfim, da condição humana da região. 

A instituição crê na absoluta necessidade de o estado brasileiro agir na superação 
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das desigualdades inter-regionais. Existe um evidente desnível no desenvolvimento entre as 

diversas regiões brasileiras e um desnível cada vez maior entre o desenvolvimento das regiões 

metropolitanas e o das cidades do interior. A ausência de educação superior é um fator 

permanente de migração de jovens inteligentes e potenciais agentes de mudanças sociais, do 

interior para os grandes centros urbanos. 

Diante disso, desde 1997, a UFS tem desenvolvido o Projeto de Qualificação 

Docente (PQD), estimulado por legislação referente ao número de professores com nível 

superior nos ensinos fundamental e médio, em parceria com o Governo do Estado e 

administrações municipais, com o objetivo de adequar a rede estadual e as redes municipais 

de ensino às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promovendo a qualificação 

de professores que ali exercem o magistério nos níveis fundamental e médio sem ter curso 

superior. Para tanto a UFS instalou cinco centros de qualificação em cinco cidades do interior 

do estado consideradas pólos regionais de desenvolvimento. 

O impacto do PQD nessas regiões é refletido na capacitação desses docentes, na 

dinamização do ensino médio e no surgimento de novas lideranças educacionais, culturais, 

políticas e sociais. 

A experiência estimulante com o PQD justifica a inclusão da institucionalização 

do ensino de graduação da UFS nos pólos regionais de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa 

Senhora da Glória e Propriá como uma das ações estratégicas de expansão e interiorização da 

Universidade Federal de Sergipe. 

A proposta da UFS é implantar, até 2015, um campus de ensino de graduação em 

cada um dos citados pólos regionais, pois a instituição acredita em um maior desenvolvimento 

dessas regiões como decorrência do investimento em suas infra-estruturas educacionais e no 

próprio fator dinamizante do funcionamento regular de uma unidade universitária federal. 

Percebe-se, então, que serão criados empregos diretos e indiretos. Surgirão, 

conseqüentemente, novos empreendedores e haverá importante vitalização econômica e social. 

Ainda nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento da Educação de Sergipe (PDE) foi 

lançado em 2007 com um investimento total de R$ 239.207.332,78 visando resgatar a qualidade 

do ensino público estadual. Deste total, R$ 9 milhões foram destinados à interiorização da oferta 

do ensino superior em nove municípios-pólos que aderiram ao Programa Universidade Aberto do 

Brasil: Poço Verde, Arauá, Estância, Areia Branca, Laranjeiras, Japaratuba, Brejo Grande, Porto 

da Folha e São Domingos. (CODIN/SEED, 2007). 

O Campus da Saúde de Lagarto, a ser lançado em 2010, e que se constitui um dos 

grandes objetivos da universidade pública, ou seja, o de facilitar o ingresso da juventude do 
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interior à formação superior, se apóia em três importantes pilares sociais: formação de 

profissionais da área de saúde, expansão da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a 

interiorização do ensino superior. O campus será revolucionário para a área da saúde, pois 

formará mão-de-obra especializada que dará sustentabilidade à expansão dos serviços de 

saúde no Estado. Serão oferecidas quatro mil vagas que serão distribuídas nos cursos de 

Medicina, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmácia e 

Terapia Ocupacional.   

Naturalmente, profissionais e estudantes de nível universitário são mais críticos e 

conscientes dos direitos do cidadão e exigirão mais e melhores serviços públicos e privados, 

mais e melhores bens e formas de produção e comercialização, fatores imprescindíveis para o 

desenvolvimento regional com justiça social 

Em seus 47 anos de existência, a Universidade Tiradentes (UNIT) tornou-se uma 

referência no cenário educacional brasileiro. Com moderna infra-estrutura, mantêm cinco 

campi no Estado de Sergipe, sendo dois na capital (Aracaju) e os demais distribuídos entre os 

municípios de Estância, Itabaiana e Propriá.  

Em 2005, ofertava 25 cursos de Graduação, oito cursos Superiores de Tecnologia 

de Curta Duração – formação em dois anos (exceto o de Informática e Aplicações WEB) –, 

além de diversos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e dois Stricto Sensu (Mestrados em 

Engenharia de Processos e Saúde e Ambiente). Além disso, a Unit é uma das três únicas 

instituições privadas de ensino superior do Nordeste que integram o programa de Doutorado em 

Biotecnologia da Rede Renorbio.  

Outra iniciativa da Universidade Tiradentes é o Programa de Formação de 

Professores – PROFOPE –, curso destinado aos professores de Letras/Português e Matemática 

da Educação Básica que desejam obter o registro profissional equivalente à licenciatura plena. 

A partir de 2005, a Unit passa a ser uma instituição de ensino superior  

credenciada pelo Ministério da Educação para ofertar cursos de graduação e pós-graduação 

nesta modalidade de ensino. Assim, conseguiu levar educação de qualidade a cerca de 70% do 

Estado de Sergipe, além de municípios circunvizinhos da Bahia e Alagoas, dando aos 

cidadãos que não têm condições para estudar na capital o direito de obter uma graduação.  

Para garantir este contato estreito entre acadêmicos e sociedade, a Unit investe nos 

programas de Extensão Universitária, nas áreas de Educação, Direito e Saúde – com 

atendimentos fisioterápicos, odontológicos, psicossociais, judiciários, dentre outros tantos 

projetos que contemplam não só Aracaju como o interior sergipano. Somente em 2005, mais 

de 80 mil pessoas foram atendidas gratuitamente.  
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A Unit foi a primeira instituição de ensino particular superior de Sergipe a 

oferecer curso de graduação no interior do Estado, através de um projeto que prevê outros 

Campi avançados em várias cidades, como Estância, a 68 km de Aracaju. A Unit expandiu 

suas atividades para o Campus Estância em 2000, onde, atualmente são ministradas as aulas 

dos Cursos presenciais de Direito, Administração, Serviço Social e Ciências Contábeis, onde 

os alunos podem contar com todos os serviços oferecidos pela Universidade inclusive com uma 

biblioteca setorial na própria sede do Campus, uma sede que privilegia uma ampla infra-estrutura 

composta por mini-shopping, com lojas de conveniência e lanchonetes.  

Em 2002, a Universidade Tiradentes expandiu suas atividades para o Campus 

Itabaiana, beneficiando milhares de sergipanos da região, uma vez que o mesmo apresenta uma 

capacidade de atender a 1020 alunos.  

Em 2004, o Campus de Itabaiana oferecia os cursos de Letras, Administração e 

História. Os três cursos tinham cerca de 350 alunos. 

Atualmente, o Campus de Itabaiana oferece os cursos prensenciais de Direito e Serviço 

Social, totalizando 600 alunos, além dos cursos na modalidade de Ensino á Distância (EAD) de 

Matemática, Geografia, História e Gestão de Tecnologia de Informação. 

Ainda no ano de 2004, a Universidade Tiradentes ampliou suas atividades para a 

cidade de Própria, ocasião em que foram ofertados os cursos de  Matemática,  História,  

Letras e Português, atendendo, na época, a cerca de 100 alunos.  

Atualmente são ofertados os Cursos presenciais de Direito, Serviço Social, 

Administração e Matemática, contendo cerca de 650 alunos. 

A Faculdade Pio Décimo, criada em1976, confronta-se com as novas exigências e 

desafios apresentados no universo das reformas educacionais e buscando atender a estas 

demandas, promove a formação profissional mediante a consolidação de um padrão de 

qualidade, interagindo com a realidade social através da prática educativa. Essa instituição 

educacional estabelece a sua expansão institucional ofertando os Cursos de Pedagogia, 

Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, 

Psicologia, Bacharel em Direito e Letras Português/Espanhol, onde o ensino-aprendizagem 

ocorre integrado à pesquisa e à extensão, garantindo ao aluno uma formação generalista em 

todas as áreas de atuação profissional. 

Autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) para funcionar pela portaria nº 

2.246, de 19 de dezembro de 1997, a Faculdade de Adninistração e Negócios de Sergipe 

(FANESE) teve início em 1998, fruto da evolução da Escola Superior de Negócios de 

Sergipe, representante da Fundação Getúlio Vargas no Estado, cujo propósito era ministrar 
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cursos de pós-graduação Lato Senso. 

O primeiro curso oferecido foi o de Administração, voltado para o princípio de 

gestão de negócio e de empreendedorismo, lançando uma visão diferenciada e pioneira no 

Ensino Superior de Sergipe. Os cursos de pós-graduação da faculdade foram criados ao 

mesmo tempo. Logo depois, em 1999, o curso de Engenharia de Produção era lançado e, em 

2000, a faculdade passou oferecer o curso de Ciências Contábeis. 

A FANESE oferece ao mercado sergipano, em 2005, os cursos de graduação 

tecnológica em Desenvolvimento e Aplicação para Web; Gestão de Sistema da Informação;. 

Processos Gerenciais e Marketing. 

No início de 2007 o curso de Direito foi lançado e,no segundo semestre do mesmo 

ano mais três cursos tecnológicos foram autorizados: Gestão de Pessoas, Logística e Gestão 

Financeira. Assim, a FANESE totaliza a oferta de quatro cursos de graduação bacharelado e 

sete de graduação tecnológica, mantendo na sua essência seu objetivo maior de contribuir, 

através do ensino, da pesquisa e da extensão, para o desenvolvimento do Estado de Sergipe e 

do país.  

A Faculdade São Luis de França (FSLF), criada em 1997 oferece ao mercado 

sergipano os cursos de Administração; Recursos Humanos; Pedagogia e Administração 

Escolar. 

A Faculdade de Sergipe (FASE) foi criada em 2002 e oferece os seguintes cursos 

de graduação: Administração; Comércio Exterior; Marketing; Recursos Humanos; Direito; 

Fisioterapia e Turismo. 

Já a Faculdade Sergipana (FASER) oferece os seguintes cursos superiores de 

graduação tradicional: Administração; Ciências Contábeis; Comunicação Social (Publicidade 

e Propaganda); Direito; Pedagogia e Turismo. 

A Faculdade Atlântico iniciou a sua história com o Centro Educacional Atlântico 

em fevereiro de 1990, disponibilizando dos  cursos de educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. Em 2002 foi autorizada a funcionar como Faculdade Atlântico (FA), através da 

portaria nº. 303 do Ministério da Educação e do Desporto. 

Atualmente, com sete anos de existência, a Faculdade Atlântico possui dois cursos 

de graduação: Letras Português/Inglês e Pedagogia. Oferece ainda a comunidade sergipana 

cursos de pós-graduação, cursos em nível de pós-graduação Lato Sensu..O principal objetivo 

da instituição é revitalizar, aprimorar e aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação 

pelos profissionais do Estado de Sergipe e vizinhança, como também nos Estados de Alagoas, 

Brasília e Paraíba. Caracteriza-se por sua curta duração e flexibilidade curricular em termos 
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de conteúdo e disciplina, sendo as atividades acadêmicas desenvolvidas mensalmente, em 

finais de semana. 

Em 2002, surge a Faculdade de Aracaju (FACAR) que em parceria com a FAZER 

oferece os seguintes cursos de graduação: Administração (Administração de Empresas, Gestão de 

Sistemas de Informação, Marketing, Comércio Exterior, Gestão Hoteleira e Recursos Humanos); 

Ciências Contábeis; Comunicação Social (Publicidade e Propaganda); Direito; Pedagogia 

(Licenciatura) e Turismo. Além disso oferece cursos superiores de tecnologia de menor duração: 

Gestão da Tecnologia da Informação (Informática e Telecomunicação); Gestão de Turismo 

(Lazer e Desenvolvimento Social; e, Turismo e Hospitalidade). 

A Faculdade Amadeus criada em 2003 oferece à comunidade sergipana os cursos 

de graduação: Administração; Gestão de Pequenas e Médias Empresas; Ciências Contábeis; 

Pedagogia e Tecnologia Educacional. 

Resultante da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe e 

da Escola Agrotécnica de São Cristóvão foi criado em 2008 o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe, o qual oferece os cursos: Tecnologia em Saneamento 

Ambiental; Gestão de Turismo; Licenciatura em Matemática e Química; Engenharia da 

Produção (Campus de Aracaju) e Tecnologia em Automação Industrial (Campus de Lagarto). 

Esses exemplos sinalizam que nos próximos anos devem se consolidar novos 

pólos de educação superior no Nordeste. O que não apenas atrai ainda mais faculdades para as 

regiões, como também contribui para o desenvolvimento local. É sabido que o interior 

nordestino tem dificuldades ainda não superadas e está distante da realidade das capitais. Mas 

a chegada do ensino superior nessas regiões tem muito a contribuir para mudar esta realidade. 

 

3.4 Qualidade do ensino superior brasileiro e sergipano 

 

Nos dias atuais muito se discute a cerca da quantidade e qualidade de cursos de 

nível superior no Brasil.  

A qualidade em educação superior, de acordo com a Declaração Mundial sobre 

Educação Superior no Século XX (UNESCO, 1998) é um conceito multidimensional que 

deve envolver todas as funções e atividades desenvolvidas numa Instituição de Ensino 

Superior, ou seja, ensino e programas acadêmicos; pesquisa e fomento da ciência; provisão de 

pessoal, estudantes, edifícios, instalações, equipamentos, serviços de extensão à comunidade e 

o ambiente acadêmico em geral. 

Das últimas três décadas, ou seja, de 1960 até os dias atuais o ensino superior 
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brasileiro contou com significativas mudanças tanto no funcionamento quanto em sua 

configuração, tais como, titulação dos docentes, institucionalização da pesquisa e da produção 

intelectual, qualidade da formação oferecida, diversidade de oferta de cursos, dentre outros. 

Na década de 1990, através de um estudo realizado por Silva (2008), a proporção 

de estudantes oriundos de famílias com renda acima de 10 salários mínimos ultrapassava os 

60% tanto no setor público quanto no privado, observando-se que o acesso ao ensino superior 

é maior entre a classe social mais elevada o que vai ao desencontro da “crença” de que os 

menos favorecidos é que freqüentam o ensino privado. Tal fato se dá, ao contrário do que se 

imagina, não por falta de vagas. O que ocorre é uma deficiência no ensino fundamental e 

ainda problemas sociais. 

O fato é que, expressivas e significativas mudanças acompanham os dias atuais e 

da mesma forma, independente da classe social, o ensino superior. Inobstante o crescimento e 

demanda por cursos em nível superior, a diversidade se faz uma constante. 

Vive-se, hoje, a era da rápida informação. Os mecanismos de acesso estão cada 

vez mais rápidos. A dinâmica e a velocidade cada vez maior das mudanças sociais, políticas, 

econômicas e culturais da sociedade moderna refletem cada vez mais no ensino e no que 

ensinar. Há algum tempo atrás as mudanças significativas na vida humana exigiriam no 

mínimo o tempo correspondente a uma geração para ocorrer. Entretanto, gradativamente, 

passaram a ser imprevisíveis. 

À universidade resta o compromisso de gerar o saber, o qual está interligado a 

verdade, justiça e igualdade. Entretanto a quantidade de ofertas no ensino superior não reflete, 

necessariamente, qualidade. Observa-se que os formandos deixam suas cadeiras e partem 

rumo à vida profissional, carentes de o verdadeiro saber. Tal fato se deve ao distanciamento 

entre o conteúdo das disciplinas - constante nos currículos - e a velocidade das transformações 

nos variados campos do conhecimento científico e tecnológico. O ingresso ao mercado de 

trabalho torna-se extremamente penoso à medida que o profissional carece de uma boa 

formação universitária. 

A melhor qualificação dos professores, aliada a novas tendências ou correntes 

pedagógicas se faz urgente. Necessário se faz que alunos e professores interajam e tornem-se 

um instrumento de crescimento em busca do saber. A humanização do ensino há de ser 

imperativa. 

Além disso, desafios atuais da sociedade exigem qualificações cada vez maiores e 

comprometidas com uma visão holística e generalista, ao invés da restrição às especialidades 

como ocorreu até o final do século XX. 
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Os cursos de graduação não devem restringir-se à perspectiva de uma 

profissionalização estrita, especializada. Há que propiciar a "aquisição de competências de 

longo prazo”, o domínio de técnicas analíticas, de múltiplos códigos e linguagens, enfim, uma 

qualificação intelectual de natureza suficientemente ampla e abstrata para constituir, por sua 

vez, base sólida para a aquisição contínua e eficiente de conhecimentos específicos. 

Diante desse cenário, cresce a importância dos cursos de graduação, a partir do 

momento em que se entende que a responsabilidade da IES com a formação do cidadão não 

pode estar restrita ao preparo do indivíduo para o exercício de uma profissão, como se isso 

fosse o suficiente para integrá-lo ao mundo do trabalho. Essa formação exige o compromisso 

com a produção de novos conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de adaptar-se às 

mudanças. Essa capacidade implica, por exemplo, em aceitar estar preparado para mudanças 

de carreira ao longo da vida, seja por novos interesses seja por perceber que sua carreira 

anterior dá sinais de desaparecer. 

O incremento das novas tecnologias provoca intensas mutações profissionais, 

exige crescente intelectualização e enriquecimento das atividades produtivas e demanda 

aprendizado que envolva o manejo de informações e conhecimentos abstratos e a habilidade 

de lidar com grupos em atividades integradas. 

Portanto, os cursos de graduação devem propiciar a oferta de referenciais teórico-

básicos que possibilitem o trâmite em múltiplas direções e instrumentalizem o indivíduo para 

atuar de forma criativa em situações imprevisíveis. Isso implica que o aluno seja capaz, ao 

estar inserido no mercado de trabalho, de transferir para o mundo real conhecimentos e 

habilidades adquiridas em sala de aula. 

Assim, a aquisição de conhecimentos deve ir além da aplicação imediata de forma 

a impulsionar o sujeito, em sua dimensão individual e social, a criar e responder a desafios. 

Em vez de ser apenas o usuário, deve ser também um agente capaz de gerar e aperfeiçoar 

tecnologias. Toma-se necessário desenvolver a habilidade de aprender e recriar 

permanentemente, para que seja retomado o sentido de uma educação continuada. 

Para atender a essa exigência, a graduação necessita deixar de ser apenas o espaço 

da transmissão e da aquisição de informações para transformar-se no locus de 

construção/produção do conhecimento, em que o aluno atue como foco do processo de 

aprendizagem. Seria, como dizia Carl Rogers (autor de Liberdade para Aprender), não mais 

um processo centrado no professor – como ainda se observa em IES brasileiras –, mas 

centrado no aluno. Nesta abordagem, o professor passa a ser um facilitador da aprendizagem, 

muito diferente da postura, hoje não mais aceitável, de “dono do saber”. O problema a ser 



 

 101

enfrentado é a interpretação correta desta mudança pelas IES e não façam dela um 

instrumento em que cedam, demagogicamente, aos alunos o poder de dirigir a Instituição e 

decidir sobre conteúdos e métodos de ensino. Essa atitude poderia resultar em graves 

conseqüências para a Direção da IES e até mesmo para a qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 

Evidencia-se, portanto, a importância da iniciação à prática da pesquisa, ao 

aprender a aprender, ao desenvolvimento de processos teórico-epistemológicos de 

investigação da realidade, com a utilização de informações de forma seletiva. E isso só pode 

acontecer, de forma efetiva, pela integração, em especial, da graduação com a pós-graduação. 

Assim, a transição do aluno do curso de graduação para o de pós será tranqüila, 

sem falhas de conhecimentos essenciais e, tampouco, dificuldades de aprendizagem em um 

ambiente de maior liberdade, onde o aprender a aprender vai ser a estratégia que diferencia 

qualidade de aprendizagem e quantidade de aprendizagem. 

Neste sentido, não há como funcionarem isoladamente os cursos de graduação e 

os programas de pós-graduação. Da mesma forma, não teria sentido isolar a Graduação dos 

níveis anteriores (como o Ensino Médio), no intuito de se encontrar culpados pelas 

deficiências de conhecimento nos alunos recém ingressados na Graduação. O Professor 

Universitário teria, portanto, nos programas de pós-graduação o caminho para adquirir a 

perspectiva cientifica indispensável ao seu papel. Só lhe faltaria, para que possa ser 

considerado profissional da educação, adquirir conhecimentos e habilidades de ensinar. Mas, 

infelizmente, inexiste qualquer preocupação sobre esse vazio na formação dos professores 

quer sejam do poder publico (MEC, Conselho Nacional de Educação e CAPES), quer da 

comunidade acadêmica (IES e Professores). 

Também é inaceitável que a comunidade acadêmica permaneça comodamente 

alheia ao problema da qualidade do ensino superior e atribua a responsabilidade ao poder 

publico. Afinal, a qualidade do ensino-aprendizagem é responsabilidade de todos elementos 

que fazem parte do Sistema Nacional de Educação Superior. 

Embora a qualidade do ensino superior sergipano ainda deixe muito a desejar 

observa-se que a UFS caminha na direção de uma universidade comprometida com sua 

função social e científica, onde o fazer pedagógico está presente em todas as dimensões que a 

caracterizam, transcendendo os conhecimentos transferidos em sala de aula. Para isso, vem 

tentando pautar o padrão ensino aprendizagem, na educação superior, na interdisciplinaridade 

e/ou transdisciplinaridade. 

A busca da qualidade no ensino de graduação e pós-graduação assume grande 



 

 102

relevo em função de sua importância como agente de produção e difusão do conhecimento no 

estado e na região.  

Em Sergipe, a Universidade Federal busca, com a qualidade do ensino, elevar os 

padrões dos serviços oferecidos para assegurar o atendimento cada vez melhor das 

necessidades humanas e pretende também preparar-se para atender a uma demanda crescente 

por novos programas e projetos de ensino nas diversas áreas de conhecimento que possam ser 

traduzidos em práticas de atuação permanente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após um longo período de estagnação, no final da década de 90 o ensino superior 

brasileiro deu mostras que estava recuperando sua capacidade de crescimento. As matrículas 

aumentaram em parte pela expansão do ensino médio, acelerada nos últimos anos, e pela 

pressão de uma clientela de adultos já integrados no mercado de trabalho, que procurou as 

instituições de ensino superior para melhorar suas chances profissionais com a obtenção de 

um título acadêmico.  

O Estado de Sergipe que, em 2004 apresentou o menor número de instituições de 

ensino superior do Brasil, ou seja, apenas 11, representando 0,5% do total nacional, em 2007, 

apresentou um incremento pouco significativo, pois  contava com a  existência de 13 

instituições, a maioria  predominantemente privada. 

Os dados apresentados neste estudo evidenciaram também que a expansão do 

ensino de graduação verificada nas últimas décadas foi em grande parte, atendida e 

patrocinada pelo segmento privado, haja vista que o aumento do número de matriculados no 

ensino superior público foi de 36,4%, entre 1999 e 2003; enquanto que nas instituições 

privadas o incremento correspondeu a 78,08%, no mesmo período; a participação dos alunos 

matriculados na rede privada em relação ao total passou de 65% para 70,8%. 

A rede pública, especialmente as instituições federais, cresceu em um ritmo mais 

lento se comparada ao setor privado, encontrando dificuldade para atender à ampliação da 

demanda. A relativa estagnação do setor público mostra de certa forma, o esgotamento da 

capacidade dos governos federal e estadual em aumentar seus investimentos na ampliação 

dessas instituições, principalmente daquelas que realizam atividades de pesquisa. 

As universidades federais constituem uma rede nacional de estabelecimentos 

espalhados pelo território nacional e necessitam de um efetivo comprometimento por parte do 

governo federal em sua manutenção e seu aprimoramento acadêmico. 

Logo, a retomada da expansão do ensino superior precisará de novos rumos, cuja 

definição e implementação, estarão condicionadas pelas raízes históricas do sistema. A 

tradição da educação superior brasileira ainda não é totalmente universalista; ela ainda 

permanece com alguns traços elitistas.  

As considerações acima evidenciam, portanto, que é imprescindível ordenar a 

expansão do ensino superior com o objetivo de: aumentar as vagas no sistema público, 

tornando a relação entre as vagas ofertadas pelos sistemas público e privado mais equilibrada; 

diminuir as diferenças regionais atualmente existentes; adequar a oferta de vagas nas 
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diferentes áreas do conhecimento às necessidades da sociedade e ao projeto de 

desenvolvimento do País; incentivar a expansão da educação tecnológica e ampliar a oferta de 

cursos de curta duração. 

A análise desenvolvida neste estudo procurou também destacar a política 

educacional no ensino superior. É possível concluir que a agenda de reformas do ensino 

superior nos períodos analisados é permeável às políticas macroeconômicas no que tange à 

reestruturação da produção e à reforma do Estado.  

Neste sentido, a política educacional tem ficado, tanto nos mandatos de FHC 

como no mandato de Lula, a reboque das decisões econômicas - nos moldes dos diagnósticos 

e recomendações dos organismos transnacionais. Vale frisar que, apesar das propostas do 

BIRD constituírem-se em tendência para a maioria dos países latino-americanos, os preceitos 

neoliberais foram assimilados de forma diferenciada, de acordo com a correlação de forças 

políticas internas. Em outras palavras, a conjuntura política, a dimensão e organização do 

movimento docente e dos estudantes, assim como os blocos no poder em cada um dos países, 

todos estes elementos foram fundamentais para que as recomendações resultassem em 

políticas distintas (CUNHA apud RIBEIRO, 2000). 

No caso brasileiro, o aprendizado durante a transição política da ditadura militar 

ao regime democrático e as conquistas sociais garantidas pela Constituição Federal de 1988, 

por um lado, e a adesão tardia ao Consenso de Washington, por outro, condicionaram um 

modo peculiar de inserção na agenda neoliberal. 

A análise documental revela que a agenda governamental para o ensino superior, 

nos anos 90, foi coerente e próxima da agenda sistêmica neoliberal, diluindo a fronteira entre 

os segmentos público e privado de ensino, bem como entre financiamento público e privado 

do sistema. 

No entanto, a resistência dos atores sociais e políticos, vinculados ao meio 

acadêmico, impediu a implementação de parte dessas investidas, em especial, a extinção da 

gratuidade e as transformações das universidades em organizações sociais.  

Percebe-se que a proposta sobre a extinção da gratuidade do ensino oficial nas 

instituições públicas ressurgiu. Outro elemento de continuidade parece ser o discurso sobre 

justiça social, sob o argumento de que o ensino gratuito é apropriado pelas camadas sociais 

privilegiadas em detrimento dos gastos com a educação básica. 

Neste contexto, o diagnóstico do aumento de vagas ociosas e a procura por ensino 

superior das camadas de baixa renda promoveram a proposta do MEC de estatização de vagas nas 

instituições particulares, em troca do retorno da renúncia fiscal. 
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A transferência de recursos públicos – à semelhança das sugestões do BIRD – via 

vouchers, bolsas, financiamentos e direcionados aos negros, carentes, portadores de 

necessidades especiais, índios são justificados, duplamente, pela prioridade na focalização do 

gasto público e pela eficiência e maior produtividade do segmento privado. 

Outra constatação é que do projeto à Lei do ProUni houve acomodação de 

interesses em torno do afrouxamento do aparato de regulação estatal, traduzido na 

inexistência de sanções mais severas pelo descumprimento das regras estabelecidas e ao lapso 

temporal para avaliação dos cursos, o que estimula comportamentos oportunistas de 

instituições de qualidade duvidosa. 

Quanto ao caráter social, há dúvidas quanto a sua efetividade, uma vez que a população 

de baixa renda não necessita apenas de gratuidade integral ou parcial para estudar, mas de condições 

que apenas as instituições públicas, ainda, podem oferecer, tais como: transporte, moradia estudantil, 

alimentação subsidiada, assistência médica disponível nos hospitais universitários, bolsas de 

pesquisa, entre outros. 

Apesar do processo político ainda em movimento, parecem existir - no caso do ProUni 

- elementos de continuidade ao governo anterior, que afrouxam de forma mais intensa a fronteira 

entre o financiamento público indireto e a iniciativa privada. 

Ainda assim é possível vislumbrar pontos de ruptura presentes tanto nos 

anteprojetos de lei da reforma do ensino superior como na política de expansão intensiva e 

extensiva do sistema federal. Ademais, há que se ressaltar o discurso presidencial e dos 

representantes do MEC de valorização profissional e de recuperação salarial do quadro 

docente e de recomposição do financiamento estatal. A postura tem sido bastante diversa dos 

dois mandatos de FHC, quando se atribuía, publicamente, ao funcionalismo público, de modo 

geral, e aos professores das universidades federais, em especial, a responsabilidade pelas 

mazelas sociais do país. 

Em síntese, o ensino superior público brasileiro e, em particular, o sergipano vem 

se desenvolvendo satisfatoriamente em pós-graduação e pesquisa, mas além de má 

distribuição regional, não tem atendido à demanda da sociedade por vagas em ensino de 

graduação. 

Um aumento acelerado de vagas poderá comprometer a qualidade do ensino 

público superior se não forem tomadas medidas adequadas. Entre elas, alguns propõem o 

ensino público pago acompanhado de um programa de crédito educativo e de medidas que 

facilitem às instituições públicas angariar recursos de fontes fora das esferas do governo. 

Todavia não há indicações do quanto estas medidas poderiam contribuir para assegurar uma 
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ampliação acelerada do número de vagas e o amplo acesso da população de menor renda e, ao 

mesmo tempo, fortalecer ou ao menos preservar a capacidade em pesquisa e pós-graduação. 

Em Sergipe, a interiorização do ensino superior, em caráter permanente, com a 

construção de campis universitários e, portanto, com o desdobramento de suas atividades 

indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, em muito tem colaborado para a reversão da 

exclusão educacional a que várias gerações de sergipanos, especialmente os residentes nos 

municípios interioranos estiveram por muito tempo condenadas. O sucesso dos alunos 

residentes no interior na disputa pelas vagas existentes, a sua origem social e, até mesmo, o 

nível de escolarização dos seus pais demonstram que, efetivamente, a ampliação da oferta de 

vagas pelas IESs está atingindo camadas sociais tradicionalmente excluídas. 

De qualquer modo, é essencial a recuperação da qualidade do ensino público 

fundamental e médio, como condição para que as universidades públicas não se tornem 

privilégio dos mais abastados. Neste contexto, já de si bastante complexo, destaca-se o 

problema do financiamento da pesquisa em nível regional. Este deveria ser apoiado, em 

grande parte, pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa, às quais, porém, os governos 

dos estados não estão transferindo os recursos que lhes são devidos. 

Por trás deste múltiplo cenário estão também as instituições privadas e as 

sociedades científicas, sindicatos e associações de docentes tomando posições muitas vezes 

corporativas ou propondo soluções inviáveis 
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