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“O momento em que vivemos é um momento 

pleno de desafios. Mais do que nunca é preciso 

ter coragem, é preciso ter esperanças para 

enfrentar o presente. É preciso resistir e 

sonhar. É necessário alimentar os sonhos e 

concretizá-los dia-a-dia no horizonte de novos 

tempos mais humanos, mais justos, mais 

solidários”. (IAMAMOTO, 2001: 17)  
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RESUMO 

 

Este trabalho de dissertação tem por objeto de pesquisa a análise da expansão 

dos cursos de graduação em Serviço Social no nordeste brasileiro em tempos 

de capitalismo neoliberal. Com isto, objetivou-se entender e analisar a política 

pública de Educação Superior e seus reflexos na expansão dos cursos de 

Serviço Social no nordeste brasileiro e no contexto neoliberal. Especificamente, 

buscou-se identificar na Política Nacional de Educação Superior os aspectos 

que contribuíram para o desenvolvimento deste nível de ensino no Brasil e, em 

especial, na região Nordeste do país; refletir sobre a ampla reforma 

universitária desencadeada pelo governo Lula (2003-2010) nos moldes do 

capitalismo neoliberal e sua influência no aumento de Instituições de Ensino 

Superior; analisar os dados emitidos pelos órgãos oficiais responsáveis em 

divulgar as informações sobre a Educação Superior no Brasil e sobre o curso 

de Serviço Social neste país, designadamente na região Nordeste. Trata-se de 

uma pesquisa de natureza exploratória, delineada por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental. Entre os resultados pode-se destacar que, de fato, 

ocorreu a expansão do Ensino Superior no Brasil como um todo, sobretudo nos 

cursos de Serviço Social, tanto na modalidade presencial quanto à distância, 

no Nordeste do país. No ano de 2001, o Brasil possuía 183 IES públicas 

enquanto que, no mesmo período, o número de IES privadas era de 1.208. Em 

2012, a proporção foi de 284 IES públicas para 2081 IES privadas. No período 

de 2000 a 2012, o número de cursos de Serviço Social autorizados pelo 

Ministério da Educação, através do Conselho Federal de Educação, para 

funcionamento em todo território nacional passou de 88 para 694. Na região 

Nordeste, para este mesmo período, a quantidade de cursos de graduação em 

Serviço Social passou de 14 para 170. Deste total, 89 cursos funcionam na 

modalidade presencial e 81 na modalidade à distância.  

 

Palavras-Chave: Serviço Social; Expansão; Graduação; Nordeste; Capitalismo 

Neoliberal. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation research object is the analysis of the expansion of 

undergraduate courses in Social Work in northeastern Brazil in times of 

neoliberal capitalism. With this, the objective was to understand and analyze the 

public policy of higher education and its effects on the expansion of courses in 

Social Work in northeastern Brazil and the neoliberal context. Specifically , we 

sought to identify in the National Higher Education aspects that contributed to 

the development of higher education in Brazil, and particularly in the Northeast 

region of the country; reflect on the wide university reform triggered by Lula's 

government (2003-2010 ) in the mold of neoliberal capitalism and its influence 

on the increase of Institutions of Higher Education; analyze the data issued by 

official bodies responsible for disseminating information on Higher Education in 

Brazil and the course of Social Service in this country, particularly in the 

Northeast. This is an exploratory research outlined by literature and documents. 

Among the results can be noted that , in fact, was the expansion of higher 

education in Brazil as a whole, especially in Social Work courses both in 

classroom mode as the distance, in the Northeast . In 2001, Brazil had 183 

public HEIs while in the same period, the number of private institutions was 

1208. In 2012, the ratio was 284 to 2081 IES public private IES. In the period 

2000-2012, the number of courses in Social Work authorized by the Ministry of 

Education, through the Federal Education Council, to operate nationwide 

increased from 88 to 694. In the Northeast, for this same period, the number of 

undergraduate courses in Social Work went from 14 to 170. Of this total, 89 

courses work in classroom mode and 81 in distance mode. 

 

 

Keywords: Social Work; Expansion; Graduation; Northeast; Neoliberal 

Capitalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é um campo do conhecimento científico que sempre foi foco 

de vários estudos por ser considerada um dos pilares da vida em sociedade e 

uma temática central nas políticas públicas dos países. Observa-se que a 

evolução desta área foi gradual, transitando do ensino informal, aquele que é 

aprendido nos espaços sociais, tais como a família, os amigos e os ambientes 

coletivos, para o ensino formal, cujo aprendizado se dá em espaços 

institucionais, estes, sendo representados pelas escolas, centros universitários, 

institutos tecnológicos, dentre outros. 

A educação formal é componente de toda uma estruturação sócio-

jurídico institucional, pois a necessidade de espaços de aprendizagem emana 

da sociedade, requerendo parâmetros amparados em legislações. Assim, 

encontra-se esta área subdividida inicialmente por faixa etária, ou seja, os 

níveis de ensino estão organizados de forma que a criança entre no espaço 

escolar, seja alfabetizada, passe para o nível fundamental de aprendizagem, 

posteriormente o nível secundário, chegando ao Ensino Superior. 

No Brasil, a educação formal está subdivida da seguinte forma: na faixa 

etária de 0 a 5 anos, as crianças podem ser inseridas em creches ou em 

escolas de Educação Infantil, sendo esta etapa do processo de aprendizagem 

não obrigatória; de 6 a 14 anos, no Ensino Fundamental, nesta etapa a 

educação já está prevista constitucionalmente, sendo dever do Estado e 

obrigação por parte dos pais; de 15 a 17 anos, no Ensino Médio, também 

obrigatório, podendo os pais recorrer ao ensino profissionalizante nesta etapa 

dos estudos; e, a partir dos 18 anos, o ingresso no Ensino Superior. 

 Nas últimas décadas, o Brasil tenta colocar em prática todas as suas 

normatizações para esta área, desde a Educação Infantil até a Superior. Em se 

tratando da perspectiva da Educação Universitária, Pereira e Silva (2010, p.10) 

afirmam que  

 

a universidade brasileira é uma construção muito recente, 
remontando a sua efetivação há menos de um século, fato que, de 
acordo com o perfil social da população brasileira neste período, 
produz um cenário de forte elitização, caracterizando o Ensino 



18 
 

Superior como local privilegiado para a (re) produção das elites 
econômicas do país. 

 

Essa reestruturação, que ocorre não só nacionalmente, mas também em 

âmbito mundial, dos sistemas de ensino e educacionais, é componente de uma 

ofensiva ideológica e política do capitalismo em sua fase neoliberal. Ocorre, 

com isto, a privatização dos serviços públicos, a capitalização e a reificação da 

humanidade e dos comandos globais oriundos das agências do capital 

internacional. 

Dito isto, é com centralidade no Ensino Superior que a temática mais 

geral deste trabalho busca realizar uma discussão sobre a educação e, em 

especial, à política para a Educação Superior brasileira. Nesse sentido, 

delimitou-se como objeto desta pesquisa a análise da expansão dos cursos de 

Serviço Social no Nordeste dentro do contexto do neoliberalismo. Para tal, 

elegeu-se como objetivo geral analisar a política pública para a Educação 

Superior no Brasil e sua correlação com a expansão dos cursos de Serviço 

Social no nordeste brasileiro, no âmbito do capitalismo neoliberal. 

Para o desenvolvimento do trabalho, sentiu-se a necessidade de 

aprofundar as discussões sobre as metas lançadas pelo governo brasileiro 

para o campo da Educação Superior, as quais trazem como justificativa o 

intuito de melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem, além de ser 

importante discutir socialmente sobre as questões referentes ao acesso a esse 

grau de ensino, partindo do debate da educação no sistema capitalista. 

O realinhamento institucional do sistema de Ensino Superior brasileiro 

(entendido como o conjunto de unidades ofertantes, tanto públicas quanto 

privadas, a legislação e os órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão 

desta) ocorre em um contexto que combinou a crise fiscal do Estado, no final 

do século XX, com a voracidade por retornos rápidos e fáceis de empresários 

sagazes, sob o discurso liberalizante que toma a educação como uma simples 

prestação de serviço, ofertada como uma mercadoria qualquer. 

Nesse contexto buscou-se, especificamente, identificar na Política 

Nacional de Educação Superior os aspectos que contribuíram para o 

desenvolvimento deste nível de ensino no Brasil e na região Nordeste do país; 

refletir sobre a ampla reforma universitária desencadeada pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e implementada na gestão do 
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Governo Lula (2003-2010), nos moldes do capitalismo neoliberal e sua 

influência no aumento de Instituições de Ensino Superior; analisar os dados 

encontrados nos órgãos responsáveis em divulgar as informações sobre a 

Educação Superior no Brasil e sobre o curso de Serviço Social neste país, 

sobretudo na região Nordeste. 

Esta pesquisa tem por base o Plano Nacional de Educação1 - PNE, 

enfaticamente em sua parte voltada para as questões relativas ao Ensino 

Superior. Percebe-se que a maior aplicabilidade de implementação do referido 

Plano ocorreu durante o período de 2003-2010, no qual o país era governado 

por Luís Inácio Lula da Silva. Em conformidade, partiu-se do seguinte 

questionamento: Em tempo de colapso do sistema econômico mundial, houve 

crescimento na oferta da Educação Superior no Brasil? A expansão dos cursos 

de graduação em Serviço Social na região nordeste do Brasil ocorre mesmo 

com o capitalismo monopolista em seu estágio neoliberal? 

O PNE para a Educação Superior, no período de 2003-2010, estava 

centrado em três (03) programas principais, a saber: o Programa Universidade 

para Todos – PROUNI (2005), a Universidade Aberta do Brasil – UAB (2005) e 

o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI (2007). Contudo, foi perceptível no decorrer 

do processo de elaboração desta dissertação, que existe toda uma construção 

histórica, tanto de pressões populares por mais acesso a esse grau de 

instrução, quanto de normatizações que foram modificadas no decorrer do 

espaço temporal. 

De acordo com o site do PROUNI2, a finalidade concebida para este 

programa é a de concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em 

cursos de graduação em instituições privadas de Ensino Superior. Para a 

                                                           
1
O Plano Nacional de Educação, estabelecido pela primeira vez na Constituição de 1934, no 

Art. 150, determinava que fosse de competência da União fixá-lo. Contudo, o PNE tratado 
neste trabalho é o aprovado no ano de 1998, sob Lei nª 4.155. O objetivo deste plano é a 
elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em 
todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 
permanência, com sucesso, na educação pública e democratização da gestão do ensino 
público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. O atual Plano Nacional 
da Educação será elucidado com mais ênfase nos itens que seguem. 
2
Sítio de informações relativas ao PROUNI: http://prouniportal.mec.gov.br. Acessado em: 04 de 

dezembro de 2012. 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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UAB3, o centro das ações está em ofertar cursos de graduação em 

universidades públicas por meio de uso da metodologia da Educação à 

Distância. E, no REUNI4, os principais objetivos são: aumentar o número de 

vagas em cursos de graduação nas universidades públicas existentes, 

aumentar as vagas em cursos noturnos, promover inovações pedagógicas, 

combater a evasão e diminuir as desigualdades no acesso ao Ensino Superior 

público e gratuito. 

Com isso, trabalhou-se com as seguintes hipóteses: as alterações 

restritivas para as áreas políticas e econômicas, oriundas da agenda neoliberal, 

não puderam conter a política pública direcionada ao Ensino Superior no Brasil, 

mesmo com a intervenção dos organismos multilaterais; as recomendações do 

Banco Mundial (BIRD) influenciaram, parcialmente, a política pública da 

Educação Superior no Brasil, no entanto, mesmo com amplos recursos e alto 

poder, não contiveram a agenda governamental de crescimento do Ensino 

Superior público; houve expansão dos cursos de graduação em Serviço Social 

na região Nordeste do Brasil, mesmo em meio a mais uma crise do sistema 

capitalista. 

A abordagem teórica deste estudo é orientada pelo materialismo 

histórico dialético. De acordo com Marx (1982), o método dialético busca 

explicações coerentes de interpretação da realidade, sob a lógica concreta que 

contemple o dinamismo e as contradições da realidade, da sociedade e do 

pensamento, na qual estão inseridos os sujeitos investigados na perspectiva de 

transformação.  

Em Frigotto (1994, p. 82) encontra-se que, 

 

para a teoria materialista, o ponto de partida do conhecimento, 
enquanto esforço reflexivo de analisar criticamente a realidade e a 
categoria básica do processo de conscientização, é a atividade 
prática dos sujeitos históricos concretos. A atividade prática dos 
homens concretos constitui-se em fundamento e limite do processo 
de conhecimento.  
A compreensão dialética materialista histórica, ao mesmo tempo 
como concepção de realidade, como método de perquirir e expor o 
real e como práxis transformadora, nos sinaliza alguns pontos no 
campo educacional que merecem atenção. 

                                                           
3
 Informações sobre a UAB extraída em: http://uab.capes.gov.br. Acessada em: 04 de 

dezembro de 2012. 
4
 Informações referentes ao REUNI disponível através de: http://reuni.mec.gov.br. Acesso: 04 

de dezembro de 2012. 

http://uab.capes.gov.br/
http://reuni.mec.gov.br/
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Neste sentido teórico-metodológico, as categorias básicas de análise 

são totalidade, historicidade e contradição. Além dessas categorias foram 

utilizados: o capitalismo, com ênfase no neoliberalismo e a globalização; as 

políticas, com ênfase nas políticas públicas e políticas sociais, destacando a 

politica de educação brasileira; e a politica de educação superior, focada na 

formação e nos processos de desigualdades/exclusão. 

Diante desses fatores, conceitua-se uma pesquisa social no sentido 

defendido por Gil (2007, p. 42), o qual a define “como o processo que, 

utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social”. Nessa perspectiva, realizou-se 

uma pesquisa que permitiu a compreensão e contextualização da política 

nacional para a Educação Superior do país; o destaque da criação de novas 

instituições de Ensino Superior - IES, a ampliação e revitalização das 

instituições já existentes, no caso das entidades públicas e, em específico, as 

federais; a análise do aumento no número de vagas para este grau de ensino 

e, sobretudo, os seus reflexos da política nacional na expansão dos cursos de 

Serviço Social no contexto neoliberal, pois este é o objeto de estudo.  

Pode-se então dizer que foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória, 

pois com ela adentrou-se na possibilidade de desenvolvimento, esclarecimento 

ou modificações de ideias, como afirma Gil (2007).  

Frigotto (1994, p.88) contribui com o exposto, ratificando que 

 

no trabalho propriamente de pesquisa, de investigação, um primeiro 
esforço é o resgate critico da produção teórica ou do conhecimento já 
produzido sobre a problemática em jogo. Aqui se podem identificar as 
diferentes perspectivas de analise, as conclusões a que se chegou 
pelo conhecimento anterior e a indicação das premissas do avanço 
do novo conhecimento. Ou seja, esse conhecimento se expressa por 
ideias, conceitos, categorias que precisam ser revisitadas tanto no 
sentido de ruptura – quando se trata de falsas apreensões, 
conhecimentos pseudoconcretos ou positivação da “verdade” 
ideológica de um grupo ou classe dominante – quanto de superação, 
por inclusão – quando se trata de concepções, categorias, teorias 
que, embora dentro de uma perspectiva crítica, histórica e 
transformadora, revelem-se insuficientes pela própria dinâmica da 
realidade histórica. 

 

Assim, os procedimentos técnicos utilizados foram o levantamento da 

bibliografia pertinente ao tema abordado, onde foram utilizados autores como 
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Marx (1968), Mandel (1982), Mézaros (2005), Frigotto (1993), Netto (2007; 

2011), Boschetti (2007), Beringh (2003), Tonet (2009), dentre outros. 

Além da pesquisa bibliográfica, recorreu-se à pesquisa documental, 

tendo como fontes a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei 

nº 9.394, de 20/12/1996; os sites do Ministério da Educação e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; e documentos 

básicos sobre o Ensino Superior.  

Em relação à legislação foi feito um levantamento sobre a política de 

educação com ênfase nos programas criados para incentivar o Ensino 

Superior, tais como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Através dos sites foi possível elaborar uma análise dos dados 

quantitativos do número de instituições de Ensino Superior no Brasil, bem 

como do número de cursos presenciais e a distância em Serviço Social nas 

universidades brasileiras fornecidos por relatórios anuais criados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e pelo 

e-Mec, com o objetivo de caracterizar as políticas de educação no Brasil. 

Em relação aos documentos básicos, utilizou-se o Plano Nacional da 

Educação, tanto o que foi sancionado no ano 2000, quanto o que prevê ações 

estratégicas do governo para esta área no período de 2011 a 2020. 

Com base nas fontes supracitadas analisou-se a evolução da oferta de 

vagas nos cursos de graduação em Serviço Social no Nordeste brasileiro, com 

vistas à descrição da quantidade de cursos oferecidos no território, dos 

espaços institucionais, onde está disponibilizando a formação na referida área, 

destacando as modalidades, se presencial ou à distância, e observando a 

natureza da instituição. 

Para o universo desta pesquisa foram consideradas todas as Instituições 

de Ensino Superior que oferecem o curso de Serviço Social situadas no 

Nordeste do Brasil. Portanto, geograficamente, buscou-se essas instituições 

nos 09 estados que compõem o território nordestino do país, a saber: Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Maranhão e Piaui.  
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Em primeiro lugar, o interesse nesta pesquisa partiu da observação do 

aumento considerável no número de instituições de Ensino Superior no país, 

incluindo o aumento de oferta de vagas em vários cursos de graduação da rede 

pública e privada, em especial do curso de Serviço Social.  

Um fator que também contribuiu para a realização desta pesquisa foi a 

necessidade de compreensão da ligação que existe entre o modo capitalista de 

produção e reprodução da vida social, modo econômico vigente, e seus 

impactos sobre as políticas públicas, com ênfase na política de educação. 

Deste modo, surgiu o empenho de aprofundar as discussões sobre as metas 

lançadas pelo governo federal para a melhoria do ensino, a partir de análises 

dos dados estatísticos produzidos por organismos governamentais que existem 

para esta finalidade, pois visualizar os dados quantitativos permite confirmar ou 

refutar as hipóteses trazidas neste trabalho. 

Acrescenta-se, ainda, que esta pesquisa se justifica pela possibilidade 

de entender como o processo de ampliação do Ensino Superior recai na área 

do Serviço Social, e em que circunstâncias vêm acontecendo na região 

Nordeste do Brasil nos últimos anos. Importante destacar que se constatou que 

o número de pessoas habilitadas a exercer a profissão é crescente, e sobre 

esse fato Iamamoto (2008, p. 438) afirma que: 

 

Conforme informações do Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS), de julho 2007, o país dispõe de 70.500 assistentes sociais 
ativos. Esse contingente organiza-se em 24 Conselhos Regionais de 
Serviço Social (CRESS), 3 delegacias de base estadual e 21 
subdelegacias ligadas aos CRESS, congregadas no CFESS. 
Segundo a base de dados do MEC/INEP, de abril de 2007, para a 
área de Serviço Social, existem no país, 253 cursos de Serviço Social 
inscritos em instituições de ensino superior (IES), das quais 207 são 
privadas, correspondente a 82% do total, e 46 são públicas, ou seja, 
18%. 

 

Ainda assim, remete-se à importância desta pesquisa a Constituição da 

República Federativa de 1988, considerada a “Constituição Cidadã”, na qual o 

foco do aparato legal se volta para garantia dos direitos sociais a todos os 

brasileiros. Ficando definido no Art. 3º desta que os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil são: construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir o desenvolvimento nacional;  erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem 
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de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Assim sendo, destaca-se que o novo formato que as políticas sociais 

adquirem a partir de 1988 abre espaço para a requisição de um quantitativo 

maior de profissionais habilitados para o trabalho, neste caso há a necessidade 

de formação acadêmica de mais assistentes sociais aptos a desenvolver sua 

profissão nas várias políticas sociais, com maior requisição no âmbito da saúde 

e da própria assistência social. 

Trazendo a perspectiva da Educação Superior para o contexto atual, 

observa-se que as discussões nesta área têm se voltado para a interiorização5 

do Ensino Superior público e privado por meio de propostas governamentais de 

expansão, onde o foco seria a universalização de acesso a este nível de 

escolaridade, sendo, também, um dos fatores responsáveis pela escolha desta 

pesquisa. 

De tal modo, este trabalho conta com três capítulos, além desta 

introdução e das considerações finais. O primeiro capítulo trata da educação 

enquanto campo do conhecimento científico, e está subdividido em três 

subitens, que são: A Educação: entendimento preliminar; A Educação e a 

Política Educacional: a influência do capitalismo; Concepções de Educação no 

Brasil: textos constitucionais. Com isso, recupera-se a evolução histórica da 

educação, amparada nos pensadores clássicos com o entendimento sobre esta 

área. Discutiu-se a questão da influência do modo de produção econômica e 

buscou-se os aparatos constitucionais brasileiros, com foco em como os 

legisladores trataram e tratam a educação no país. 

O segundo capítulo aborda a Educação Superior no Brasil através do 

contexto histórico, considerado de maior relevância. Nisto, subdividiu-se este 

capítulo em três itens: um sobre a Educação Superior no Brasil desde sua 

instalação; outro sobre os períodos mais gerais de expansão do Ensino 

Superior, passando pelas contribuições do governo militar para esta área; e, 

um último sobre a redemocratização do Brasil, o processo de contrarreforma 

brasileira e as alterações para a Educação Superior. 

                                                           
5
Por interiorização entende-se o processo de instalação de campi universitários em municípios 

que não estão em entornos de capitais ou grandes centros. 
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O terceiro capítulo expõe a expansão dos cursos de graduação em 

Serviço Social na região Nordeste do Brasil, e está subdivido em dois itens, a 

saber: Dos Primórdios do Curso de Serviço Social no Brasil a Virada 

Democrática; e, Os Cursos de Serviço Social nos Governos Neoliberais: FHC e 

Lula. 

A conclusão que se sustenta é que, de acordo com todos os dados 

encontrados, houve um crescimento considerável do Ensino Superior de uma 

maneira mais geral6, tanto com ampliação de vagas nos cursos de graduação 

já existentes, quanto na interiorização das IES. Observa-se um forte incentivo 

governamental por meio da intervenção do capitalismo neoliberal, através das 

agências financiadoras, tais como Associação Internacional de 

Desenvolvimento - AID, Banco Interamericano para Reconstrução e 

Desenvolvimento – BIRD, dentre outras, ao Ensino Superior privado, levando a 

educação a ser vista como uma mercadoria e não como um direito socialmente 

conquistado. 

No campo do Ensino Superior em Serviço Social, o panorama é de um 

crescimento voraz, o qual passou da oferta de 88 cursos, espalhados pelo 

Brasil, no ano 2000, para a oferta de 694 em 2012. Todos estes cadastrados e 

autorizados pelo Ministério da Educação, por meio do Conselho Federal de 

Educação. Especificamente na região Nordeste do Brasil, a oferta de cursos de 

graduação em Serviço Social saltou de 14, no ano 2000, para 170, no ano de 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ao afirmamos que houve um crescimento do ensino superior no Brasil de um modo mais geral 

isso significa que constatamos por meio desta pesquisa, com base nos dados fornecidos pelo 
Ministério da Educação, que houve aumento tanto no numero de IES, quanto no número de 
cursos de graduação, e pós-graduação, e no número de alunos matriculados. 
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1. EDUCAÇÃO: CAMPO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

 

Neste capítulo a educação é tratada como campo do conhecimento 

científico, referente a toda construção histórica desta área enquanto ciência da 

educação. Simultaneamente, far-se-á uma abordagem da mesma enquanto 

política pública e social construída no confronto de interesses diferenciados dos 

sujeitos sociais. Isto é, transformada em legislações pelos representantes 

legais e executado pelos governantes em exercício de seus mandatos. 

Para tal, subdividiu-se em três momentos. Em um primeiro momento foi 

priorizado a contextualização da educação com base no entendimento dos 

grandes pesquisadores desta área sobre o significado da terminologia. No 

segundo momento analisou-se este campo científico sob a égide do sistema 

econômico capitalista em seu estágio neoliberal, enfatizando a diferenciação 

entre o que deveria ser a educação ofertada para os sujeitos sociais e o que as 

relações econômicas permitem que seja.  

Foram encontradas duas correntes teóricas igualmente importantes para 

o desenvolvimento da ciência em torno da educação. Uma é a teoria crítica que 

traz em seu bojo a perspectiva de produzir políticas educacionais voltadas a 

atender as demandas dos setores menos favorecidos da sociedade capitalista, 

promovendo justiça e equidade social. A outra corrente é a funcionalista, que 

possui um caráter técnico e visa associar as relações de custo e benefício, 

além dos indicadores sociais para se produzir e implementar as políticas 

voltadas para o campo da educação. 

Dito isto, o item 2.1 traz as contribuições de diversos filósofos e 

pesquisadores acerca do que se pensa sobre a educação, a fim de que se 

possa responder ao seguinte questionamento: O que é educação? 

No item 2.2 buscou-se desenvolver as ideias sobre o sistema capitalista 

e sobre os determinantes deste modelo econômico para a vida em sociedade, 

destacando os pressupostos neoliberais e a globalização, visando responder 

qual a concepção de educação que temos nos dias atuais. 

O terceiro momento é marcado pela exposição de como o Brasil, através 

de suas legislações, concebe e executa a política de educação desde a época 

do Império até a Constituição Federal em vigor, que data do ano de 1988. 
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Assim, o item 2.3 permite visualizar de que maneira, ao longo do processo 

histórico, a política de educação foi sendo construída no país. 

 

 

1.1. A educação: entendimento preliminar  

 

Ao se dedicar à pesquisa de uma área milenar como a educação e, mais 

especificamente, o Ensino Superior, se faz necessário recorrer aos 

acontecimentos históricos e às mais variadas contribuições dos diversos 

pensadores precedentes, com o intento de compreender o significado desta na 

vida do indivíduo e no contexto social. 

Destarte, a reflexão a respeito desse campo do conhecimento já 

constituía uma preocupação filosófica desde antes do marco temporal do 

Cristianismo, ou seja, encontra-se na Idade Antiga (período compreendido 

entre a invenção da escrita – 4000 a.C. à queda do Império Romano – 476 

d.C.) que para Platão (427 a.C.) a educação servia para conceder corpo e alma 

a uma pessoa. Segundo Aranha (1993), na antiguidade, a educação formal era 

restrita a uma pequena elite, enquanto que as camadas populares ficavam 

apenas com a educação informal.  

No período medieval (do século V ao século XV), encontra-se em Nunes 

(1979), que a educação ficou a cargo do Clero logo após os “bárbaros” serem 

convertidos ao cristianismo. Ocorreu nesse período o predomínio do 

Teocentrismo7, com utilização de métodos de ensino rígidos e formais. Após o 

Renascimento8, o Humanismo9 esforça-se para superar o Teocentrismo.  

Segundo Aguiar (2012), a escola nos moldes, tal como conhecemos, é 

oriunda da Idade Média e, em Nunes (1979), desvendou-se que o surgimento 

das escolas é atribuído aos gregos, porém o ensino público foi criação dos 

romanos. Nunes (1979) ainda afirma que foi no século XII que surgiram as 

                                                           
7
 De origem grega, θεóς, theos, "Deus"; e κέντρον, kentron, "centro", teocentrismo é a filosofia 

ou doutrina que tem em Deus a base de toda a ordem no mundo. 
8
 Período que assinala a transição da Idade Média para a Idade Moderna (entre os séculos XIV 

e XVI), marca também a transição do modo de produção feudal para o modo de produção 
capitalista, e se caracteriza como um momento de redescoberta e revalorização das 
referências culturais da antiguidade clássica. 
9
 O Humanismo foi um movimento intelectual, de origem italiana, que colocou o homem como 

centro de todas as coisas que acontece no mundo. Foi um período entre a transição do 
teocentrismo para o antropocentrismo o qual contribuiu para o cartesianismo, por exemplo. 
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escolas de corporações de ofício, e no século XIII surgem as universidades. As 

primeiras universidades criadas foram as de Bolonha (Direito Civil e Direito 

Canônico), Paris (Artes e Teologia), Montpellier (Medicina), Oxford e 

Cambridge. Ressalta-se esse dado, visto que a pesquisa em questão centra-se 

no Ensino Superior, particularmente no caso brasileiro. 

Na Idade Moderna (período entre os séculos XV e XVI) acentua-se a 

preocupação em torno das questões relativas ao homem como centro do 

universo. Para Aranha (1993), as grandes invenções (descoberta da pólvora e 

do papel), as grandes descobertas (caminho para as Índias e Américas), a 

revolução comercial (transição do feudalismo para o capitalismo), a formação 

das monarquias, os processos de reforma e contrarreforma, alicerçaram o 

Iluminismo e toda a revolução intelectual ocorrida entre os séculos XVI e XVIII. 

Aprimorados os conhecimentos, no decorrer do processo histórico da 

humanidade, sobre as mais diversas áreas, entra-se na Idade Contemporânea 

(da Revolução Industrial Francesa aos dias atuais) e chega-se ao século XIX, 

com o avanço da ciência social, com destaque para três grandes referências 

deste campo: Weber, Marx e Durkheim10. Desses três sociólogos o que se 

dedicou a escrever sobre a educação e a definiu foi Durkheim. 

Iniciando a exposição sobre a educação nos estudos realizados por 

Weber, localizou-se em Silva e Amorim (2012) que o pensamento sociológico 

weberiano centra-se nas relações do indivíduo com o meio social, 

fundamentado na “ação social” e na sociologia enquanto “ciência 

compreensiva”. Os referidos autores situam que: 

 

A Educação é, segundo Weber, o instrumento que propicia ao 
homem a preparação necessária para o exercício de atividades 
funcionais adequadas às exigência das mudanças ocasionadas pela 
racionalização que o homem irá se deparar socialmente. [...] na 
medida em que a sociedade se racionaliza historicamente, não é 
mais, a preparação para que o indivíduo compreenda seu papel no 
conjunto harmônico do contexto social. E nem é vista como meio de 
libertação. Torna-se o meio determinante de estratificação social, 
uma forma distinta onde busca-se obter privilégios sociais. A 
Educação sistemática, na análise de Weber, tornou-se um “conjunto” 

                                                           
10

 Ao inserirmos no texto os três autores clássicos da sociologia e o que descrevem sobre a 
educação, fizeram-se para que as teorias produzidas por estes fossem confrontadas e 
expostas, contudo tem-se ciência que são pensamentos que representam linhas de 
entendimentos (ou paradigmas) distintos. Com isto, o que se fez foi uma breve síntese das 
principais ideias destes autores no que tange a educação, enfatizando as ideias de Marx, tendo 
em vista ser a abordagem que fundamenta o trabalho. 
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de conteúdos e regras direcionadas para a qualificação de pessoas 
que demonstrassem reais possibilidades de gerenciar o Estado, as 
empresas e a política, de maneira “Racional”. (SILVA e AMORIM, 
2012, p.4). 

 

Nos escritos do próprio Weber, a exemplo dos livros Ensaios de 

Sociologia (1982) e A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1967), não 

se encontra uma análise específica sobre o que é educação. Contudo, em 

Ensaios de Sociologia, Parte IV – Estruturas Sociais, Item VXII – Os Letrados 

Chineses, Weber (1982) realiza ponderações sobre a educação chinesa em 

relação à educação alemã e, nesse ínterim, deixa subentendido sua percepção 

sobre a educação. 

 

Foi de imensa importância para a forma tomada pela cultura chinesa 
em sua evolução o fato de que essa camada destacada de 
intelectuais jamais tivesse adquirido o caráter dos clérigos do 
cristianismo ou do islã, ou dos rabinos judaicos, ou dos brâmames 
indianos, ou dos sacerdotes do Egito antigo, ou dos escribas egípcios 
ou indianos. É significativo que a camada dos letrados chineses, 
embora desenvolvida pelo treinamento ritual, tivesse origem numa 
educação para uma nobreza leiga. (WEBER, 1982, p. 472). 

 

Ou seja, percebe-se nesse trecho, que a ausência da influência religiosa 

na educação era um aspecto positivo para Weber.  Outro ponto de vista 

weberiano sobre a educação é que o capitalismo reduz esta a uma simples 

busca por riqueza material e uma possível ascensão social, quando em 

verdade esta área constitui um grande campo de socialização que não deve 

ser limitada pela formação escolar. Em seus termos: 

 

Quando a educação intelectual e estética se torna uma profissão, 
seus representantes ligam-se, através de uma afinidade íntima, com 
todos os portadores da velha cultura social, porque para eles, como 
para seus protótipos, sua profissão não pode e não deve ser uma 
fonte de lucro imerecido. Vêem com desconfiança a abolição das 
condições tradicionais da comunidade e a aniquilação de todos os 
numerosos valores éticos e estéticos que se apegam a essas 
tradições. Duvidam que o domínio do capital possa dar garantias 
melhores e mais duradouras do que a aristocracia do passado a 
liberdade pessoal e ao desenvolvimento da cultura intelectual, 
estética e social que eles representavam. (WEBER, 1982, p. 422). 

 

Em relação às reflexões marxianas sobre a educação, localizou-se em 

Tonet (2009) que não há evidências de que este se dedicou a elaborar uma 

teoria específica sobre esta área, contudo ao estudar a sociedade burguesa e o 
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contexto social do capitalismo, enveredando pela ação transformadora, 

proporcionou uma interpretação de que a educação seria o processo capaz de 

realizar as transformações sociais necessárias para uma convivência mais 

justa entre os indivíduos. 

Marx (1845) escreve abertamente sobre a educação em um trecho de 

seu texto denominado Teses sobre Feuerbach. O autor assim afirma: 

 

A teoria materialista de que os homens são produtos das 
circunstâncias e da educação e de que, portanto, homens 
modificados são produto de circunstâncias diferentes e de educação 
modificada, esquece que as circunstâncias são modificadas 
precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser 
educado. Leva, pois, forçosamente, a divisão da sociedade em duas 
partes, uma das quais se sobrepõe a sociedade. [...] A coincidência 
da modificação das circunstâncias e da atividade humana só pode ser 
apreendida e racionalmente compreendida como pratica 
transformadora (MARX, 1845, p.5). 

 

Tonet (2009, p. 9), ao publicar seu texto intitulado Marxismo e Educação, 

esclarece a concepção marxiana de que o sujeito, ao se relacionar em 

sociedade e modificar o mundo, acaba por ser também modificado e, nesse 

sentido: 

 

À diferença dos animais, nós humanos não nascemos geneticamente 
determinados a realizar as atividades necessárias a nossa existência. 
Precisamos aprender o que temos que fazer. Precisamente porque o 
trabalho implica teleologia, isto é uma atividade intencional prévia e a 
existência de alternativas. Nada disto é biologicamente pré-
determinado. Precisa ser conscientemente assumido. Daí a 
necessidade da educação, vale dizer, de um processo de aquisição 
de conhecimentos, habilidades, comportamentos, valores, etc que 
permitam ao indivíduo tornar-se apto a participar conscientemente 
(mesmo que essa consciência seja limitada) da vida social. 

 

Com isto, entende-se que a educação cumpre, inicialmente, uma função 

primária na vida de qualquer ser humano, pois se concede o meio para viver 

diante das intempéries da natureza, por exemplo. Ou seja, o processo de 

aprendizagem por meio da educação permitiu que o homem desenvolvesse as 

habitações para que pudesse se abrigar do frio, do vento, dentre outros.  

Contudo, a partir da divisão social do trabalho entra em cena o que 

Tonet (2009, p. 13) denomina de “teoria educacional burguesa”, com a falsa 

ideia de que a educação deve ser universal e, contraditoriamente, ela se 

assume uma postura meritocrática. É nesse sentido que os estudos de Marx 
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contribuem para o entendimento do que seja educação, pois ao esmiuçar o 

modo de produção capitalista e a sociedade burguesa, ficam claros quais são 

os parâmetros requeridos para o indivíduo dentro da conjuntura social na qual 

está inserido. 

Finalizando o terceiro clássico da sociologia que contribui para o 

entendimento da sociedade, Luaiza (2009) alerta que Durkheim considerava a 

educação constituída numa preparação para a vida. Para vários pesquisadores 

do campo das ciências sociais e da educação, Durkheim é considerado como 

percussor da sociologia da educação e, nesse âmbito, ele escreveu que 

 

a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as 
gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social; 
tem por objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade 
política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança, 
particularmente, se destine. [...] conclui-se que a educação consiste 
numa socialização metódica das novas gerações. (DURKHEIM, 1955, 
p. 8) 

 

Nessa definição durkheimiana do que é a educação, percebe-se que 

esta é um processo de aprendizagem que se inicia na infância, geralmente nos 

lares e nas famílias de origem do indivíduo, procedimento conhecido como 

educação informal. No momento em que esta passa a ser apreendida em um 

espaço institucional, tem-se a formalização do processo de aquisição de 

conhecimentos.  

Após essa breve contextualização do pensamento e interpretações a 

partir de Weber, Marx e Durkheim sobre a educação, nota-se que há um 

fortalecimento do que ela é para o indivíduo, ou seja, passa-se a compreender 

que vai além de um processo regido por normas, transformando o sujeito e o 

mundo para além de meramente sua condição econômica. 

Para Martins (1990), em geral, os estudiosos da área concordam sobre 

algumas características da educação, são elas: que esta área é histórica 

porque se realiza no tempo; é um processo de formação do ser humano em 

sua plenitude; é através desta área que ocorre uma interação entre os 

membros de uma sociedade e o modelo econômico e social vigente; é um 

processo cultural; é, simultaneamente, conservadora e inovadora. 
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Assim, na contemporaneidade, a educação passa a ser considerada por 

diversos pesquisadores como um campo do conhecimento científico, pois se 

torna uma área de estudo com condições científicas para o desenvolvimento 

das atividades educacionais por possuir um método que leva a observar, 

desvendar e refletir sobre determinada realidade. 

Polônio (1997) situa o final do século XIX como marco temporal para o 

surgimento da chamada Ciência da Educação, que foi oriunda da junção entre 

a própria educação, que correspondia à ação e à pedagogia, fazendo jus à 

reflexão sobre a área. Nas palavras do próprio autor está descrito o seguinte 

argumento: 

 

Por volta dos anos sessenta, parece poder estabelecer-se uma 
distinção do seguinte tipo: enquanto que a educação se prende com o 
campo da acção, a pedagogia encontra-se completamente voltada 
para o campo da reflexão. É, no entanto, inviável a sua completa 
separação, uma vez que a acção e o pensamento constituem duas 
faces de um mesmo processo. Esta última conclusão conduz a uma 
expressão aglutinadora dos dois conceitos que começa a espalhar-
se: Ciências da Educação. Esta denominação tem a sua génese no 
final do século passado, surgindo ainda de uma forma muito ténue, 
como um pressentimento. No entanto, os autores desta época 
hesitam, porque a noção de Ciências de Educação não estava ainda 
elaborada, não apresentando, ainda, fundamentos científicos 
específicos. Nos últimos decénios, a noção de educação alargou-se, 
estabelecendo relações com as disciplinas científicas 
tradicionais. (POLÔNIO, 1997, disponível em:  
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium_6.htm). 

 

De acordo com Emediato (1978), o campo da educação passou a atrair 

a atenção de vários pesquisadores, sejam eles economistas, cientistas 

políticos, organismos internacionais e dos movimentos sociais, a partir da 

década de 1960. Os fatores que desencadearam esse processo, ainda 

segundo Emediato (1978), foram: as formulações a respeito de uma teoria 

econômica da educação; os sucessivos estudos sobre a correlação entre 

trabalho e educação; e os indicadores expressivos entre educação e 

crescimento econômico. 

Partindo dos estudos de vários economistas, realizados entre as 

décadas de 1950 a 1970, Emediato (1978, p. 208) mostra que: 

 

A educação é considerada um poderoso instrumento para um rápido 
crescimento económico e para a mobilidade individual. Como fonte de 
produtividade, implica a pretensão de que os indivíduos podem 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium_6.htm
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beneficiar-se a si próprios mostrando-se capazes de tirar vantagem 
da dinâmica da sociedade industrial. Segundo Blaug, os aumentos da 
produtividade do trabalho exprimem-se como aumentos dos salários 
e, consequentemente, da mobilidade económica. De acordo com esta 
concepção, mais educação leva a mais produtividade e a uma melhor 
posição social. Tal concepção da educação contém a hipótese de que 
a uma hierarquia profissional corresponde legitimamente uma 
hierarquia educacional. A estratificação social é vista como sendo 
resultado da produtividade, resultado este ocasionado pela perícia e 
pelo conhecimento adquiridos através da educação. A ideia de mérito 
está implícita quer no sistema educacional quer no sistema 
profissional. Aquele que executa melhor atinge os níveis educacionais 
máximos e mais perícia e mais conhecimento representam melhores 
empregos. 

 

Nesta perspectiva se fortalece a teoria da educação enquanto capital 

humano, que a vê apenas como meio de atendimento às exigências do 

mercado de trabalho e como única possibilidade de ascensão social do 

indivíduo. A ultrapassagem dessa visão restrita da educação ocorre quando se 

dedica a estudar esta área enquanto campo da ciência.  

Salienta-se que não é um processo fácil deixar o senso comum em 

direção ao novo entendimento sobre o que seja educação enquanto ciência 

quando se é fruto da teoria do capital humano e das políticas educacionais 

pensadas a partir desta perspectiva, dentro do sistema econômico vigente, que 

é o capitalismo. Por este motivo, o item a seguir dedica-se a refletir sobre a 

influência desse modo de produção na educação.  

 

 

1.2. A educação e a política educacional: a influência do capitalismo 

 

Com o intuito de realizar uma análise da educação enquanto campo do 

conhecimento científico e política pública e social, no contexto do capitalismo 

em sua fase monopolista neoliberal, retomou-se às condições sócio-históricas 

que permitiram que a sociedade contemporânea chegasse nesse estágio de 

desenvolvimento do sistema econômico. 

Nesse sentido, encontra-se em Netto e Braz (2011) que o modelo 

econômico baseado no capitalismo está em seu terceiro estágio. O primeiro foi 

o capitalismo comercial o qual teve início no século XVI e durou até a segunda 

metade do século XVIII. Segundo os estudos de Marx (1968), nesse período o 

processo de acumulação primitiva foi aprofundado, possibilitando a emergência 
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da burguesia, oriunda de um grupo social com predomínio de comerciantes e 

mercadores. Para Marx (1968, p. 830, itálico do autor), 

 

[...] o sistema capitalista pressupõe dissociação entre os 
trabalhadores e a propriedade dos meios pelos quais realizam 
trabalho. Quando a produção capitalista se torna independente, não 
se limita a manter essa dissociação, mas a reproduz em escala cada 
vez maior. O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas 
no processo que retira ao trabalhador a propriedade de seus meios 
de trabalho, processo que transforma em capital os meios sociais de 
subsistência e de produção e converte em assalariados os produtores 
diretos. A chamada acumulação primitiva é apenas o processo 
histórico que dissocia o trabalhador dos meios de produção. É 
considerada primitiva porque constitui a pré-história do capital e do 
modo de produção capitalista.  

 

Essa separação entre trabalhadores e meios de produção vai gerar o 

trabalho assalariado e, nesse sentido, a “teoria educacional burguesa” descrita 

por Tonet (2009) vai adquirir contornos específicos, ao reduzir a função 

precípua da educação ao esforço e desempenho individual. 

Netto e Braz (2011) sinalizam que no estágio comercial do modelo 

econômico já existia sinais de uma predisposição à mundialização das relações 

estabelecidas por meio dos grupos mercantis e da elaboração das rotas 

marítimas que conduziam ao Oriente e às Américas. O texto de Marx (1968, p. 

868) esclarece este entendimento ao afirmar que: 

 

As descobertas de ouro e prata na América, o extermínio, a 
escravização das populações indígenas, forçadas a trabalhar no 
interior das minas, o início da conquista e pilhagem das Índias 
Orientais e a transformação da África num vasto campo de caça 
lucrativa são os acontecimentos que marcam os albores da era da 
produção capitalista. Esses processos idílicos são fatores 
fundamentais da acumulação primitiva. 

 

Em relação ao Brasil, o que se pode dizer sobre o desenvolvimento do 

capitalismo no século XVI? Enquanto este período, para o continente europeu, 

significou uma passagem para um novo processo de relações econômicas que 

recaíram sobre as demais relações estabelecidas, sejam elas políticas ou 

sociais.  
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Para o Brasil, esse período foi traduzido como o “descobrimento das 

Américas” 11, visto que o estabelecimento das rotas marítimas que conduziam a 

este trouxe os colonizadores, principalmente os portugueses e espanhóis, que 

se declararam “descobridores” de uma nova terra que, logicamente, lhes 

serviram de fonte de proventos. 

Voltando para a progressão do modelo econômico tem-se que, com o 

estabelecimento da manufatura na segunda metade do século XVIII, o 

capitalismo incorpora novas formas de produzir mercadorias, emergindo o 

estágio concorrencial desse sistema, que também é conhecida como liberal ou 

clássica. A construção da máquina a vapor altera o modo de produção e surge 

a grande indústria.  

Netto e Braz (2011) destacam que nesse período ocorre a consolidação 

da norma econômica em âmbito internacional, com isso há o desenvolvimento 

da economia em escala mundial. Os processos de urbanização das cidades 

com pólo industrial se torna uma realidade importante para as relações sociais 

que são estabelecidas nesse contexto. Há uma alteração no poder do Estado, 

ditada pelos detentores dos meios de produção e, desse fato, surgem as lutas 

de classes baseadas na contradição capital versus trabalho. 

Emerge o Estado Liberal Burguês com contornos específicos que visava 

assegurar as condições externas para a acumulação capitalista, mantendo a 

produção social das mercadorias com a apropriação privada de tudo que é 

produzido. A participação social é restrita ao extremo, pois o Estado não 

interventor na economia, estimulando a livre concorrência e incentivando o 

indivíduo a agir com base nos seus interesses particulares. 

Com a “Segunda Revolução Industrial”, fato ocorrido no século XIX, o 

capitalismo entra no seu terceiro estágio. Para Netto e Braz (2011), este 

estágio do sistema econômico pode ser nomeado de monopolista/imperialista 

e, para Mandel (1982), este é considerado como capitalismo tardio. Alguns 

fatores contribuíram para que houvesse essa progressão capitalista. No campo 

das ciências, o uso da eletricidade, o petróleo enquanto combustível, as 

                                                           
11

O “descobrimento das Américas” encontra-se em evidência, pois considera-se que a palavra 
descobrimento da ideia de algo genuinamente novo, o que não é o caso das Américas que já 
existiam e já eram habitadas por nativos, mesmo sem o conhecimento dos países europeus 
dessa existência. Alguns historiadores, a exemplo de Varnhagen (1854), discutiram em suas 
obras sobre a questão da nacionalidade dos povos indígenas, o que reforça o entendimento de 
que o Brasil já era povoado. 
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indústrias de fármacos e as alterações nas matérias-primas contribuíram para o 

avanço desse modo de produção.  

Entre os fatores econômicos que contribuíram para a passagem desse 

nível de capitalismo, apresenta-se o surgimento dos monopólios e a alteração 

nos papéis dos bancos, com estes últimos deixando de possuir um papel de 

coadjuvante de intermediários nos pagamentos efetuados para o de um forte 

credor da economia. No estágio imperialista/monopolista surge o capital 

financeiro, há a exportação de capital e uma partilha econômica do mundo por 

parte dos países centrais. 

Cada vez mais o objetivo da organização econômica monopólica fica 

centrado em obter lucros acima da média e fugir dos efeitos das tendências à 

queda da taxa destes. Dentro dessa discussão cabe ressaltar que o 

capitalismo, durante seus cinco séculos de existência, passou por períodos de 

franca ampliação, por períodos de estagnação e por outros períodos de 

retrocesso, esse fenômeno econômico é o que a maioria dos autores considera 

como as crises cíclicas do capitalismo.  

De acordo com Behring (2009), o final do século XIX para a economia 

capitalista foi um período de expansão, elevação da taxa de lucro e depois 

estagnação. Segundo a autora: 

 

O investimento de capital nas colônias, a arrancada do imperialismo, 
a generalização dos monopólios, beneficiados ainda mais pelo 
aumento notavelmente lento no preço de matérias-primas, e 
estimulados pela segunda revolução tecnológica, com o subsequente 
aumento radical na produtividade do trabalho e na mais-valia, 
permitem um acréscimo geral na taxa de lucros, o que explica o 
rápido crescimento da acumulação de capital. Expansão vigorosa do 
mercado mundial. (BEHRING, 2009, p. 119). 

 

Nesse período da transição do século XIX para o século XX, Behring e 

Boschetti (2007) situam o surgimento das políticas sociais como maneira de 

enfrentamento da “questão social”, ocasionada pela pauperização do 

proletariado, frente às relações de exploração do capital sobre o trabalho. 

Confirmando as análises realizadas por Behring e Boschetti (2007) sobre 

o surgimento das políticas sociais, Pereira (2011, p. 32) afirma que, 

 

para muitos, foi nesse período – quando a burguesia se afirmou como 
classe dominante e o proletariado tomou consciência de sua própria 
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classe – que surgiu a chamada questão social, perante a qual o 
Estado teve que fazer mediação legal e política. 

 

Ainda na perspectiva de Pereira (2011, p. 34): 

 

 Nos fins do século XIX, prevaleceu de fato um conjunto de fatores 
econômicos, sociais e políticos favoráveis à construção de um 
moderno conceito de proteção social. E esse conceito, ao associar 
bem-estar à cidadania, expressou verdadeiramente um padrão de 
regulação socioeconômico avesso ao paternalismo, passando a ser 
visto como o início do Welfare state.  

 

A partir do exposto, percebe-se que os anos finais do século XIX 

representaram uma fase de conquistas importantes para a classe trabalhadora 

em relação às garantias de proteção social por parte do Estado, com ênfase 

nos países centrais, visto que os periféricos, sua maioria, tentavam superar os 

processos de colonização. No caso brasileiro, destacamos a independência do 

país em relação a Portugal, ocorrida no ano de 1822, os períodos regenciais 

(1831-1840), a abolição da escravatura em 1888, e a proclamação da república 

em 1889. 

Para a transição entre os séculos XIX e XX, enquanto os países centrais 

estavam vivenciando um novo padrão de proteção social, no Brasil ainda 

existia trabalho escravo e a dependência da coroa portuguesa. Por este motivo, 

os principais autores que discutem a construção histórica na perspectiva 

materialista dialética, consideram que o território brasileiro não pode vivenciar o 

padrão de bem-estar social. 

Na primeira metade do século XX ocorreram duas guerras em escala 

mundial, que trouxeram consequências e transformações políticas, econômicas 

e sociais em larga escala. Behring (2009) define três períodos para o 

capitalismo no referido século: o primeiro de 1914-1939, com retrocesso e taxa 

de lucros em queda, principalmente no pós-primeira guerra e na quebra da 

Bolsa de Nova York em 1929; o segundo 1940/45-1966, com expansão, taxa 

de lucros com elevação e posterior declínio lento, há um relativo 

enfraquecimento da classe operária, e uma posterior intensificação da divisão 

internacional do trabalho; o terceiro, a partir de 1967, com taxas de lucros em 

declive e enfraquecimento do sistema econômico.  
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Cabe ressaltar o que afirma Beringh e Boschetti (2007, p. 93) sobre as 

iniciativas do Welfare state: 

 
É certo que essas iniciativas têm sua origem nas reinvindicações da 
classe trabalhadora durante o século XIX, tendo sido ampliadas no 
“consenso pós-guerra”, sobretudo com a influência do Plano 
Beveridge, publicado na Inglaterra em 1942, e que propunha uma 
nova lógica para a organização das políticas sociais, a partir da crítica 
aos seguros sociais bismarckianos. 

 

Ainda na perspectiva de Beringh e Boschetti (2007, p. 94), os princípios 

que nortearam o Welfare State12, contidos no Plano Beveridge13, foram: 

responsabilizar o Estado pelo custeio de vida dos cidadãos, seja por meio da 

regulação do mercado, pela prestação de serviços sociais universais ou pela 

oferta de um conjunto de serviços sociais de cunho pessoal; “universalidade 

dos serviços sociais”; e, criação de uma “rede de segurança” baseada na 

assistência social. 

Netto e Braz (2011), ao realizar uma análise sobre o capitalismo 

contemporâneo, retratam que a profundidade da crise econômica a partir da 

década de 1960 a 1970 foi quem pôs fim aos “anos dourados” para a 

padronização do Estado de bem-estar social e fez com que a mundialização do 

capital se realizasse de fato sob o comando dos EUA, do capital financeiro e 

rentista. 

Nos planos da política surge a Organização das Nações Unidas – ONU, 

criada após a Segunda Guerra Mundial, objetivando otimizar as relações nas 

questões do direito internacional, segurança internacional, progresso social, 

desenvolvimento econômico e manutenção da paz. No plano econômico, a 

partir da década de 1940, entra em cena o Banco Mundial – BM (1944) e o 

Fundo Monetário Internacional – FMI (1945). 

O Banco Mundial é composto por duas instituições financeiras: o Banco 

Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, e a Associação 

Internacional de Desenvolvimento – AID. Já o FMI, foi criado por 29 países-

                                                           
12

Traduzido para o português significa “Estado de Bem Estar Social”.  
13

O Plano Beveridge foi escrito por Willian Beveridge (economista e reformista social), na busca 
por um sistema de seguro social, em que a ideia era de ter benefícios universais para remover 
a pobreza causada, por exemplo, pelo desemprego ou incapacidade, e esta segurança social 
deveria ser prestada do nascimento ao falecimento do indivíduo. O título do texto em inglês é 
Insurance and Allied Services. Report of Sir William Beveridge, presented to Parliament by 
Command of His Majesty. (Beringh e Boschetti, 2007). 
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membro, cujo objetivo é a reconstrução do sistema monetário dos países no 

pós-guerra. Ambos foram criados após a Conferência de Bretton Woods, no 

ano de 1944. 

Mesmo com a criação desses organismos internacionais para controle e 

melhorias no sistema econômico, Netto e Braz (2011) descrevem que, entre 

1968 e 1973, nenhum país capitalista central conseguiu manter as taxas de 

lucro do período anterior, ou seja, entre 1971 e 1973 chega ao fim o 

capitalismo dito “democrático”. Os autores descrevem dois fatores que 

provocaram esse desfecho: primeiro, o colapso do ordenamento financeiro, que 

ocorre a partir do momento em que o EUA desvincula o dólar do ouro e rompe 

com o acordo de Bretton Woods; segundo, o choque do petróleo. Além disso, o 

aumento do peso sindical e o movimento de algumas categorias sociais 

específicas contribuíram para a redução no ritmo de crescimento econômico. 

A partir de então o capitalismo passa a agir na defensiva e ocorre uma 

recessão generalizada. Ocorre, também, o deslocamento da base produtiva da 

eletromecânica para a eletroeletrônica, alterando o círculo produtivo. A 

acumulação flexível reflete uma reestruturação produtiva e a 

desterritorialização da produção.  

Para os trabalhadores, Netto e Braz (2011) indicam que as mudanças no 

modo de produção alteram o trabalho coletivo, no qual as atividades 

intelectuais requeridas para a produção são mais intensas, ampliadas e 

complexas. A força de trabalho precisa de uma qualificação mais alta e, ao 

mesmo tempo, capaz de atender múltiplas exigências das empresas, dessa 

necessidade resulta o trabalhador polivalente, e a gestão dessa força de 

trabalho vincula o êxito pessoal ao êxito da empresa. 

Situando essa intensificação das requisições intelectuais dos 

trabalhadores na reflexão realizada sobre a educação, referendada no período 

em que ocorre a expansão dos cursos superiores no Brasil, percebe-se que as 

alterações na política educacional aconteceram em um contexto de crise do 

sistema econômico, na década de 1990, com impactos diretos nas políticas 

sociais. 

Em meados do século XX tem-se como adoção internacional a prática 

do neoliberalismo com medidas para contenção da segunda grande crise do 

capitalismo mundial. Segundo Soares (2009), essa segunda grande crise foi 
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resultado da combinação entre a crise financeira e o comércio internacional 

associada ao baixo crescimento econômico. 

A contribuição que Netto e Braz (2011, p. 236) desenvolvem sobre a 

estratégia neoliberal é que, 

 

o que se pode denominar ideologia neoliberal compreende uma 
concepção de homem (considerado atomisticamente como 
possessivo, competitivo e calculista), uma concepção de sociedade 
(tomada como um agregado fortuito, meio de o indivíduo realizar seus 
propósitos privados) fundada na ideia da natural e necessária 
desigualdade entre os homens e uma noção rasteira de liberdade 
(vista como função da liberdade do mercado). 

 

De acordo com a interpretação encontrada em Netto e Braz (2011), fica 

esclarecido que as medidas neoliberais buscam derrubar as ressalvas 

sociopolíticas, priorizando o cerceamento dos direitos sociais e a liquidação 

das garantias trabalhistas em nome da chamada flexibilização. 

Na perspectiva de Junior (2008), o modelo econômico neoliberal adquiriu 

força e visibilidade a partir de 1989, no Consenso de Washington, quando 

Margareth Thatcher (Reino Unido) e Ronald Reagan (EUA) indicaram que este 

seria o modo de regulação da economia mais pertinente para o 

desenvolvimento da vida em sociedade, pois o pacote de medidas adotadas 

dividia entre Estado, empresas e sociedade civil, a obrigação com as áreas 

sociais.   

Além de todos esses fatores citados, Emediato (1978, p. 209) afirma que 

 

nos países subdesenvolvidos, a crescente industrialização também 
salientou o papel da educação na mudança social. No período do 
pós-guerra, especialmente a partir dos fins dos anos 50, muitos 
países do Terceiro Mundo, como, por exemplo, o Brasil, a Argentina, 
o Peru e o Chile, na América Latina, passaram por um processo de 
industrialização mais ou menos rápido. Tal processo provocou 
mudanças sociais e movimentos demográficos tendentes a uma 
maior urbanização. A educação mostrava-se cada vez mais 
necessária como meio de integração dos migrantes rurais num meio 
urbano. Portanto, o principal destaque dos políticos educacionais foi 
posto nos aspectos integrativos da educação, mais do que na livre 
escolha e na racionalidade do mercado. Esta situação histórica 
parece dar mais peso à perspectiva funcionalista do que à do capital 
humano. 

 

Em relação ao Brasil, o ano de 1989 ficou marcado pela eleição direta 

do primeiro governo civil após vinte anos de ditadura militar, sendo eleito 
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presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992) 14. O governo deste foi 

marcado por sérios problemas de corrupção e a adoção de algumas medidas 

de cunho neoliberal no país, a exemplo do Programa Nacional de 

Desestatização, criado pela Lei 8.031/1990. Este programa visava privatizar 68 

empresas estatais, no entanto, só conseguiu concretizar 18 privatizações, 

sendo a primeira a da USIMINAS, em outubro de 1991. 

Após o processo que culminou na renúncia do presidente Fernando 

Collor, com fim a evitar o impeachment, assume a Presidência da República 

Federativa do Brasil, a partir de 1992, o vice-presidente Itamar Franco. O seu 

governo teve como principal preocupação estabilizar a moeda brasileira, o real. 

E então, com toda necessidade de reorganização político-administrativa do 

país, as medidas neoliberais foram sendo introduzidas na dinâmica da vida 

social brasileira, minimizando as ações do Estado perante os direitos sociais 

adquiridos com esforço singular da classe trabalhadora. Nesse sentindo, a área 

da educação também está inserida nas perspectivas dos acordos 

internacionais. 

Encontra-se em Pinto (2013) alguns exemplos das medidas neoliberais 

no governo de Itamar Franco, tais como a ampliação dos investimentos de 

capital estrangeiro e o aumento considerável na abertura da economia às 

importações, instigando a concorrência da produção da indústria nacional 

relacionada ao mercado externo. Ainda na perspectiva desse autor, 

 

essa medida adotada pelo Governo Itamar Franco aprofundou a 
inserção do Brasil no contexto da globalização econômica e deu novo 
impulso às medidas neoliberais que seriam adotadas pelo governo 
seguinte, como as privatizações de empresas estatais e diminuição 
da intervenção do Estado na economia (PINTO, Tales. Governo 
Itamar. Em: www.brasilescola.com/historiab/itamar-economia.htm. 
Acesso em: 12 de abril de 2013). 

. 

Na sucessão presidencial, vence as eleições Fernando Henrique 

Cardoso, ex-Ministro da Fazenda do governo anterior, com a função de dar 

continuidade ao avanço das medidas neoliberais. Entre estas medidas 

destacam-se as reformas para as áreas da Previdência Social, Administrativa e 

                                                           
14

O referido presidente renunciou do seu cargo no ano de 1992, após ações do Congresso 
Nacional, com efetivo apoio da manifestação popular, por problemas com corrupção em seu 
mandato. 

http://www.brasilescola.com/historiab/itamar-economia.htm
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Econômica, minimizando a atuação do Estado e privatizando todas as 

instituições públicas que foram possíveis. 

Netto e Braz (2001, p. 237, grifos dos autores) analisam que, no sentido 

de legitimar o “projeto do capital monopolista”,  

 

o Estado foi demonizado pelos neoliberais e apresentado como um 
trambolho anacrônico que deveria ser reformado – e, pela primeira 
vez na história do capitalismo, a palavra reforma perdeu o seu sentido 
tradicional de conjunto de mudanças para ampliar direitos; a partir 
dos anos oitenta do século XX, sob o rotulo de reforma(s), o que vem 
sendo conduzido pelo grande capital é um gigantesco processo de 
contra-reforma(s), destinado à supressão ou redução de direitos e 
garantias sociais. 

 

Dessa forma, é no contexto do capitalismo monopolista, também 

denominado imperialista, para Netto e Braz (2011), ou em sua fase tardia, 

conforme afirma Mandel (1982), que se busca subsidiar as análises sobre a 

educação enquanto campo do conhecimento e enquanto política pública e 

social. Para Tonet (2012), não é possível compreender a situação atual da 

educação sem antes compreender a crise atual do capitalismo, motivo pelo 

qual realizamos todas as reflexões pertinentes ao modo de produção. Ainda na 

perspectiva deste autor, há uma nova roupagem para educação frente às 

exigências do padrão de produção. 

Diante da crise atual do sistema econômico, Tonet (2012) considera que 

existem duas respostas por meio da educação para superá-la. A primeira tem 

um caráter conservador, na qual as novas leis, as políticas educacionais, os 

métodos e as técnicas buscam adequar a formação dos indivíduos às novas 

exigências do mercado, tais como a utilização de parcerias entre as 

comunidades, empresas e escolas, recobertos de valores humanitários, 

solidários e cidadão, neste caso, um exemplo é o projeto que existe no Brasil, 

patrocinado pela rede Globo de Televisão, denominado “Amigo da Escola”. 

A segunda resposta para saída da crise por meio da educação tem um 

caráter progressista, no qual existe a crença da possibilidade de dominação e 

controle do capital. Com isto, Tonet (2012, p. 33 e 34) define o quê a educação 

é no modo de produção capitalista e o que deve ser a educação em uma 

sociedade mais igualitária, e neste último sentido, o autor diz que 
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(...)esta concepção de educação, inteiramente voltada – apesar do 
discurso humanista – para a reprodução do capital, contribui 
poderosamente para a mais profunda desumanização do homem, 
uma vez que aceita e consolida seu caráter de mercadoria e, 
portanto, aceita como um fato consumado a exploração do homem 
pelo homem. (...) toda atividade educativa que pretenda contribuir 
para a formação de indivíduos efetivamente livres – definida a 
liberdade no seu patamar mais elevado historicamente hoje possível 
– deve ter como horizonte norteador a emancipação humana e não a 
emancipação política, da qual a cidadania é parte integrante. 

 

Frigotto (1993) faz uma análise crítica sobre a educação, partindo do elo 

que existe entre esta e as categorias que, corriqueiramente, são adensadas ao 

seu entorno, que são: economia, trabalho e crescimento/desenvolvimento 

econômico, observando que na conjuntura atual a teoria do capital humano se 

subdivide em teoria do desenvolvimento e na “teoria da educação”. Nesses 

termos o autor afirma o seguinte: 

 

Teoria do desenvolvimento concebe a educação como produtora de 
capacidade de trabalho, potenciadora de trabalho e por extensão, 
potenciadora de renda, um capital (social e individual), um fator de 
desenvolvimento econômico e social. [...] – teoria da educação – a 
ação pedagógica, a prática educativa reduzem-se a uma questão 
técnica, a uma tecnologia educacional cuja função precípua é ajustar 
requisitos educacionais a pré-requisitos de uma ocupação no 
mercado de trabalho de uma dada sociedade. Trata-se da 
perspectiva instrumentalista e funcional da educação. (FRIGOTTO, 
1993, p. 16). 

 

Na perspectiva de Frigotto (1993), o investimento no “capital humano” 

não passou de uma ideologia muito bem difundida a partir da década de 1960, 

enfaticamente nos países, ditos à época, “subdesenvolvidos”, na qual a ideia 

era acreditar ser presumível chegar a uma igualdade econômica e social sem 

alterar as estruturas geradoras das desigualdades. Nas próprias palavras do 

autor, tem-se que: 

 

O que a sociedade capitalista busca é estabelecer um determinado 
nível de escolarização e um determinado tipo de educação ou 
treinamento, nível que varia historicamente de acordo com as 
mudanças dos meios e instrumentos de produção. Esse nível, 
necessário à funcionalidade do capital, é historicamente problemático 
ao capital na medida em que, por mais que o capital queira expropriar 
o trabalhador do saber, não consegue de todo, de vez que a origem 
deste saber é algo intrínseco ao trabalhador e à sua classe. 
(FRIGOTTO, 1993, p. 25). 
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Na concepção de Mézáros (2005), a educação deveria servir como 

agente de transformação social que concede emancipação ao sujeito. Porém, 

quando este analisa a educação dentro da lógica capitalista, afirma: 

 

Aqui a questão crucial, sob o domínio do capital, é assegurar que 
cada indivíduo adote como suas as próprias metas de reprodução 
objetivamente possíveis do sistema. Em outras palavras, no sentido 
verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se de uma questão 
de “internalização” pelos indivíduos [...] da legitimidade da posição 
que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas 
expectativas “adequadas” e as formas de conduta “certas”, mais ou 
menos explicitamente estipuladas nesse terreno (MÉZÁROS, 2005, p. 
44). 

 
 

Para Pereira (2008), o termo educação está relacionado com a sua 

prática por meio do sistema educacional de cada local que vive sob o modo de 

produção capitalista. Assim, a análise desta autora está centrada na educação 

enquanto direito social, por vezes não reconhecido por esse modo de 

produção. 

Particularmente, pensa-se que a educação – dentro do modo de 

produção capitalista – é um processo social sistematizado com dupla 

funcionalidade.  A primeira seria uma alternativa para uma possível ascensão 

social do indivíduo, levando-se em consideração que a aquisição do 

conhecimento pode elevar o nível crítico do cidadão e a aquisição de melhores 

postos de trabalho. Nesse sentido, enquadram-se nessa primeira 

funcionalidade, as pessoas que conseguem migrar de uma classe econômica 

para outra por meio da instrução. E, a segunda, é a conversão do papel 

prioritário da educação, que deveria ser o de conduzir o indivíduo à autonomia, 

em algo rentável ao sistema econômico, que geralmente se sobrepõe às 

práticas e aos projetos societários. 

Interessante observar, nessa discussão, o caráter contraditório da 

formação acadêmica, pois se de um lado a educação pode contribuir para uma 

possível ascensão profissional, por outro a lógica imbuída nos processos de 

ensino aligeirados podem não contribuir para inserção no mercado de trabalho. 

Para explicitar este contexto dentro da educação formal, exemplifica-se a 

aceleração da formação estudantil por meio dos supletivos para os Ensinos 
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Fundamental e Médio, e do aumento do número de oferta de disciplinas 

virtuais, mesmo em cursos presenciais, nas graduações.  

Corroborando com o vigente pensamento neste trabalho sobre 

educação, Santos, Abreu e Melin (2011, p. 786) trazem que, 

 

nas lutas e conquistas da classe trabalhadora, a educação sempre 
esteve presente como uma das prioridades, pois ainda que de forma 
contraditória, por meio dela assegura-se, via de regra, a inserção no 
mercado de trabalho (condição fundamental a sobrevivência da 
classe), o que ressalta a sua dimensão econômica, bem como a 
disputa por projetos de sociedade pela via de ampliação de 
conhecimentos e construção de novas formas de sociabilidade, da 
vivência coletiva e da cultura, ou seja, sua dimensão ético-política. 

 

As autoras expressam que dentro do modelo econômico capitalista, o 

trabalhador, que só possui a força de trabalho para sobreviver, precisa de 

melhorias e ampliações nas políticas educacionais inclusivas, para que até 

mesmo uma nova ordem societária seja idealizada e, possivelmente, 

materializada. 

Diante disso, Mézáros (2005, p. 45) reforça o pensamento de que 

 

uma das funções principais da educação formal nas nossas 
sociedades é produzir tanta conformidade ou “consenso” quanto for 
capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites 
institucionalizados e legalmente sancionados. Esperar da sociedade 
mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo mera tolerância – de 
um mandato que estimule as instituições de educação formal a 
abraçar plenamente a grande tarefa histórica de nosso tempo, ou 
seja, a tarefa de romper com a lógica do capital no interesse da 
sobrevivência humana, seria um milagre monumental. 

 

Portanto, tomando por base o que Mézáros (2005) constrói sobre a 

educação na atualidade, passa-se a entender que a educação é um processo 

social, e não um processo natural como muitos outros autores concebem, que 

o decorrer de todo o processo histórico foi sistematizado para que os indivíduos 

desenvolvam suas habilidades de comunicação e convivência “pacífica” entre 

si. E, dessa maneira, a manutenção da ordem econômica acaba por se garantir 

e assegurar um exército de mão de obra de reserva. 

Sabe-se que não se pode confundir educação com grau de 

escolaridade, pois a educação pode ocorrer em espaços formais, como as 

escolas, e informais, como nas rodas de amigos. E essa educação formal 
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acontece de maneira planejada com normatizações, prazos e processos 

avaliativos; e em espaços informais, como os grupos sociais com os quais 

convivemos, sejam eles família, amigos, vizinhos, dentre outros. 

Refletindo sobre o interesse capitalista no processo de educação das 

massas, Frigotto (1993, p. 162) mostra que 

 

a universalização do acesso á escola e o aumento médio de 
escolaridade é um fato que parece não constituir-se em óbice ao 
capitalismo monopolista. Pelo contrario, um nível mínimo de 
escolaridade generalizada e o próprio prolongamento da mesma – 
dentro da função social que a escola vem assumindo historicamente 
– constituem-se em mecanismos funcionais à atual etapa do 
desenvolvimento capitalista. Uma escolaridade elementar que permita 
um nível mínimo de cálculo, leitura e escrita, e o desenvolvimento de 
determinados traços sócio-culturais, políticos e ideológicos tornam-se 
necessários para a funcionalidade das empresas produtivas e 
organização em geral, como também para instauração de uma 
mentalidade consumista. 

 

Atualmente, em termos legais, a educação formal básica no Brasil inicia 

com meses de idade15 e se estende até os 17 anos. O Ensino Básico está 

dividido em três fases: a Educação Infantil (de 0 a 4 anos), que não é 

obrigatória; o Ensino Fundamental (de 04 a 14 anos) e o Ensino Médio (de 14 a 

17 anos) os quais são obrigatórios, ou seja, os pais têm por dever matricular 

seus filhos em escolas, com a condição de, se não o fizer, terá que cumprir 

sanções previstas em lei.  

Após esse período de aprendizado na Educação Básica, o indivíduo 

pode continuar seu aprimoramento pela Educação Profissional ou pela 

Educação Superior. 

De tal modo, após essa exposição inicial entre a percepção do campo da 

educação e a realização desta dentro do modo de produção capitalista, 

trabalhar-se-á, a seguir, com as concepções de educação no Brasil, desde os 

primeiros registros oficiais de Constituição do país até aquela que é 

considerada o marco legal com contribuição mais significativa para as políticas 

                                                           
15

Não foi encontrada nas legislações (LDB e Estatuto da Criança e Adolescente) uma 
normatização específica sobre com quantos meses os bebês podem entrar na creche. Sabe-se 
que o indicado pelo Ministério da Saúde é o aleitamento materno exclusivo até os seis meses 
de idade, contudo, a legislação trabalhista permanece estabelecendo a licença maternidade de 
quatro meses. Assim, em caso de mães trabalhadoras, acredita-se que a entrada da criança na 
educação infantil por meio das creches, que atualmente estão sob júdice dos municípios 
brasileiros, se dê por volta dos três meses, devido a um período de adaptação do bebê ao 
ambiente diferente de seu lar. 
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sociais em geral, e mais ainda para a área educacional, a saber, a Constituição 

de 1988. 

 

1.3. Concepções de educação no Brasil nos textos constitucionais 

 

Este tópico destina-se a discutir sobre as concepções de educação no 

Brasil antes e depois da promulgação da Constituição de 1988, por considerar 

esta o marco legal que mais contribuiu com a concepção de direitos sociais, 

além de ser a que ainda segue em voga nos dias atuais. De tal modo, Davies 

(2010) expõe que o Brasil teve seis constituições anteriores a que se segue 

hoje, a saber: a Constituição do Império, de 25/03/1824; a Constituição de 

1891, de 20/02/1891; a Constituição de 1934, de 10/07/1934; a Constituição de 

1937, de 10/11/1937; a Constituição de 1946, de 18/09/1946; e a Constituição 

de 1967, de 24/01/1967. 

Além dos textos constitucionais tiveram dois Atos Adicionais, em 1834 e 

1939, que dispunham sobre administração dos Estados e Municípios, e que 

traziam algumas alterações para a área da educação. 

A Constituição de Império, de 25 de março de 1824, estava voltada para 

a instrução primária, e em relação à Educação Superior fazia menção aos 

cursos de Ciências, Belas Artes e Letras. Dez anos após as determinações 

desta constituinte, um ato adicional, no ano de 1834, declara que é de 

responsabilidade das províncias a oferta de instrução pública, excetuando-se a 

oferta para os cursos de Medicina, os cursos jurídicos e academias que 

permaneceriam sob júdice do Império. 

No ano de 1889 sucede a proclamação da República Federativa do 

Brasil, com o Marechal Deodoro da Fonseca governando o país, e no ano de 

1891 incide a aprovação de uma nova Constituição por parte do Congresso 

Nacional. Para a educação esta nova carta magna determina que seja um 

dever, não exclusivamente, desenvolver as áreas de Letras, Artes e Ciências, e 

criar instituições que foquem no Ensino Médio e Superior nos Estados. Um 

ponto de destaque é o Art. 70, em seu 1º parágrafo o qual determina que os 

analfabetos sejam vetados de se candidatarem em eleições em qualquer 

esfera. 
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Em 1934, o país passa pelo primeiro governo do Presidente Getúlio 

Vargas e pela aprovação de uma nova Constituição. Nesta, encontra-se, para a 

área de ensino, que é de competência da União, traçar o direcionamento da 

educação nacional, assim como difundir a instrução pública em todos os seus 

graus. Nesse sentido, destaca-se o Art. 150, prevendo que compete a esta 

“fixar o plano nacional de educação, compreensivo ao ensino de todos os graus 

e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução em 

todo o território do país” (DAVIES, 2010, p. 267). Percebe-se que é neste 

período que surgem os direcionamentos que culminarão na primeira Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação, promulgada em 20/12/1961. 

Destaca-se que no Art.139, do texto constitucional de 1934, fica 

determinado que  

 

toda empresa industrial ou agrícola, fora dos centros escolares, e 
onde trabalharem mais de cinquenta pessoas, perfazendo estas e 
seus filhos, pelo menos, dez analfabetos, será obrigada a lhes 
proporcionar ensino primário gratuito (DAVIES, 2010, p. 267).  

 

A ressalva para este artigo da Constituição Federal é a 

responsabilização passada do Estado para o empresariado pela educação de 

seus funcionários.  Então, tem-se, constitucionalmente, um atrelamento do 

modo de produção às obrigações com ensino gratuito, ainda que incipiente, 

dos trabalhadores e seus dependentes em grandes empresas. A constituição 

de 1934, em seu Art. 149, afirma ainda que: 

 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e 
pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a 
brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, de modo que 
possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e 
desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade 
humana. (DAVIES, 2010, p.267). 

 

Ou seja, o Estado se encarregará de oferecer um sistema de ensino 

público, porém deixa claro que é de competência primária da família educar 

seus componentes. Referente ao financiamento do ensino público, fica 

determinado que a União e os Municípios arquem com 10% dos gastos e os 

Estados e o Distrito Federal se responsabilizarão por 20% dos recursos 

destinados a esta área. 



49 
 

Souza e Santana (2010, p.2) argumentam sobre a Constituição de 1934 

num contexto sócio jurídico e descrevem: 

  

A Carta em comento apresentou dispositivos que organizavam a 
educação nacional, mediante previsão e especificação de linhas 
gerais de um plano nacional de educação e competência do 
Conselho Nacional de Educação para elaborá-lo, criação dos 
sistemas educativos nos estados, prevendo os órgãos de sua 
composição como corolário do próprio princípio federativo e 
destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino. Também estabeleceu a garantia de imunidade de impostos 
para estabelecimentos particulares, de liberdade de cátedra e de 
auxílio a alunos necessitados e determinação de provimento de 
cargos do magistério oficial mediante concurso público. 

 

Avançando cronologicamente, em 1937 ocorre a instauração do Estado 

Novo e a promulgação de uma nova constituição que desloca definitivamente 

para o âmbito da família a responsabilidade com a educação, com isto, esta 

passa a ser responsável direta pela aprendizagem de seus filhos, pois o 

governo alega que reside aí o fato de direito natural dos pais neste processo, 

com o Estado colaborando de forma secundária. 

A quinta Constituição da Republica Federativa do Brasil é promulgada 

em 1946, no governo Dutra, após várias discussões políticas no Congresso 

Nacional. O Capitulo II trata da Educação e da Cultura, e preconiza que esta é 

direito de todos, sendo fornecida pelo lar e pela escola. Assim, reforça-se a 

ideia de responsabilização da família pela educação da prole. O ensino 

primário permanece sendo obrigatório, contudo abre-se uma forte discussão 

entre os estudiosos da época sobre o Art. 167, que permite e apoia a livre 

iniciativa privada concorrer nesta área. 

Nesta perspectiva, Oliveira e Penin (1986, p. 273) afirmam que 

 

o debate entre os defensores da Escola Pública e os defensores da 
Escola Privada extrapolou o tempo que durou a constituinte, tendo 
lances dramáticos nas discussões posteriores sobre a Lei de 
Diretrizes e Bases, até sua promulgação em 1961, como pode ser 
conferido pelos ante-projetos de Clemente Mariano (a favor da 
oficialização do ensino), e, posteriormente, do seu substituto Carlos 
Lacerda (a favor da privatização do ensino). Ainda hoje este é um 
tema central no debate das questões educacionais. 

 

Um ponto de destaque para esta pesquisa é o parágrafo único desta 

Carta Magna a qual prevê a criação de institutos de pesquisa, 
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preferencialmente agregados aos estabelecimentos de Ensino Superior, ou 

seja, as universidades começam a absorver a demanda por pesquisas 

científicas no país. 

No ano de 1967 tem-se a aprovação e adoção de uma nova 

Constituição, tendo por finalidade institucionalizar e legalizar o regime militar 

vivido no país. De acordo com Souza e Santana (2010, p. 2): 

 

A exemplo do texto constitucional anterior, a Constituição de 1967 
manteve a estrutura organizacional da educação nacional, 
preservando, dessa maneira, os sistemas de ensino dos Estados. 
Contudo, percebe-se um retrocesso sob a ótica de matérias 
relevantes como, por exemplo, o fortalecimento do ensino particular, 
mediante previsão de meios de substituição do ensino oficial gratuito 
por bolsas de estudo; a necessidade de bom desempenho para 
garantia da gratuidade do ensino médio e superior aos que 
comprovassem insuficiência de pecúnia; a limitação da liberdade 
acadêmica pelo medo subversivo; a diminuição do percentual de 
receitas vinculadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

O que se observa como ponto de destaque desta Constituição é o seu 

Art. 176, que foi alterado pela Emenda Constitucional 1, de 17/10/1969, em seu 

§ 2º, que dispõe sobre a questão do ensino particular e, em seu texto, diz que 

será livre a iniciativa a esse ramo de atividade econômica, com apoio técnico e 

financeiro do Poder Público. Ou seja, esta Constituinte deixa claro o incentivo 

governamental à compra e venda da educação enquanto mercadoria. 

Em 1980 o Brasil passa pelo período de redemocratização por meio das 

pressões populares e dos movimentos sociais, ocorre a queda do regime militar 

e a culminância de todas as discussões sobre os rumos que o país adotaria 

esta aprovação, por parte do Congresso Nacional, da Constituição de 1988. Da 

sua promulgação até os dias atuais, esta passou por 14 Emendas 

Constitucionais voltadas para a área da educação, que estão discriminadas na 

Tabela 01. 
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Tabela 01 – Constituição de 1988/Emendas Constitucionais 

(conclusão)

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

ANO QUANTIDADE 

1994 1 

1996 3 

1997 1 

1998 2 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

2000 4 

2003 1 

2006 1 

2009 1 

Total de Emendas: 14 

Fonte: Pesquisadora com base em dados da Revista HISTEDBR On-line. 

 

Esta nova Carta Magna aborda a educação na perspectiva de direito 

social, juntamente com a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e a infância, e a assistência aos 

desamparados. Assim, as questões relativas ao ensino passam a ser dever do 

Estado, da família, contando com a colaboração da sociedade em geral.  

Para Oliveira (1995), além da concepção dessa colaboração enquanto 

direito social, deve-se destacar também questões referentes à gratuidade do 

Ensino Médio e Superior, não contemplados desta maneira nas Constituições 

anteriores; o dever do Estado para com os cidadãos que estão fora da faixa 

etária prevista para determinada série de ensino, o redimensionamento da 

polarização existente entre ensino propedêutico e ensino profissional. 

Ainda dentro das inovações para a educação em termos de aparato 

legal, Oliveira (1995) destaca que está previsto o dever do Estado para com o 

ensino noturno, criando a possibilidade de o jovem trabalhador continuar 

estudando, e também foi legalizada a assistência estudantil, aspecto que o 

autor destaca como “gratuidade assistida”, na qual o Estado assegura serviços 

para manutenção do aluno na escola, contribuindo com a formação e evitando 

a evasão. 

Em relação à assistência estudantil, pode-se afirmar, a partir de uma 

análise reflexiva de alguns documentos estudados, que esta é derivada do 

contexto mais amplo da assistência social e constitui foco de luta do movimento 

estudantil e do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis – FONAPRACE. O primeiro busca conquistas não só nas questões 

educacionais, mas também se preocupa com o destino politico, social e 
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econômico do país. O segundo possui duas funções: prestar assessoria a 

Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 

Superior e efetuar a formulação de políticas e diretrizes básicas que permitam 

a articulação e o fornecimento das ações comuns na área de assuntos 

comunitários e estudantis, em nível regional e nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação nº 9.394, de 20/12/1996, 

que é a legislação seguida nos dias atuais, não traça diretrizes que determinem 

o que será comtemplado pelas Instituições de Ensino Superior no tocante 

àassistência a seus estudantes, deixando a critério de cada IES deliberar sobre 

seus programas de acesso, permanência nos cursos de graduação. 

No sentido de amparar legalmente a assistência estudantil, o 

FONAPRACE formulou Portaria Normativa nº 39, em 12/12/2007, que instituiu 

a Política Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, e que passou a ser um 

Decreto com nº 7.234, de 19/07/2010. Atualmente o REUNI (Decreto nº 6.096, 

27/04/2007) conta com diretrizes que visam a ampliação das politicas de 

inclusão e de assistência estudantil, com intuito de garantir a formação desde o 

acesso a conclusão do curso, por parte do discente em situação 

socioeconômica desfavorável.  

Assim, o que pesquisadores como Martins (2009) e Davies (2010), 

dentre outros, consideram de mais inovador no período atual é a previsão de 

mecanismos capazes de garantir o direito à educação, e são eles: o mandado 

de segurança coletiva, mandado de injunção e a ação civil pública. Porém, 

entre a construção, aprovação e aplicabilidade da Constituição de 1988 para a 

área educacional houve e, ainda há, um caminho a percorrer.  No quadro 01, 

destacam-se os principais artigos das Constituições citadas neste item, que 

especificam a educação, enfatizando a quem cabe a responsabilidade da 

educação dos cidadãos brasileiros. 

Destarte, este item possibilitou realizar um comparativo entre as 

legislações constitucionais brasileiras e, principalmente, observar o que estas 

possuem de específico para a política de educação e para o sistema de Ensino 

Superior no país. Pode-se destacar que o Ensino Superior gratuito recebe 

maior visibilidade das ações por parte do Estado a partir de 1967 e, ao mesmo 

tempo, contraditoriamente, a partir desse período há o impulsionamento da 

rede privada de Educação Superior.   
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Em termos mais gerais, encontra-se nas legislações a transferência da 

responsabilidade da educação do Estado para a família, além de que somente 

após o período de redemocratização do Brasil e a aprovação da Constituição 

de 1988, é que medidas são efetivamente adotadas para a ampliação do 

acesso ao ensino superior, para o incentivo à permanência na IES e para as 

condições de conclusão da formação profissional dos cidadãos brasileiros. 

 

Quadro 01 – Constituições da República Federativa do Brasil: artigos 

constitucionais sobre a educação 

CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CONSTITUIÇÃO DATA RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO 

 Do Império 25/03/1824 Instrução primária gratuita e função do Império; 

Ato Adicional 
Lei 16, de 

12/08/1834 

Cabe às Assembleias [provinciais] legislar. Não faz 
referência a quem pertence a responsabilidade de 
promover. 

Constituição de 1891 24/02/1891 

Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre a educação. 
Criar Ensino Superior e secundário no país; analfabetos 
não podem se candidatar ou votar. 

Constituição de 1934 16/07/1934 

Art. 149 - educação enquanto direito de todos e dever da 
família e dos poderes públicos. 

Constituição de 1937 10/11/1937 

Art. 125 - a educação integral da prole é o primeiro dever 
e o direito natural dos pais. O Estado colaborará de 
maneira subsidiária.  Art. 128 - descreve sobre 
associações de ensino, públicas ou privadas, com o 
Estado, contribuindo com uma ou outra. 

Constituição de 1946 18/09/1946 

Art. 166 - educação será dada no lar e na escola; Art. 168, 
§ 2 - o ensino primário oficial é gratuito, o secundário só 
será garantido pelo Estado para quem não o possa pagá-
lo. 

Constituição de 1967 24/01/1967 

Art. 168 – educação, direito de todos, ofertada pela família 
e pelo Estado; Art. 176, § 3, inciso II ensino primário 
gratuito e obrigatório dos 7 aos 14 anos, posteriormente a 
isso, gratuito para os que provarem falta ou insuficiência 
de recursos; Ensino Superior com concessão de bolsas e 
reembolso após conclusão para os que comprovarem 
falta de recursos para estudo. 

Constituição de 1988 05/10/1988 

Art. 6 – educação enquanto direito social; Art. 205 - direito 
de todos, dever do Estado, da família e da sociedade; Art. 
207 - ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 4 aos 
17 anos; universalização do Ensino Médio; atendimento 
aos portadores de deficiência; universidades com 
autonomia didático-científica, administrativa, de gestão 
financeira e patrimonial, indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Fonte: Pesquisadora com base em dados da Revista HISTEDBR On-line 
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2. EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: MARCOS HISTÓRICO MAIS 

RELEVANTE 

 

Este capítulo destaca a questão do Ensino Superior no Brasil, 

enfatizando os aspectos referentes à construção da política para esta área. 

Assim, subdivide-se em três itens, a saber: no item 3.1 aborda-se a questão da 

instauração da Educação Superior brasileira, com vistas a recuperar 

historicamente como esta foi pensada e executada em seus primórdios, bem 

como destacar as primeiras legislações que tratavam sobre o funcionamento 

destas. 

No item 3.2, há a análise da questão dos períodos de expansão do 

sistema universitário brasileiro, bem como a evolução das normatizações 

referentes ao exercício deste. Há uma ênfase em quais os momentos mais 

marcantes para o crescimento do Ensino Superior no Brasil, através de dados 

encontrados no site do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira) e do MEC (Ministério da Educação), relacionando-os com o 

momento sócio-político e econômico vivido no país.  

No item 3.3 considera-se as transformações que a contrarreforma do 

Estado brasileiro, realizada a partir da década de 1990, ocasionou para a área 

da Educação Superior. 

 

2.1. A Implantação do Ensino Superior no Brasil 

 

As primeiras escolas de Ensino Superior no Brasil ofertavam cursos na 

área de Teologia e Filosofia sobre forte influência da Igreja Católica. Os 

responsáveis por essa formação eram os padres jesuítas que inicialmente 

catequizaram os índios e depois contribuíram com o ensino nas áreas citadas 

para os filhos dos portugueses que vieram povoar as terras brasileiras. 

 De acordo com Ramos (2011, disponível em 

http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br/2011/03/historia-e-politica-do-ensino-

superior.html): 

 

O primeiro estabelecimento de ensino superior no Brasil foi fundado 

pelos jesuítas em 1550, em Salvador, na Bahia, sede do governo 

http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br/2011/03/historia-e-politica-do-ensino-superior.html
http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br/2011/03/historia-e-politica-do-ensino-superior.html
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geral, com a criação do curso de Artes e Teologia, mais tarde 

agregando o de Ciências Naturais e Filosofia, com duração de três 

anos, compreendendo o ensino de lógica, física, matemática, ética e 

metafísica. 

 

Com a vinda de D. João VI para o Brasil no ano de 1808, adotou 

providências regenciais com o objetivo de elevar o nível cultural do país, e é a 

partir desta data que Cunha (2010) e Ramos (2012) consideram início da 

política de Educação Superior. 

De 1822 a 1831, período do Primeiro Reinado no Brasil, gerido por Dom 

Pedro I, os autores analisam que a contribuição com esta prática de ensino foi 

irrelevante. Já no Segundo Reinado, que foi de 1840 a 1889, há relatos de que 

Dom Pedro II teve a preocupação em manter e aprimorar o que já havia sido 

feito em relação ao Ensino Superior. 

Ainda no governo de Dom Pedro II foram criados vários cursos, dentre 

eles, em 1875, a criação da Escola de Minas de Ouro Preto, em 1880; a 

fundação da Escola de Belas Artes da Bahia, o surgimento da Escola 

Politécnica da Bahia em 1887. Em 1889, último ano do Segundo Reinado, 

período de transição para a República, o país já contava com Escolas de 

Direito em São Paulo e em Olinda; de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro; 

e, em Ouro Preto, Escolas de Formação Superior em Minas e Farmácia.  

Prosseguindo no estudo sobre a evolução da política de Educação 

Superior brasileira, encontra-se que D. Pedro II, ainda governante deste país, 

ensejava fundar duas instituições que ofertassem cursos de graduação, sendo 

uma no norte e outra no sul. Esta ideia de instalação dessas duas instituições 

não se concretizou devido ao golpe militar que culminou na proclamação da 

república, a partir da qual o Ensino Superior ganhou novos rumos. 

Antecipadamente, pode-se destacar que no período republicano, compreendido 

entre 1891 a 1937, foram fundados 31 estabelecimentos de Ensino Superior no 

país (COSTA; BARBOSA; GOTO, 2010).  

Para Cunha (2010, p. 155): 

 

No Brasil, o príncipe regente (a partir de 1817, rei D. João VI) não 
criou universidades, apesar de aqui reproduzir tantas instituições 
metropolitanas. Em vez de universidades criou cátedras isoladas de 
ensino superior para formação de profissionais, conforme o figurino 
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do país inimigo naquela conjuntura: de Medicina, na Bahia e no Rio 
de Janeiro, em 1808; e de Engenharia, embutidas na Academia 
Militar, no Rio de Janeiro, dois anos depois. [...] em 1827, cinco anos 
depois da independência, o imperador D. Pedro I acrescentou ao 
quadro existente os Cursos Jurídicos em Olinda e em São Paulo, com 
o que se completava a tríade dos ursos profissionais superiores que 
por tanto tempo dominaram o panorama do ensino superior no país: 
Medicina, Engenharia e Direito. 

 

Porém, mesmo com os investimentos na área da Educação Superior 

voltada para a criação de cursos isolados, Cunha (2010) considera que o 

período imperial (1822-1889) concedeu mais densidade a esta prática de 

ensino, pois ao final de seu percurso, pouco antes da proclamação da 

república, ocorreu a junção das cátedras, dando origens às Academias. 

Sobre as modificações no Ensino Superior após a Proclamação da 

República Federativa do Brasil, em 1889, Cunha (2010, p. 157) afirma: 

 

As transformações do ensino superior nas primeiras décadas da 
República foram marcadas pela facilitação do acesso ao ensino 
superior, resultado, por sua vez, das mudanças nas condições de 
admissão e da multiplicação das faculdades. Essas mudanças e essa 
multiplicação foram determinadas por dois fatores relativamente 
independentes. Um fator foi o aumento da procura de ensino superior 
produzido pelas transformações econômicas e institucionais. Outro 
fator, este de caráter ideológico, foi a luta de liberais e positivistas 
pelo “ensino livre”, e destes últimos contra os privilégios ocupacionais 
conferidos pelos diplomas escolares. 

 

Assim, localizaram-se em diversos autores, algumas divergências sobre 

quem de fato foi considerada a primeira Universidade brasileira, mas em sua 

maioria estes consideram que esta foi a Universidade de Manaus, fundada em 

1909, com o intuito de alavancar o ciclo da borracha. Há que se fazer a 

ressalva que esta não contemplava a perspectiva da junção da docência com a 

pesquisa, umas das características marcantes de uma instituição de Ensino 

Superior, nos dias atuais, para que esta seja considerada uma Universidade. 

Um dos problemas em considerá-la como primeira universidade 

brasileira seja o fato de ela ter sido extinta em 1926 com o declínio da 

economia da borracha, mas durante a sua existência ela abrigou os cursos de 

Engenharia, Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia e Formação de Oficiais 

da Guarda Nacional. 

No ano de 1912 tem-se a fundação da primeira Universidade Estadual, a 

do Paraná, que ofertou cursos nas áreas de saúde, direito e comércio, porém, 
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pelo esvaziamento de discentes com nível de formação para ingresso no 

Ensino Superior, esta foi extinta, tendo seus cursos isolados, absorvidos, 

posteriormente, pela Universidade Federal do Paraná. 

Somente no ano de1920 que a primeira Universidade que alia ensino e 

pesquisa é fundada, e que permanece funcionando até os dias atuais, a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por esta nunca ter se dissolvida no 

decorrer do tempo é que alguns historiadores a consideram, de fato, como a 

primeira universidade do Brasil, além de ela contemplar à época o binômio 

docência e pesquisa. Em 1927 o estado de Minas Gerais aglutina todos os 

cursos ofertados pelas faculdades em uma só instituição, criando assim, a 

Universidade de Minas Gerais. 

Em termos legais, o decreto 5.616, de 28 de novembro de 1928, foi a 

primeira normatização para o funcionamento das Universidades brasileiras. 

Este decreto concedia autonomia econômica e didática às instituições deste 

nível. Posteriormente foi criado o Ministério da Educação e Saúde, no ano de 

1930. E, em 11 de abril de 1931, o Ministério da Educação promulga o Decreto 

19.851, chamado Estatuto das Universidades Brasileiras, objetivando a 

centralização político-administrativa de todo o Ensino Superior ofertado no 

Brasil.  

Em 1934 ocorre a fundação de duas universidades igualmente 

importantes para o desenvolvimento da Educação Superior no país, a saber: a 

Universidade do Rio Grande do Sul e a Universidade de São Paulo (USP). O 

contexto político para esta época é o da chamada Revolução de 1930, no qual 

Getúlio Vargas governa o país por 15 anos consecutivos. 

Sobre o período do Estado Novo, Cunha (2010, p. 163) afirma que “nos 

primeiros cinco anos da era Vargas, desenvolveram-se no Brasil duas políticas 

educacionais, uma autoritária, pelo governo federal, outra liberal, pelo governo 

do Estado de São Paulo e pela prefeitura do Distrito Federal”. Contudo, não foi 

encontrado registro de que houve grandes medidas direcionadas ao Ensino 

Superior e, em contrapartida, o que ocorre é uma alavancada da Educação 

Profissional.   

Neste sentido de ensino profissionalizante, em 1942 é criado o Serviço 

Nacional das Indústrias – SENAI, pelo Decreto-Lei 4.048, do então presidente 

Getúlio Vargas, com a missão de  formar profissionais para a incipiente 
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indústria nacional. Este decreto instituía que o novo estabelecimento de 

educação profissional seria mantido com recursos dos empresários e 

administrada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).   

Em 1946 é fundado o Serviço Social da Indústria – SESI, o Serviço 

Social do Comércio – SESC e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 

pelo então presidente da República Eurico Gaspar Dutra, surgindo três novas 

instituições ligadas às empresas para melhorar a qualidade da educação e 

elevar a escolaridade dos brasileiros, mesmo que essa melhoria não ocorra no 

sentido crítico, mas no sentido de dar respostas às demandas do capitalismo. 

No caso específico do SESC, além deste contribuir com a formação 

profissional, também surgiu como proposta de oferta de serviços de saúde, 

alimentação e entretenimento para a classe trabalhadora do comércio.  

Com esse período de incentivos ao reforço da educação profissional 

pode-se destacar que o governo brasileiro estava mais engajado em 

estabelecer medidas que fortalecesse o nascente período de industrialização 

no país. O próximo item traz as análises para o processo de expansão do 

Ensino Superior a partir da década de 1950.  

 

 

2.2. O Processo de Expansão do Ensino Superior Brasileiro  

 

Neste item, os esforços estão centrados em caracterizar e analisar o 

processo de expansão do Ensino Superior brasileiro, partindo da década de 

1950 a 1990. Com isto, subdivide-se em dois momentos: primeiro, a 

contextualização da política nacional de educação do Governo Juscelino 

Kubistchek (JK) ao período da Ditadura Militar, iniciado em 1964, com o golpe 

de Estado, período relevante para a configuração do Ensino Superior, tal como 

é conhecido; e segundo, é trabalhado a questão do período de 

redemocratização do país, pós-cerceamento por parte da administração dos 

militares, cujo foco é a contribuição da movimentação da época para o Ensino 

Superior. 
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2.2.1. Do Governo JK à Ditadura Militar 

 

Este subitem tem a intenção de detalhar a política nacional de Educação 

Superior brasileira, e seus períodos de expansão, partindo da década de 1950, 

cujo governo era exercido pelo Presidente Juscelino Kubitschek, pós-período 

do Estado Novo, e com a proposta de crescimento para o Brasil de “cinquenta 

anos em cinco”. Para isso, a administração brasileira investiu fortemente no 

desenvolvimento do parque industrial e tecnológico do país, e esse 

investimento gerou a necessidade de possuir trabalhadores qualificados para 

ocupar postos especializados. 

A priorização por analisar o contexto da Educação Superior no Brasil a 

partir da década de 1950 ocorreu devido ao fato de observar que este período 

foi mais decisivo no tocante à preocupação governamental em relação ao 

Ensino Superior. Após estudar as Constituições do Império até a de 1934, 

percebeu-se que as preocupações dos legisladores estavam voltadas mais 

para a questão da alfabetização e do ensino primário no país, contudo, 

conforme descrito no item 2.1, ficou entendido que houve uma movimentação 

no sentido de estabelecer o Ensino Superior no país.  

No que se refere aos índices de alfabetização no país, Bomeny (2012) 

ratifica que o Censo de 1940 revelou a taxa de analfabetismo em 56,17% da 

população com idade superior a 15 anos e, no final do governo JK, em 1960, 

este percentual foi rebaixado a 39,35% de pessoas não alfabetizadas, com a 

mesma faixa etária. 

Em relação ao surgimento das universidades, desde a primeira, em 

1909, até 1950, o Brasil contava com apenas cinco instituições com este titulo, 

que foram: Universidade do Rio de Janeiro (1920), Universidade de Minas 

Gerais (1927), Universidade do Rio Grande do Sul (1934), Universidade de São 

Paulo (1934) e a Universidade Católica do Rio de Janeiro (1946), esta ultima 

considerada a primeira no ramo privado. 

Ressalta-se que a opção de trazer pessoas com nível de qualificação de 

outros países custava muito caro, então a alternativa encontrada pelo governo 

foi o investimento no ensino para que fossem formados, em rede local, os 

trabalhadores que o mercado de trabalho exigia. Assim, os investimentos 
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governamentais foram intensos para a educação, tanto para o Ensino 

Profissionalizante quanto para o Ensino Superior (FIGUEIREDO, 2005). 

Paralelo ao entendimento do governo de que seria mais econômico 

formar os especialistas no Brasil, o país necessitava alavancar seu processo 

de desenvolvimento, tendo a movimentação popular de alguns segmentos 

sociais, que também implicaram nessa necessidade de ampliação, tanto do 

quantitativo de universidades, quanto em relação ao acesso da população a 

esse grau de instrução.  

Cunha (2010) sinaliza dois segmentos sociais igualmente importantes 

para o desenvolvimento da política de Ensino Superior no país. O primeiro foi a 

formação da União Nacional dos Estudantes – UNE (1931), que subsidiou a 

instauração dos diretórios e centros acadêmicos nas universidades, cujo 

funcionamento proporcionava aos estudantes uma interação com as políticas 

formuladas. O segundo foi a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência - SBPC (1948), formada por cientistas brasileiros e que pretendiam 

difundir a ciência com apoio do Estado e da sociedade, além de promover o 

intercâmbio entre os cientistas de diversas especialidades.  

Nesse sentido, Costa, Barbosa e Goto (2010) descrevem que, de 1948 a 

1961, uma nova proposta de legislação para a educação foi extensamente 

discutida, ainda que contivesse superficialidades, a Lei de Diretrizes e Bases 

para educação brasileira, promulgada em 20 de dezembro de 1961. Esta 

tratava das normatizações para todo o sistema educacional do país, desde a 

Educação Infantil ao Ensino Superior, e a demora em sua aprovação final 

ocorreu principalmente pela cisão entre Estado e Igreja, pois o ensino religioso 

passou a ser facultativo nas escolas públicas. 

Para exemplificar a questão da intervenção da Igreja Católica no âmbito 

da política de educação na década de 1930 a 1950, Martins (2002, p. 5) afirma 

que 

 
o período de 1931 a 1945 caracterizou-se por intensa disputa entre 
lideranças laicas e católicas pelo controle da educação. Em troca do 
apoio ao novo regime, o governo ofereceu à Igreja a introdução do 
ensino religioso facultativo no ciclo básico, o que de fato ocorreu a 
partir de 1931. As ambições da Igreja Católica eram maiores e 
culminou com a iniciativa da criação das suas próprias universidades 
na década seguinte. 
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A lei 4.024 de 20/12/1961, que Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

– LDB, previa no seu artigo 1º que a educação nacional era inspirada nos 

princípios de liberdade e solidariedade humana e tinha como um dos principais 

objetivos preparar o indivíduo e a sociedade como um todo para o domínio dos 

recursos científicos e tecnológicos que permitissem vencer as dificuldades do 

meio (BRASIL, 1961).  

A LDB/1961 trouxe mudanças para a Educação Superior, entre elas 

destaca-se a alteração nos estatutos das universidades públicas, cuja 

responsabilidade pela fiscalização das instituições de ensino passou a ser do 

Conselho Federal de Educação, entidade ligada ao Ministério da Educação, 

que não se limitava à inspeção das IES públicas, mas também das privadas. 

Após toda movimentação política da década de 1950 e da aprovação da 

LDB/1961, instaura-se no país, em 1964, o regime militar. Este cerceia o 

processo democrático vigente e passa a atuar de forma autoritária, punindo 

toda e qualquer manifestação social.  

É nesse contexto que se situa a primeira reforma universitária que 

culminou com a aprovação da nova LDB em 1968, Lei nº 5.540. Antes do golpe 

militar, docentes, pesquisadores e o movimento estudantil desencadearam 

debates e pressões sociais para alterar a política de educação em vigor. 

Instaurada a ditadura, o governo militar incorporou ao seu modo as discussões 

sobre o tema, como afirma Martins (2002, p. 5): 

 

O regime militar iniciado em 1964 desmantelou o movimento 
estudantil e manteve sob vigilância as universidades públicas, 
encaradas como focos de subversão, ocorrendo em conseqüência o 
expurgo de importantes lideranças do ensino superior e a expansão 
do setor privado, sobretudo a partir de 1970. A reforma de 1968, a 
despeito de ocorrer em clima de deterioração dos direitos civis, 
inspirou-se em muitas das ideias do movimento estudantil e da 
intelectualidade das décadas anteriores: 1- instituiu o departamento 
como unidade mínima de ensino, 2 – criou os institutos básicos, 3 – 
organizou o currículo em ciclos básico e o profissionalizante, 4 – 
alterou o exame vestibular, 5 – aboliu a cátedra, 6 – tornou as 
decisões mais democráticas, 7 – institucionalizou a pesquisa, 8 – 
centralizou decisões em órgão federais. A partir de 1970, a política 
governamental para a área foi estimular a pós-graduação e a 
capacitação docente (PICD). 
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Cunha (2010) ressalta alguns aspectos positivos na Lei nº 5.540/68. 

Primeiro, que todo o empenho dos segmentos sociais de elaboração de uma 

política de Educação Superior, embora cerceados, foram reaproveitados no 

sentido de construir uma universidade genuinamente brasileira, levando em 

consideração as peculiaridades históricas de sua formação. Segundo, esta lei 

assegurou que o Ensino Superior fosse indissociável da pesquisa, 

impulsionando, assim, o sistema de pós-graduação do país.  

De acordo com Martins (2009), o período de 1945 a 1965 foi marcado 

por um crescimento acelerado do Ensino Superior público, no qual o número de 

matrículas subiu de 21 mil alunos para 182 mil, o que ainda poderia ser 

considerado ineficaz, visto que o país contava com um contingente 

populacional de aproximadamente 90 milhões de habitantes. No ano de 1969, 

o quantitativo de excedentes, aguardando vagas em instituições de Ensino 

Superior, estava em 161.527 pessoas (Martins, 2002). 

Barros (2007) afirma que no período de 1950 a 1964, quatorze 

universidades foram criadas pelo Brasil, a saber: Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 1950; Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal da 

Paraíba e Universidade Federal do Pará, 1955; Universidade Federal de Goiás, 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Santa Maria, 

Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Universidade Federal de Santa Catarina, 1960; Universidade Federal de 

Alagoas, Universidade de Brasília e Universidade Federal do Espirito Santo, 

1961; Universidade Federal do Amazonas, 1962. 

Com esse dado se confirma que, no final do governo Juscelino 

Kubistchek (1960), houve um crescimento considerável de instituições de 

Ensino Superior, públicas e federais, para a época. É importante ressaltar que 

a constituição dessas instituições se originou a partir de três tipos de 

organizações pré-existentes: as Instituições Federais de Ensino Superior que 

passaram a ser Universidades; Aglutinação de Instituições mistas (esfera 

municipal, estadual e federal); Federalização de Instituições Privadas ou 

Públicas. 

Simões (2007, p. 194) faz a seguinte reflexão para o Ensino Superior 

durante o governo militar: 
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O período da ditadura militar acarretou em muitas modificações para 
o ensino superior brasileiro e o aumento de instituições privadas 
operando foi uma delas. Uma das primeiras intervenções, entretanto, 
ocorreu com o afastamento de docentes considerados marxistas e 
aliados dos estudantes dos quadros universitários. Por mais de uma 
década as universidades foram consideradas focos de subversão e 
foram mantidas sob severa vigilância. É no pós-1968 que o regime 
militar derrota o movimento estudantil, prendendo suas lideranças e 
cassando os docentes.   
É deste período que se gesta um modelo de universidade que servirá 
de parâmetro e modelo para todas as lutas que se seguirão: o ensino 
deve ser ministrado apenas em universidades públicas, gratuitas que 
associem ensino e pesquisa, com autonomia de gestão e escolha de 
seus dirigentes pela comunidade acadêmica. Além disso, todos os 
cursos devem ser de graduação plena, com direito a bacharelado e 
diploma profissional, dando acesso a uma profissão regulamentada. 
Tudo o que tivesse fora deste parâmetro era considerado uma 
degradação do modelo e deveria ser extinto.  

 

Destacadamente, a reforma universitária de 1968 buscou reestruturar as 

instituições públicas, e nesse momento foram incorporadas as modificações 

acadêmicas propostas, com a vinculação das atividades de ensino e pesquisa 

nas universidades federais, pois antes não havia a obrigatoriedade da mesma 

instituição possuir as duas áreas de aprimoramento.  Ocorreu a extinção das 

cátedras vitalícias, a criação do regime departamental, o início das carreiras 

acadêmicas e a política nacional de pós-graduação, esta última através das 

agências de fomento.   

Para Netto (2007), os aparatos legais que deram margem à ditadura 

para solidificar seu sistema de ensino foram a lei 5.540 (28/11/1968) e o Ato 

Institucional – 5 (decreto-lei 477, de 26/02/1969; portaria ministerial 149 A e 

3.524). A primeira lei aqui citada determinava os “princípios para organização e 

funcionamento do Ensino Superior e sua articulação com a escola média” 

(NETTO, 2007, p.60); e a segunda compunha as determinações para o ensino 

de 1º e 2º graus, e o supletivo. 

Os responsáveis pela elaboração de novas medidas para o Ensino 

Superior foram Rudolph Atcon, norte-americano que foi contratado pelo 

governo brasileiro para produzir um documento que salientasse as 

necessidades para alterações no sistema de ensino vigente, Meira Mattos e a 

equipe de Assessoria de Ensino Superior (composta por professores brasileiros 
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e norte-americanos)16. Essas novas medidas deveriam aliar as metas de 

ensino com o desenvolvimento nacional. (MARTINS, 2009) 

A contratação de um especialista de outro país, mais precisamente dos 

EUA, local sede dos organismos multilaterais de regulação mundial de 

investimentos em políticas públicas e sociais, que são o BIRD e o FMI 

(contextualizados no capitulo 1),traz a reflexão de que este foi o principio da 

intervenção desses organismos na política de educação do Brasil. 

Assim, devido à escassez de recursos para investir nesta área, o 

governo iniciou a expansão do Ensino Superior baseando-se no principio da 

expansão com contenção. Essa mesma escassez não impediu que o governo 

ditatorial investisse na formação de militares altamente qualificados, inclusive 

com desenvolvimento científico-tecnológico através de agência de fomento. 

Nas Universidades Federais houve o custeio da construção de novos campi, 

incorporação de universidades estaduais e até mesmo privadas, abertura de 

laboratórios, dentre outros. 

Ainda na perspectiva de falta de verbas para subsidiar a educação 

brasileira, Netto (2007) aponta que o que se herdou do período ditatorial para o 

Ensino Superior foi a “introdução da lógica empresarial” e medidas 

racionalizadoras a partir da reforma universitária de 1968. Essas medidas 

acarretaram para o Estado em uma economia de recursos e criaram 

mecanismos de exclusão dentro do próprio sistema universitário (NETTO, 

2007, p.62). 

Um aspecto positivo de herança da influência do regime ditatorial no 

Ensino Superior foi a criação dos cursos de pós-graduação baseado em 

modelos norte americanos. Sobre isso Cunha (2010, p. 184) afirma o seguinte: 

 

Os programas de pós-graduação vieram a constituir o verdadeiro 
motor da reforma brasileira, uma espécie de enclave moderno nas 
universidades arcaicas (se antigas) ou inexperientes em termos 
acadêmicos (recente). [..] o incentivo a pós graduação compensou as 
consequências depressivas advindas das intervenções policiais nas 
universidades nas duas décadas que se seguiram ao golpe militar de 
1964, tanto em termos motivacionais quanto em termos do efeito 
multiplicador dos docentes-pesquisadores mais experientes, que 
haviam sido compulsoriamente aposentados por razões ideológicas. 

 

                                                           
16

 Encontra-se em Netto (2007) que a participação estrangeira e a formação da “Comissão 
Meira Matos” contribuíram para a “desnacionalização no campo do ensino”.  
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Situando a questão do surgimento das Universidades Federais na região 

Nordeste do Brasil, foi localizado em Vanti (2010) e Cunha (2010), 

pesquisadores da história da educação brasileira, que estas datam de 1946 

com a fundação da Universidade Federal da Bahia. As demais universidades 

federais desta região foram criadas no período de 1955 a 1971, conforme 

descrito no quadro 02. 

 

Quadro 02 – Universidades Federais no Nordeste: ano de inauguração 

UNIVERSIDADES FEDERAIS NO NORDESTE 

DÉCADA DE 1940 -1970 

ANO DE CRIAÇÃO  SIGLA DA INSTITUIÇÃO 

1946 UFBA 

1955 

UFC 

UFPB 

1960 UFRN 

1961 UFAL 

1965 UFPE 

1966 UFMA 

1967 

UFS 

UFRPE 

1971 UFPI 

Fonte: Inep 

 

Os dados do Quadro 02 permitem pensar que houve um 

impulsionamento no tocante â Educação Superior pública no Brasil, ao menos 

na referida região, mesmo com o Governo Militar alegando poucos recursos 

financeiros para o investimento no ensino público. 

É precisamente nesse contexto de recurso escasso para investimento 

em Ensino Superior público e gratuito, que se absorve a demanda da 

população brasileira com faixa etária para estar em tal nível de escolarização, 

ocorrendo a abertura para o setor privado investir maciçamente nesta área, 

com a criação do que Pereira (2008), Netto (2007),dentre outros autores 

denominam como “mercantilização da educação”.  Sobre isto, Netto (2007, p. 

62) corrobora: 

 

Mas a política educacional da ditadura para o Ensino Superior não se 
submeteu à orientação dos interesses do grande capital apenas 
contendo o acesso à graduação e reduzindo a alocação de recursos 
públicos, liberados para o investimento em áreas mais prioritárias 
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para os monopólios: transformou, pela primeira vez na história 
brasileira, o Ensino Superior num setor para investimentos 
capitalistas privados extremamente rentáveis – a Educação Superior, 
sob a autocracia burguesa, transformou-se num “grande negócio”. A 
assim chamada livre iniciativa encontrou aí um dos seus vários 
paraísos, estabelecendo as suas universidades – o que não impediu, 
por vários canais, que nelas fossem injetados vultuosos recursos 
públicos -, preferencialmente frequentadas (e pagas) por alunos 
oriundos e/ou situados dos/nos níveis socioeconômicos inferiores. 

 

Mesmo com os esforços do governo para estabelecer uma melhoria no 

Ensino Superior neste período, a seletividade ainda estava alta, o que 

acarretava na inclusão de uma pequena elite oriunda das melhores instituições 

de Ensino Médio, apesar de, em 1980, terem, aproximadamente, 500 mil 

discentes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. A tabela 02 

traz um comparativo de quantidade de pessoas inseridas neste grau de ensino 

desde 1960 a 1974. 

 

Tabela 02 – Matriculados no Ensino Superior entre 1960 – 1974 

TIPO 

PÚBLICO PRIVADO TOTAL TOTAL (%) 
PÚBLICO 

(%) 
PRIVADO 

(%) 
 
         ANO 

1960-1964 35.750 13.434 49.184  -----------  --------  ------- 

1964-1969 97.395 103.105 200.500 408 273 768 

1969-1974 155.969 438.739 594.707 297 60 426 

Fonte: Barros (2007, p. 56). 

 

Em se tratando de número de instituições de graduação, o Conselho 

Federal de Educação – CFE – foi o órgão responsável pela aprovação para 

funcionamento de 759 novos cursos, em sua maioria privados. O movimento do 

mercado foi favorável à percepção por parte dos empresários do ramo de 

ensino particular, devido ao sistema público não absorver toda a demanda por 

Educação Superior. Sendo assim, estes aproveitaram para lucrar com esse 

ramo de atividade. 
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2.2.2. O Período de Redemocratização do Brasil e a Expansão do 

Ensino Superior 

 

O período de redemocratização do Brasil se inicia com a depressão do 

governo dos militares, passa pela eleição indireta de um governante civil, no 

ano de 1985, e pela aprovação da Constituição de 1988, tendo como 

consequência a primeira eleição direta para Presidência da República, em 

1989. Este período é demarcado por crise econômica e altos níveis de inflação, 

fato que ocasionou uma desaceleração na expansão e reestruturação do 

Ensino Superior no país, nos moldes adotados na década de 1950, tanto no 

segmento público quanto no privado. 

Os dados do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – mostram que, na década de 1980, o Brasil 

dispunha de 65 Universidades, 20 Faculdades Integradas e Centros 

Universitários e 797 Estabelecimentos Isolados, totalizando um número de 882 

instituições de Ensino Superior, conforme discriminamos na Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Instituições de Ensino Superior no Brasil/Década de 1980 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL/DÉCADA DE 
1980 

TIPO QUANTIDADE 

UNIVERSIDADES 65 

Federais 34 

Estaduais 9 

Municipais 2 

Privada 20 

FACULDADES INEGRADAS E CENTROS 
UNIVERSITÁRIO 

20 

Estadual 1 

Privada 19 

ESTABELECIMENTOS ISOLADOS 
797 

Federais 22 

Estaduais 43 

Municipais 89 

Privada 643 

Total 882 

Fonte: pesquisadora com base nos dados do INEP/MEC. 
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Mesmo com toda a transição política do país e com a crise econômica 

instalada, os indicadores apontam crescimento do Ensino Superior, ao menos 

no número de instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação que 

ofertavam essa modalidade de ensino. Para esse período, apenas mais uma 

Universidade Federal foi criada, passando a ter 35 Unidades em todo o 

território nacional. Já o número de universidades privadas passou de 20 para 

74 ao final da década. 

O período de 1990-1998 apresenta um crescimento nos índices de 

instituições (englobando universidades, faculdades e cursos isolados), contudo 

ao observamos o contexto politico de inicio e final dessa década percebe-se 

algumas diferenças em relação a esses índices. 

Contata-se que no pós-governo Fernando Collor de Melo (1990-1992) há 

uma queda no quantitativo de IES, e pode-se atribuir esse declínio aos 

problemas políticos enfrentados por este governante, pois o país por um 

processo intento de manifestações populares e do qual houve a renúncia do 

presidente para não acontecer o impeachment. 

A partir de 1995 ocorre uma recuperação no número de instituições, já 

no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda nessa década 

(1990-1998), não houve aumento significativo no número de Universidades 

Federais (estas passaram de 35 para 39), mas as Estaduais saltaram de 16, 

em 1990, para 30, em 1998. O número de universidades particulares em 1998 

estava em 76 unidades de ensino, totalizando 973 instituições entre 

universidades, faculdades e cursos isolados, ao final de 1998. 

Ainda tomando por base dados do INEP, encontra-se no nordeste 

brasileiro um crescimento de 59,3% no número de cursos de graduação, ou 

seja, estes passaram de 712, em 1988, para 1.134, no ano de 1998. Esse dado 

informa que houve um crescimento significativo na oferta do Ensino Superior, 

mesmo a produção de pesquisa dessa área, apontando que o aumento se deu 

com maior intensificação na rede privada de ensino.  

Em relação à evolução dos cursos de pós-graduação, Cunha (2010) diz 

que 
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em 1995, já se dispunha de 1.775 cursos de pós-graduação 
credenciados, 616 deles de doutorado, tendo, ao fim desse ano, 62,6 
mil estudantes, dos quais 32,5 mil são bolsistas das duas principais 
agências federais de fomentos, o CNPq e a Capes. As universidades 
federais recebem cerca de dois terços dos mestrandos, enquanto que 
as estaduais, a metade dos doutorandos, responsabilidade 
predominante das universidades estaduais paulistas. Em 1995 foram 
outorgados 8,9 mil títulos de mestres e 2,5 mil títulos de doutores. 

 

 

2.3. A Influência da Contrarreforma do Estado Pós-1995 na 

Educação Superior Brasileira 

 

Neste item são abordadas as questões pertinentes ao processo de 

contrarreforma vivenciado pelo Brasil a partir da década de 1990 e as 

transformações para a Educação Superior dentro desse processo. Para tal, foi 

subdividido em três momentos: o primeiro trata das discussões teóricas sobre a 

questão do processo de reforma do estado brasileiro, iniciado em 1995, pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso, pois pesquisadores como Behring 

(2003), Boschetti (2007), Netto (2000) e Iamamoto (2000) publicaram suas 

análises a respeito dessa temática e são unânimes em afirmar que, em 

verdade, as modificações em alguns setores do Estado se trataram mais de 

processos de contrarreforma; O segundo momento aborda, especificamente, o 

Governo de Fernando Henrique Cardoso e o Ensino Superior, destacando as 

alterações legais na LDB; E, no terceiro, trabalha-se com as contribuições do 

Governo Lula para a Educação Superior. 

 

2.3.1. Destaques da Contrarreforma Brasileira 

 

Para autores como José Paulo Netto (2000), Iamamoto (2000), Behring 

(2003), Boschetti (2007), dentre outros, a década de 1980 marcou a 

instauração democrática no Brasil, que é o processo de redemocratização do 

Estado brasileiro. Estes autores descrevem que, nesse período, era comum se 

fazer alusão a “reforma do estado” sem, contudo, polemizar o seu significado. 

Não obstante, os sucessivos estudos sobre as exigências para a 

readequação do aparelho estatal brasileiro à nova realidade de acesso aos 

direitos, até então negligenciados e, consequentemente, para o Ensino 
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Superior no país, ditadas pela adoção do sistema neoliberal, evidenciaram que, 

em verdade, passava-se por um momento de “contrarreformas” em todos os 

setores, incluindo-se a educação.  

Oliveira (2011, p. 133) afirma que: 

 
A reforma do Estado é parte de um processo global de reestruturação 
capitalista iniciado após a crise do capital nos 1970. Com a crise do 
Estado de Bem-Estar Social, expressão da crise dos anos 1970, 
emerge com toda força nos anos 1980 o projeto neoliberal. A 
resposta neoliberal à crise consistiu na redução do papel do Estado e 
ampliação da esfera do mercado econômico. 

 

A respeito desta temática e, correlacionando com as medidas para a 

educação, especificamente a Superior, Boschetti (2007) afirma que a 

implementação das contrarreformas do Estado ocasionou impactos tanto na 

formação profissional quanto no espaço sócio ocupacional dos trabalhadores 

em geral.  

De acordo com Iamamoto (2008), 

 
nos últimos governos, a política tem sido a de imprimir uma lógica 
mercantil e empresarial à universidade brasileira, estimulando a sua 
privatização [...]. Essa outra concepção de universidade é condizente 
com as recomendações dos organismos multilaterais, que tiveram 
abrigo nos Governos Cardoso com sua Reforma do Estado e se 
afirmam no atual governo.  

 

Para a década de 1990, o que se percebia era uma cisão evidente entre 

a estrutura do Estado brasileiro, a funcionalidade deste e o novo ordenamento 

jurídico instituído em 1988. De acordo com Netto (2000),a trajetória mais 

adequada para a realização da Reforma Estatal seria a adequação da estrutura 

dos três poderes: o executivo, legislativo e judiciário.  

No Brasil, o processo de Reforma do Estado não ocorreu de maneira 

linear, tanto porque o país é considerado de economia dependente, com 

inserção capitalista desigual e combinado, quanto pela crise nos países 

considerados centrais. No Governo Sarney (1985-1990) ocorre o que Netto 

(2005) descreve como um loteamento de aparelhos do Estado. No breve 

período do governo Collor (1990-1992), existia uma profunda desorganização 

do Estado brasileiro. Já no governo de Itamar Franco (1992-1994) existiu uma 

tentativa e êxito em colocar minimamente o Estado em funcionamento, 
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ocasionando um consenso na natureza política, mas não na natureza 

socioeconômica. 

 

 

2.3.2. O Governo Fernando Henrique Cardoso e o Ensino Superior 

 

 

A partir de 1994, a classe dominante (a hegemonia do comando burguês 

nas mãos dos banqueiros) encontra em Fernando Henrique Cardoso – FHC – 

um programa de Governo que respondia (ainda que parcialmente) ao acúmulo 

das demandas democráticas da década anterior. Durante o seu primeiro 

mandato o presidente busca adequar a estrutura do Estado às exigências de 

uma nova inserção do país aos interesses do capital financeiro mundializado. 

Ainda de acordo com Netto (2005), Fernando Henrique possuía três 

tarefas elementares: 1º quebrar as resistências político-sociais; 2º realizar uma 

reforma institucional para dirimir os instrumentos jurídico-legais; e, 3º atacar 

fortemente as limitações econômicas do Estado. Neste governo, foi realizada 

uma política de ajuste, no caso específico, o Plano Real, que objetivava a 

instauração da mobilidade monetária, a desregulamentação (abertura do 

mercado nacional), e o Programa Nacional de Privatizações. 

Neste período, os ajustes da LDB – Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação – ocorrem de maneira acidentada, pois é adotada a lógica capitalista 

da relação custo-benefício. E, é aí que toda política nacional interfere 

diretamente na educação e uma nova reforma é realizada, dessa vez a 

diferença reside no fato de o capital investir fortemente na pós-graduação, 

ocasionando o crescimento de instituições privadas as quais oferecem serviços 

nesta área. 

A LDB de1996, sob nº de Lei 9.394/96, definiu expressivas alterações 

para o Ensino Superior, pois para o ensino público fica garantida a autonomia, 

na qual cada universidade seria responsável por desenvolver e aplicar seu 

próprio orçamento, tornando a busca por agências de financiamento um evento 

legalizado.  

Fica regulamentada a exigência do tripé ensino, pesquisa e extensão, 

para que a instituição receba o título de universidade, além de 1/3 dos 
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professores pertencerem à Instituição em regime integral e com titulação de 

Mestrado ou Doutorado. Neste período, o Brasil contava com 711 instituições 

de Ensino Superior privado e apenas 211 instituições públicas (INEP, 2002). 

Dois novos planos foram regulamentados a partir dos anos 2000. O 

primeiro foi o Plano Nacional da Educação – PNE, sob a Lei nº 10.172, de 

09/01/2001. E o segundo foi o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. 

O PNE possui três ideias centrais: a educação como direito de todos; a 

educação como fator de desenvolvimento social e econômico do país; e, a 

educação como instrumento de combate à pobreza e inclusão social.  

Para o Ensino Superior o pretendido era estabelecer até o final da 

década a oferta de educação para pelo menos 30% dos jovens com faixa etária 

de 18 a 24 anos; ampliar a oferta de vagas no ensino público em 40%; ampliar 

o sistema de Educação à Distância; recredenciar as instituições, aumentando a 

qualidade; e, diversificar a oferta de ensino com cursos noturnos, modulares e 

sequenciais (BRASIL, 2001). 

Como o Produto Interno Bruto destinado à educação estava na ordem 

dos 4%, não havia recursos disponíveis para que toda essa expansão do 

Ensino Superior ocorresse nesse período. Para que o planejado fosse 

realizado, seria necessário estipular um percentual do PIB na faixa de 10%, só 

para a Educação Superior. Assim, a alternativa foi realizar uma nova reforma 

universitária, na qual o Plano de Desenvolvimento da Educação foi o 

documento utilizado para embasar uma nova reconfiguração do Ensino 

Superior no país. 

 

 

2.3.3. O Governo Lula e o Ensino Superior 

 

 

Em 2003 assume a administração do país o primeiro Presidente da 

República oriundo das classes populares, Luís Inácio Lula da Silva.  Nesse 

período (2003) o Ensino Superior público estava distribuído conforme descrito 

na Tabela04. 
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Tabela 4 – Número/Percentual de IES por Organização Acadêmica – 2003 
 

 

 

 

Fonte: 

pesquisadora com 

base no 

Deas/INEP/MEC 

 

Toda essa possibilidade de reorganização foi resultado do processo 

contínuo de revitalização e expansão do Ensino Superior, ou seja, das 

reformas de 1968 e de 1996, além da participação popular através dos 

movimentos sociais. De acordo com a cartilha do Ministério da Educação 

(MEC), a busca pela expansão no acesso à Educação Superior originou o 

Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, documento responsável por 

nortear esse processo.  

Assim, o PDE possui 40 programas divididos em 04 eixos de 

padronizações: Alfabetização, Educação Básica, Educação Profissional e 

Educação Superior. Para esta última fica estabelecido que deve suceder os 

seguintes procedimentos: a expansão da oferta de vagas; a garantia da 

qualidade; a promoção da inclusão social pela educação; a distribuição 

territorial; e, o desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2007b). 

Ainda na perspectiva do Ensino Superior, o PDE utilizou-se de 

programas já existentes, promoveu a criação de 14 novas universidades 

públicas, a expansão de novos campis nestas já existentes, a transformação 

das antigas Escolas Técnicas em Institutos Federais de Tecnologia (com 

interiorização dos pólos de estudo), ampliou a ação do Programa Universidade 

para Todos – PROUNI, aliado ao Financiamento Estudantil – FIES, e investiu 

fortemente na Educação á Distancia através da Universidade Aberta do Brasil – 

UAB. 

INSTITUIÇÕES NÚMERO % 

 Universidades  163 8,8 

 Centros Universitários  81 4,4 

 Faculdades Integradas  119 6,4 

 Faculdades, Escolas e Institutos 1.403 75,5 

 Centros de Educação Tecnológica  93 5,0 

Total 1.859 100,0 
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Das 14 novas universidades criadas a partir do PDE, três (03) delas 

estão situadas na região Nordeste do país, especificamente nos estados da 

Bahia (Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB), Ceará 

(Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – 

UNILAB), e Rio Grande do Norte (Universidade Federal Rural do Semiárido – 

UFRSA). 

O Programa Universidade para Todos foi criado como medida provisória 

no ano de 2004, sendo convertido na Lei 11.096, no ano de 2005, e tinha por 

função conceder bolsas de estudo integrais e parciais aos discentes de 

graduação em instituições privadas de Ensino Superior, possuindo ou não, 

estas IES, fins lucrativos. Uma ressalva feita é que, para que o aluno de 

graduação seja contemplado pelo referido programa, deve estar cursando sua 

primeira graduação, ou seja, estão fora do perfil do programa alunos que já 

tenham formação acadêmica anterior. 

O Financiamento Estudantil antecede o PROUNI, está regido pela Lei nº 

10.260, de 2001, e tem por finalidade financiar a graduação de estudantes em 

instituições de Ensino Superior, desde que este comprove insuficiência 

econômica para mantê-lo. 

 

Tabela 05 – Distribuição das IES por Categoria Administrativa/Brasil 2001- 

2011 

Ano Brasil Público % Privado % 

2001 1.391 183 13,2 1.208 86,8 

2002 1.637 195 11,9 1.442 88,1 

2003 1.859 207 11,1 1.652 88,9 

2004 2.013 224 11,1 1.789 88,9 

2005 2.165 231 10,6 1.934 89,4 

2006 2.270 248 10,9 2.022 89,1 

2007 2.281 249 10,9 2.032 89,1 

2008 2.252 236 10,4 2.016 89,6 

2009 2.314 245 10,5 2.069 89,5 

2010 2.377 278 11,6 2.099 88,4 

2011 2.365 284 12,0 2.081 88,0 

Fonte: MEC/Inep/Deas. 

 

Conforme mostra a Tabela 05, o quantitativo de instituições de Ensino 

Superior no Brasil saltou de 1.391 em 2001 para 2.365 em 2011, ou seja, um 

crescimento de 70% em novos espaços de formação acadêmica. No quesito 

público e privado observa-se que nos anos analisados sempre houve uma 

discrepância no quantitativo de número de instituições, pois o quantitativo de 
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estabelecimentos privados sempre superou a larga distância o número de 

estabelecimentos públicos. 

Nota-se, pelos dados acima, que de 2001 a 2007 o quantitativo de 

instituições de Ensino Superior públicas foi crescente, mesmo que um 

crescimento modesto em face ao Ensino Superior privado, mas o que há de se 

destacar é que em 2008 houve um decréscimo no número de estabelecimentos 

públicos, e talvez isso tenha ocorrido devido à nova forma de credenciamento 

destas, pois o cadastro e‐MEC se tornou o Cadastro Único de IES e de Cursos 

por meio da Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007. 

Além das modificações na forma de cadastramento nos dados do MEC, 

as alterações nos textos da Constituição e da LDB/1996 contribuem para que a 

quantificação do Ensino Superior no país oscile alguns períodos para uma 

maior quantidade de IES, e em outros, um menor quantitativo. 

 

Gráfico 01 – Instituições Públicas de Ensino Superior no Nordeste 

 

 

Fonte: e-MEC. 

 

O gráfico 1 nos mostra que Pernambuco possui o maior quantitativo de 

IES públicas do nordeste, enquanto que Sergipe tem a menor quantidade de 

IES dessa mesma natureza. Com isso, refletimos a seguinte perspectiva: em 

dias atuais, a questão da extensão territorial ainda justifica o pouco 

Alagoas; 4 

Bahia; 9 
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investimento público no ensino superior gratuito por parte dos municípios e dos 

estados nordestinos, visto que todos estes possuem IES federais?  

A Bahia, estado com 567.295 km² e com uma população aproximada de 

14 milhões de habitantes possui 07 IES públicas. Deste total, 05 não possuem 

o titulo de Universidade e 02 são Institutos Federais. Três IES são estaduais e 

não há nenhuma instituição municipal de ensino superior no referido estado. As 

instituições em funcionamento são: IFBAIANO, IFBA, UFBA, UFRB, 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB, Universidade Estadual de Feira de 

Santana – UEFS, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 

Sergipe, menor estado da região nordeste e do Brasil, com uma 

extensão territorial de 21.910 km² e com a população estimada em torno de 2 

milhões de habitantes, é o único que só possui IES públicas de esfera federal, 

ou seja, não há neste estado IES estadual ou municipal. As IES atuantes no 

estado são o Instituto Federal de Tecnologia de Sergipe e a Universidade 

Federal de Sergipe. 

O estado de Alagoas possui 27.768 km² de território, uma população 

estimada de 3 milhões de habitantes e conta com quatro IES públicas. Do total 

de IES dessa natureza duas são de esfera estadual, a Universidade Estadual 

de Alagoas e a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, e 

duas são federais, o IFAL e a UFAL. 

Pernambuco, estado nordestino com 98.312 km² e com população em 

torno de 9 milhões de habitantes possui 29 IES públicas. Deste total, 23 IES 

são de esfera municipal, sendo 02 centros de ensino superior (Centro de 

Ensino Superior de Arcoverde – CESA e Centro de Ensino Superior do Vale 

São Francisco – CESVASF); 01 escola superior (Escola Superior de Saúde de 

Arcoverde – ESSA); 02 institutos de ensino superior (Instituto Superior de 

Educação de Goiana – ISEG e Instituto Superior de Educação do Sertão do 

Pajeú – ISESP); e 19 faculdades, que para uma melhor visualização está no 

quadro03. 
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Quadro 03 – Faculdades Municipais de Pernambuco 

FACULDADES MUNICIPAIS EM PERNAMBUCO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA (FACIAGRA)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO (FACAL)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA (FACAPE)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS (FAGA)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS DE GARANHUNS (FACEG)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL (FACHUSC)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO (FACHUCA) 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA - FACISA (FACISA) 

FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE SERRA TALHADA (FACHUSST)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS DE GARANHUNS (FAHUG)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DOS PALMARES (FACIP) 

FACULDADE DE DIREITO DE GARANHUNS (FDG)  

FACULDADE DE ENFERMAGEM DE BELO JARDIM (FAEB)  

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL (FAMASUL)  

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 
(FAFOPAI)  

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA (FAFOPA)  

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM (FABEJA) 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA (F.F.P.G.)  

Fonte: pesquisadora com base nos dados do e-MEC. 

 

O estado da Paraíba, com 56.585 km² e uma população estimada em 

torno de 4 milhões de habitantes possui 04 IES públicas, sendo 03 federais 

(Instituo Federal de Tecnologia da Paraíba – IFPB, Universidade Federal da 

Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande) e 01 estadual 

(Universidade Estadual da Paraíba). 

O Ceará, estado nordestino com 148.826 km² e com população 

estimada de 9 milhões de habitantes possui 06 IES públicas. Deste total, 05 

são federais (Instituto de Tecnologia do Ceará, Universidade federal do Ceará, 

Universidade Federal do Cariri, e Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-brasileira) e 01 estadual (Universidade estadual do Ceará). 

Rio Grande do Norte, estado com 52.797 km² e com população em torno 

de 3 milhões de habitantes, possui 05 IES públicas. Das 05 IES, 04 são de 

natureza federal (Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, Instituto 

Federal de Tecnologia do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio 



78 
 

Grande do Norte, e Universidade Federal do Semiárido) e 01 IES estadual 

(Universidade Estadual do Rio Grande do Norte). 

Os estados do Maranhão e Piauí possuem 04 IES públicas. O 

Maranhão, estado com 331.983 km² e com uma população de 

aproximadamente 7 milhões de habitantes possui 02 IES estaduais 

(Universidade Estadual do Maranhão e a Universidade Virtual do Maranhão) e 

02 IES federais (Instituto Federal do Maranhão e a Universidade Federal do 

Maranhão). O Piauí, com população estimada em 3 milhões de habitantes e 

com extensão territorial de 251.529 km² possui 02 IES estaduais (Instituto 

Superior de Educação Antônio Freire e a Universidade Estadual do Piauí) e 02 

IES federais (Universidade Federal do Piauí e o Instituto Federal de Tecnologia 

do Piauí). 

Resumindo todas as ponderações descritas acima, sobre a relação 

extensão territorial x população estimada x quantitativo de IES públicas 

elaboramos o seguinte quadro: 

 

Tabela 06 – Instituições de Ensino Superior Públicas no Nordeste 

 

IES Públicas no Nordeste/2012 

ESTADO 
EXTENSÃO 
TERRITORIAL 

POPULAÇÃO 
ESTIMADA 

QUANTIDADE DE IES 
PÚBLICAS 

BAHIA 567.295 km² 14 milhões/hab 7 

SERGIPE 21.910 km² 2 milhões/hab 2 

ALAGOAS 27.768 km² 3 milhões/hab 4 

PERNAMBUCO 98.312 km² 9 milhões/hab 29 

PARAIBA 56.585 km² 4 milhões/hab 4 

CEARÁ 148.826 km² 9 milhões/hab 4 

RIO GRANDE DO 
NORTE 52.797 km² 3 milhões/hab 5 

MARANHÃO 331.983 km² 7 milhões/hab 4 

PIAUÍ 251.529 km² 3 milhões/hab 4 
Fonte: pesquisadora com base no Censo 2010 e e-MEC. 

 

Adentrando na discussão sobre o Reuni, o site do MEC informa que até 

o ano de 2008 todas as universidades federais do Brasil aderiram ao programa, 

incluindo-se nessa gama, as que estão na região Nordeste. Especificamente 

para a referida região, foi traçado o panorama relatado no Quadro 04. 
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Quadro 04 – Universidades Federais no Nordeste pós REUNI 

 

UNIVERSIDADES FEDERAIS NO NORDESTE 

UNIVERSIDADES POR ESTADO 

ESTADO SILGA DA INSTUTUIÇÃO QUANTIDADES DE INSTITUIÇÕES 

BAHIA 

UFBA (1946) 

4 UNIVASF (2002) * 

UFRB (2005) 

UNILAB (2010) * 

SERGIPE UFS (1967) 1 

ALAGOAS UFAL (1961) 1 

PERNAMBUCO 

UFPE (1965) 

3 UFRPE (1967) 

UNIVASF (2002)* 

PARAÍBA 
UFPB (1955) 

2 
UFCG (2002) 

CEARÁ 

UFCE (1955) 

3 UNILAB (2010) * 

UFRC (2011) 

RIO GRANDE DO NORTE 
UFRN (1960) 

2 
UFERSA (2005) 

MARANHÃO UFAM (1966) 1 

PIAUÍ UFPI (1971) 2 

 UNIVASF (2002)*  

Fonte: Pesquisadora com base nos sites das IES/INEP. 

*as universidades citadas abrangem mais de um estado da região nordeste, assim, a 
UNILAB tem sede na Bahia e no Ceará, e a UNIVASF possui sede na Bahia, 
Pernambuco e Piauí.  

 

 

Ainda em relação ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI, e com base nos dados dos 

sites das universidades que estão localizadas na região Nordeste, criou-se um 

comparativo entre a situação das IES antes e após a adesão a este, conforme 

descrito no Quadro 05. 
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Quadro 05 – Situação das Universidades Federais do NE antes e após a 
adesão ao REUNI. 

(continua) 

REUNI – Situação das universidades federais antes e após 

Universidade 
Ano de 
Criação Antes do Reuni Após o Reuni 

UFBA 1946 

36 Unidades Universitárias: 
34 em Salvador, 01 em 
Barreiras e 01 em Vitoria da 
Conquista. 

Desmembramento em UFSBA e 
UFOBA. 

UFRB 2005 
01 Campus em Cruz das 
Almas. 

Ativação de mais 03 Campi: 01 em 
Amargosa, 01 em Cachoeira e 01 
em Santo Antônio de Jesus. 

UNIVASF 2002 
01 Campi em Juazeiro/Ba e 
01 Campi em Petrolina/PE. 

Ativação de mais 02 campi, 01 em 
São Raimundo Nonato/PI e 01em 
Senhor do Bomfim/BA, e previsão 
de 01 Campus em Paulo 
Afonso/BA. 

UFS 1967 
01 Campus em Aracaju e 01 
Campus em São Cristóvão 

Ativação de mais 03 campi: 01 em 
Laranjeiras, 01 em Itabaiana e 01 
em Lagarto. 

UFAL 1961 01 Campus em Maceió 
Ativação de mais 02 Campi: 01 em 
Arapiraca e 01 em Delmiro 
Gouveia. 

UFPE 1965 01 Campus em Recife 
Ativação de mais 02 Campi: 01 em 
Caruaru e 01 em Vitória de Santo 
Antão. 

UFRPE 1967 01 Campus em Recife 
Ativação de mais 02 Unidades 
Universitárias: 01 em Garanhuns e 
01 em Serra Talhada. 

UFPB 1955 

05 Campi: 01 em João 
Pessoa, 01 em Areias, 01 
em Bananeiras e 01 em 
Campina Grande (ate 2002) 

Ativação de mais 01 Campus no 
Litoral Norte com Unidades 
Universitárias em Mamanguape e 
Rio Tinto. 

UFCG 2002 
03 Campi: 01 em Campina 
Grande, 01 em Patos e 01 
em Cajazeiras. 

Ativação de mais 02 Campi: 01 em 
Souza e 01 em Sumé. 

UFCE 1955 
01 Campus em Fortaleza 
com 03 Unidades 
Universitárias nesta cidade. 

Ativação de mais 03 Campi: 01 em 
Sobral, 01 na região do Cariri, e 01 
em Quixadá. 

UFRC 2011 Não existia 01 Campus em Juazeiro do Norte 

UNILAB 2010 Não existia 
03 Campi: 02 no Ceará (Redenção 
e Aracapé) e 01 na Bahia (São 
Francisco do Conde). 

Fonte: pesquisadora com base nos sites da IES/MEC. 

 

 

 

 



81 
 

Quadro 05 – Situação das Universidades Federais do NE antes e após a 
adesão ao REUNI. 

(conclusão) 

Universidade 
Ano de 
Criação Antes do Reuni Após o Reuni 

UFRN 1960 
01 Campus em 
Natal 

Ativação de mais 05 Campi: 
01 em Caicó, 01 em Currais 
Novos, 01 em Cérebro, 01 
em Macaíba e 01 em Santa 
Cruz. 

UFERSA 2005 
01 Campus em 
Mossoró 

Ativação de mais 02 Campi: 
01 em Angicos e 01 em 
Caraúbas. 

UFMA 1966 
01 Campus em 
São Luís. 

Ativação de mais 07 Campi: 
01 em Imperatriz, 01 em 
Bacabal, 01 em Pinheiro, 01 
em Grajaú, 01 São Bernardo, 
01 em Codó, 01 em 
Chapadinha. 

UFPI 1971 
01 Campus em 
Teresina 

Ativação de mais 04 Campi: 
01 em Parnaíba, 01 em 
Picos, 01 em Floriano e 01 
em Bom Jesus. 

Fonte: Pesquisadora com base nos sites da IES/MEC. 

 

Ao nos referimos ao desmembramento das universidades, afirma-se, 

com base nas informações disponibilizadas nos documentos oficiais que regem 

as IES citadas, que se trata da criação de uma nova entidade administrativa 

para aquela IES, ou seja, o desmembramento da UFBA em UFSBA e UFOBA 

significa dizer que haverá17 o desvinculamento desta em duas novas 

instituições, com regimento e estrutura administrativa autônoma. 

Observamos no quadro 05 que uma IES federal foi criada na década de 

1940, duas durante o governo JK, cinco no período da ditadura militar, quatro 

no governo de FHC, e duas após o Reuni. Contudo, ressaltamos que o 

Programa de Apoio e Reestruturação das Universidades Federais ampliou 

significativamente a questão da interiorização dos campi nas universidades já 

existentes. E, no fato da interiorização dos campi surgem os questionamentos 

a respeito da qualidade do ensino superior federal e público, pois nem sempre 

as construções dos novos campi ocorrem paralelamente ao funcionamento das 

atividades destes. Podemos citar como exemplo a questão do 

                                                           
17

Foi utilizada a expressão ‘haverá’ porque o campus que dará origem à UFOBA está em fase 
de construção e tem previsão de inauguração para 2014. 
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desmembramento da UFBA em duas novas IES, na qual a UFBOA ainda está 

em construção, mas já contabiliza a oferta de curso no e-MEC. 

Atualmente, vivencia-se a primeira administração geral feminina no 

Brasil, através da Presidente Dilma Roussef, e o REUNI ainda rende frutos, 

porém, precisam ser analisados todos os impactos dos ajustes estruturais nas 

politicas públicas na atual conjuntura política e econômica, inclusive na política 

de educação, o que neste momento não constituí foco da presente pesquisa. 

Dessa maneira, o que se encontra em termos quantitativos e qualitativos 

para o Ensino Superior no Brasil recai diretamente nos cursos de graduação 

ofertados pelas IES, e mais especificamente, sobre o foco desta pesquisa, que 

é a expansão dos cursos presenciais em Serviço Social, na região Nordeste do 

Brasil.  

O item seguinte aborda com maior precisão de detalhes sobre os cursos 

de Serviço Social no país, partindo das primeiras iniciativas de formação até o 

movimento de intenção de ruptura com o modo tradicional de formar 

assistentes sociais e encerra-se com uma análise de como está a graduação 

presencial na referida área, dentro do contexto dos governos neoliberais. 
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3. A expansão dos cursos de graduação em Serviço Social no 

nordeste do Brasil 

 

A proposta de trabalho deste capítulo é contextualizar a expansão dos 

cursos de graduação em Serviço Social no nordeste do Brasil, e para tal se faz 

necessário tratar da institucionalização da profissão no país, descrevendo as 

implicações desta na sociedade capitalista. Buscou-se, ainda, demonstrar por 

meio de dados fornecidos pelo INEP e pelo e-MEC, o quantitativo de 

instituições de Ensino Superior que oferecem o curso, procurando confirmar a 

hipótese de que houve crescimento na oferta de vagas para esta área nos 

últimos anos. 

 

3.1. Dos primórdios do Curso de Serviço Social no Brasil à Virada 

Democrática 

 

O termo Serviço Social foi utilizado pela primeira vez nos Estados 

Unidos da América, no ano de 1904, para designar a formação de pessoas que 

se especializaram em trabalhar com assistência social (ADID, 2011). No Brasil, 

a primeira escola de Serviço Social foi fundada no ano de 1936, na cidade de 

São Paulo, é oriunda do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS). 

Posteriormente, esse primeiro curso de Serviço Social foi incorporado à 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fundada e regulamentada pelo 

Decreto Lei nº 9.632 de 1946. Com a incorporação do curso de Serviço Social 

a seu quadro de ofertas, tornou-se a primeira universidade a oferecer esta 

graduação no país. Neste mesmo ano foi criada a ABESS – Associação 

Brasileira de Ensino em Serviço Social –, com objetivo de estabelecer uma 

articulação do ensino na área para lutar e elaborar uma proposta de currículo 

mínimo para os cursos de graduação em Serviço Social. 

Em relação ao currículo mínimo, Gonçalves, Damasceno e Ézer (2007) 

elucidam a informação de que o primeiro foi estabelecido no ano de 1954, por 

meio da Lei nº 1.889 de 13/06/1953 e do Decreto nº 35.311 de 08/04/1954. 

Este permaneceu em uso até o ano de 1970, quando precisou se adequar ao 

sistema de créditos e aos níveis de pós-graduação. 
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As alterações na conjuntura socioeconômica e política, e o processo de 

renovação no Serviço Social, desencadearam a necessidade de uma revisão 

nos parâmetros curriculares até então adotados, o que ocasionou na 

aprovação de um novo currículo mínimo, no ano de 1982. Este traz como 

inovação a determinação da teoria social de Marx para a formação profissional. 

Com a aprovação da nova LDB pelo Congresso Nacional, e posterior 

sancionamento pelo presidente FHC, foi necessária uma readequação do 

currículo mínimo ao que estava estabelecido na Lei nº 9.394/96. A partir de 

então a nomenclatura “currículo mínimo” cai em desuso, dando lugar ao nome 

“diretrizes curriculares”. Sobre essa exigência de adequação dos currículos 

existentes, Gonçalves, Damasceno e Ézer (2007, p. 75) cientificam: 

 

A ABEPSS, junto com as unidades de ensino, travou uma luta politica 
para ajustar a proposta curricular às exigências da LDB – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – nº 9.394 de 20/12/1996, aprovada 
posterior a Convenção. Somente com a Resolução CNE/CES, de 13 
de março de 2002, são estabelecidas as diretrizes curriculares para 
os cursos de Serviço Social, tendo por base as pareceres CNE/CES 
492/2001 e 1.363/2001, versando sobre as diretrizes curriculares 
nacionais. 

 

Voltando para o período brasileiro de institucionalização dos cursos de 

Serviço Social nas universidades, destaca-se que no final da década de 1950, 

o país passou por momentos de modificações estruturais no campo político-

econômico, em acompanhamento a todas as alterações nos parâmetros 

econômicos em âmbito mundial, e assim o início da década de 1960 traz a 

crise nos padrões de acumulação capitalista com os pacotes de ajustes ditados 

pelos acordos internacionais. 

Conforme descrito no capítulo 2, o período de 1950-1960 foi de grande 

desenvolvimento no parque tecnológico e industrial brasileiro, o que colaborou 

com o desenvolvimento do Ensino Superior no país, pela necessidade de 

formação de pessoas especializadas para assumir as novas demandas no 

mercado de trabalho. Em 1953, tem-se a adesão da Lei 1.889, de 13 de junho, 

regulamentando a graduação em Serviço Social, com cursos de duração 

mínima de 3 anos. 

Para esclarecimento a respeito desse período, Gomes (2009, p. 28) 

acrescenta: 
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A crescente centralização das políticas sociais pelo Estado gera o 
aumento da demanda pela execução de programas sociais no interior 
das instituições, induzindo ao crescimento numérico das escolas e do 
meio profissional, com a consequente expansão do Serviço Social e 
elevação do status profissional. A realização do I Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), em 1947, marca o início de 
uma tendência de valorização crescente dos encontros nacionais, 
cada vez mais massivos e reveladores dos debates e das polêmicas 
profissionais. A forte influência norte-americana na América Latina e 
no Brasil, a partir do segundo pós-guerra penetra também na 
profissão, com a incorporação das teorias estrutural-funcionalistas e 
das metodologias de intervenção, especialmente o Serviço Social e o 
Serviço Social de Grupo. A crescente centralização das políticas 
sociais pelo Estado gera o aumento da demanda pela execução de 
programas sociais no interior das instituições, induzindo ao 
crescimento numérico das escolas e do meio profissional, com a 
consequente expansão do Serviço Social e elevação do status 
profissional.  

 
 

Na década de 1970, o debate crítico no campo do Serviço Social torna-

se profícuo, os diversos seminários da categoria ocorriam em todo país com o 

intuito de discutir a produção acadêmica em torno da profissão, e então a 

PUC/SP funda, nessa década, os primeiros cursos de Mestrado e Doutorado.  

Em 1979, o Brasil contava com 65 cursos de Serviço Social, e desse 

total, 50% estava em instituições públicas de ensino e 50% em instituições 

privadas. Dos cursos em instituições públicas 44% estavam no Nordeste, 31% 

no Sudeste, 12% no Sul, 9% na região Norte e 3% no Centro-oeste. 

 

Tabela 07 – Cursos de Serviço Social em 1979 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL EM 1979 

PÚBLICOS PRIVADOS 

33 32 

PORCENTAGEM DOS CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL NA REDE 
PÚBLICA  

NORDESTE SUDESTE SUL NORTE CENTRO-OESTE 

44% 31% 12% 9% 3% 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados de SIMÕES (2007). 
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Importa destacar que no ano de 1979 ocorre o “Congresso da Virada”18, 

no qual o Serviço Social brasileiro pauta na formação profissional uma de suas 

prioridades, enfaticamente nos processos acadêmicos de pesquisas e pós-

graduação, e na esfera de organização política desse grupo, debatendo e 

agindo conforme as entidades que representam a categoria (SANTOS, ABREU 

E MELIM, 2011).  

A década de 1980 foi marcada por um período de transformações 

político-sociais importantes para o Brasil. Para Gomes (2009, p.37), 

 
os anos 1980 representaram um amplo movimento de conquistas 
democráticas: os movimentos sociais organizaram-se, em diferentes 
áreas, os sindicatos fortaleceram-se, as demandas populares 
ganharam visibilidade pública, as aspirações por uma sociedade justa 
e igualitária expressaram-se na luta por direitos, que acabaram se 
consubstanciando na Constituição de 1988. 

 

Para o Serviço Social tem um projeto profissional comprometido com os 

direitos humanos e sociais, uma qualificação das políticas públicas, a 

construção da cidadania e a ampliação da democracia social e econômica 

como instrumentos de formação do assistente social e execução de suas ações 

voltadas para a sociedade em geral. Ocorre um amadurecimento teórico 

considerável com ampliação da produção editorial na área e, a partir de então, 

há uma rica agenda intelectual para os docentes, estudantes e profissionais. 

As discussões sobre o projeto ético-político do Serviço Social iniciaram 

em 1970, com intensificação deste debate em 1990, pois a profissão buscava 

ultrapassar o conservadorismo existente no interior desta. Sobre o projeto 

ético-político, Netto (1999, p. 10) afirma que 

 

a luta pela democracia na sociedade brasileira, encontrando eco no 
corpo profissional, criou o quadro necessário para romper com o 
quase monopólio do conservadorismo no Serviço Social: no processo 
da derrota da ditadura se inscreveu a primeira condição – a crítica 
política – para a constituição de um novo projeto profissional. 

 

Outros dois fatores que contribuíram para reforçar o projeto ético-político 

do Serviço Social foi a Lei de Regulamentação da Profissão, Lei nº 8.669, de 

                                                           
18

 III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em São Paulo no ano de 1979, 
denominado “Congresso da Virada”. De acordo com o CFESS, a conjuntura sócio histórica 
permitiu que os assistentes sociais começassem a tecer o entendimento do Serviço Social nos 
marcos da relação capital/trabalho e nas complexas relações entre Estado e Sociedade. 
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17/06/1993; e, o Código de Ética aprovado em 15/03/1993. O primeiro insere a 

profissão no contexto da especialização do trabalho coletivo, o que não garante 

a esta o status de ciência, mas com a aproximação do curso, há uma produção 

de conhecimento na área das Ciências Sociais, endossado pela pós-

graduação. O segundo fator determina quais são as competências e as 

atribuições privativas do assistente social, tornando claro o trabalho que é 

específico deste profissional. 

Desse período de consolidação das instituições de Ensino Superior no 

Brasil, não foram encontrados muitos dados quantitativos de cursos de Serviço 

Social disponíveis, pois, de acordo com Martins (2002), a maior parte dos 

dados começou a serem computados estatisticamente a partir de 1993. Por 

este motivo apresenta-se uma maior referência do processo de expansão do 

Ensino Superior de forma mais generalizada, com foco na quantificação do 

número de vagas ofertadas. 

 

 

3.2. Os Cursos de Serviço Social nos Governos Neoliberais: 

Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva 

 

 

Na década de 1990 assume um estado com medidas de regressão nas 

responsabilidades sociais, referendadas pela crise no Estado de bem-estar 

social nos países centrais e pela derrocada do “socialismo real”. Ocorre uma 

globalização dos sistemas de produção e dos mercados, uma financeirização 

da economia e uma explosão da tecnologia e informática.  

Na área da Educação Superior, o que é descrito por Santos, Abreu e 

Melim (2011, p. 786), com base em Behring (2003) e Fontes (2010): 

 

Em países de economia dependente, com inserção capitalista 
desigual e combinada como o Brasil, os efeitos da opção político-
econômica neoliberal se dão pela via de acordos internacionais de 
ajustes, manutenção e controle da política monetária, com foco no 
controle inflacionário e dinamização das exportações de commodities, 
bem como abertura avassaladora para o capital estrangeiro, agora 
adentrando no país, não só pela industrialização e setor agrícola 
(mecanismo já presente desde o século passado com o 
desenvolvimentismo), mas se espraia por setores abertos à economia 
de mercado, como os serviços. 
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Assim, de acordo com dados do Sistema de Informação para Gestão de 

Recursos Humanos em Saúde - SIGRAS (Rede Observatório de Recursos 

Humanos em Saúde/Estação Trabalho de IMS/UERJ), de 1995 a 1999, período 

do governo de FHC, o nordeste brasileiro contava com 03 cursos de Serviço 

Social privados e 10 públicos. Em 2003, já no governo Lula, essa região do 

país contava com 07 cursos privados e mantinham-se os mesmos 10 cursos 

em Instituições públicas. Em 2007, em pleno processo de execução dos planos 

de expansão do Ensino Superior, 25 cursos privados e 14 públicos. 

Com isso, percebe-se que ocorreu um alargamento no número de vagas 

privadas nos cursos de Serviço Social, saltando de 1.080, no ano de 1995, 

para 4.105, em 2007. Encontra-se, em Simões (2007, p.11), a seguinte análise 

sobre o curso de Serviço Social no Nordeste: 

 

A região Nordeste é a que concentra (proporcionalmente) o maior 
número de cursos públicos, sendo mais da metade (dos cursos 
públicos) criado no período 1946-1963. Até 1994, eram 14 públicos 
contra 4 privados. A criação de 9 cursos privados em 1995-2005 
equilibra a distribuição de cursos públicos e privados na região, mas 
não é capaz de tirar do setor público a predominância na região. A 
região Nordeste foi, assim, a menos atingida (proporcionalmente) 
pelo crescimento do setor privado nos anos 1990.  

 

Em 2009 o número de vagas já estava em 6.905 e acredita-se que este 

aumento se deve, principalmente, pela utilização do modo de Ensino à 

Distância, popularizado no Brasil como EaD, desde 2006. Sobre isso, Gomes 

(2009, p. 17) diz que: 

 
A distribuição de vagas segundo a natureza das IES (pública e 
privada) revela a avassaladora e desordenada expansão do Ensino 
Superior privado no país que, por sua vez, se refrata na área do 
Serviço Social, pois as 46 IES públicas (estaduais, federais e 
municipais) oferecem apenas 5.358 vagas, enquanto as 207 IES de 
natureza privada (privada comunitária, privada Comunitária/ 
confessional/filantrópica, privada filantrópica e privada particular) são 
responsáveis por 27.465 vagas, ou seja, o quíntuplo de vagas 
ofertadas pelas IES de natureza pública. 

 

Com base na tabela 07, percebe-se que, de 2000 a 2005, o crescimento 

quantitativo de cursos estava em torno de 20 novos cursos ao ano e que, a 

partir de 2006, ano da implementação do Ensino à Distância, e após um 
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pequeno decréscimo em 2007, o número de novos cursos pelo Brasil 

aumentou de maneira mais significativa. Atualmente, existem 694 cursos de 

Serviço Social no Brasil com credenciamento regular no Ministério da 

Educação e cadastramento eletrônico no e-MEC. 

 

Tabela 08 – Cursos de Serviço Social no Brasil/2000 – 2012. 

ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CURSOS 88 97 109 131 152 178 207 205 274 294 403 418 694 

Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ doObservaRH 

 

Do montante de 694 cursos funcionando regularmente no território 

brasileiro temos 441 na modalidade presencial e 253 na modalidade de ensino 

a distancia, conforme descreve a tabela 08. 

 

Tabela 09 – Cursos de Serviço Social Credenciado no e-MEC 2012 

(conclusão)

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL 
CREDENCIADOS NO e-MEC 2012 

ESTADO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL  EaD Total 

Acre 3 5 8 

Alagoas 6 10 16 

Amapá 2 6 8 

Amazonas 12 6 18 

Bahia 23 15 38 

Ceará 14 7 21 

Distrito 
Federal 9 9 18 

Espirito 
Santo 11 13 24 

Goiás 4 11 15 

Maranhão 5 9 14 

Minas 
Gerais 73 14 87 

Mato 
Grosso 4 11 15 

Mato 
Grosso do 
Sul 4 11 15 

Pará 8 10 18 

Paraiba 6 9 15 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL 
CREDENCIADOS NO e-MEC 2012 

ESTADO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL  EaD Total 

Paraná 35 10 45 

Pernambuco 9 8 17 

Piauí 10 6 16 

São Paulo 90 12 102 

Santa 
Catarina 16 10 26 

Sergipe 7 8 15 

Rio de Janeiro 44 10 54 

Rio Grande 
do Norte 9 9 18 

Rio Grande 
do Sul 27 10 37 

Rondônia 4 10 14 

Roraima 2 6 8 

Tocantins 4 8 12 

Total de 
Estados = 26 
+ 01 Distrito 
Federal 

Total 
Presencial = 
441 

Total 
EaD = 

253 

Total 
Geral
= 694 

Fonte: pesquisadora com base nos dados do e-MEC
19

. 

                                                           
19

 Informamos que o Ministério da Educação contabiliza os cursos de graduação da seguinte 
forma: um curso de graduação só é reconhecido e validado após a conclusão da primeira 
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Ao buscar os dados sobre o quantitativo de cursos de Serviço Social na 

região do Nordeste do Brasil, encontrou-se, no Observatório SIGRAS, que no 

período de 2000-2010 houve um crescimento destes. Enfaticamente, ao 

detalhar os dados, observa-se que, de 2000-2004, a quantidade de instituições 

de Ensino Superior com o referido curso, manteve-se quase que inalterada, 

passando a um largo crescimento a partir de 2006, e um estrondoso aumento 

em 2012, totalizando, hoje, cerca de 170 cursos cadastrados no e-Mec, sendo 

que, desse total, quatro cursos foram extintos. Assim, encontra-se em pleno 

funcionamento, 166 cursos de graduação em Serviço Social. 

Sobre o aumento do quantitativo de cursos a partir de 2006 podemos 

supor que tem relação com a consolidação da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), de nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da assistência social no Brasil, pois mesmo essa lei datando do 

ano de 1993 sua implementação só foi possível a partir da criação do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS,  no ano de 2005, ou seja, como o SUAS 

prevê que deve existir ao menos um assistente social em cada Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS, este aspecto pode ter implicação no 

aumento de oferta de cursos de Serviço Social. 

Outro fator que nos leva a refletir sobre o porquê do aumento do número 

de cursos de graduação em Serviço Social é o baixo custo que o curso exige, 

pois não requer gastos com a construção de laboratórios ou compras de 

equipamentos de alta tecnologia para sua manutenção em funcionamento. No 

gráfico 2 expomos o quantitativo de cursos de Serviço Social na região 

nordeste por ano, partindo do ano 2000 até 2012, e neste gráfico está incluso 

as IES da esfera pública e da privada. 

Na tabela 09 mostramos o quantitativo de cursos públicos de Serviço 

Social, em funcionamento na região nordeste em 2012. Nas tabelas de 10 a 19 

descrevemos quais IES privadas possuem cadastro no e-MEC de 

funcionamento dos cursos de Serviço Social nos nove estados nordestinos. E, 

no quadro 6 está descrito quais as IES que possuem o curso de Serviço Social 

                                                                                                                                                                          
turma; da mesma maneira, um curso de graduação só é considerado extinto após a conclusão 
do ultimo aluno que estiver matriculado neste. 
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a distancia, estes todos privados, já que as IES públicas não oferecem o curso 

nesta modalidade. 

 

 

Gráfico 02 – Cursos de Serviço Social no Nordeste 

 

 

Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH. 

0 – os anos marcados pelo numero zero indica que mesmo com amplos esforços da 

pesquisadora empreendidos no sentido de captar dados sobre estes dois anos, 2010 e 

2011, durante o tempo de pesquisa, não houve êxito.  

 

Seguindo com a amostragem dos estados nordestinos, realizou-se mais 

dois reequacionamentos, ou seja, quantificou-se os cursos em modalidades de 

ensino presencial e EaD; e pesquisou-se quantos destes cursos estão sendo 

ofertados em universidades públicas, partindo da ideia de que o REUNI 

contribuiu para o aumento significativo da formação profissional em Serviço 

Social. Com relação à modalidade de ensino, o gráfico abaixo mostra que há 

89 cursos presenciais e 81 à distância, totalizando os 170 cursos distribuídos 

nos nove estados do Nordeste.  
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Gráfico 03 – Cursos por estado nordestino e modalidade 

 

 

Fonte: pesquisadora com base nos dados do e-MEC 

 

Em relação aos cursos públicos existentes no Nordeste em 2012, pode-

se afirmar que todos são cursos de bacharelado em Serviço Social, totalizando 

15 cursos em instituições de Ensino Superior público em 09 IES. Ainda assim, 

ressalta-se que não há curso público de licenciatura em Serviço Social nas 

universidades nordestinas, mesmo este curso já existindo em outras regiões do 

Brasil. Outro destaque é que apenas no estado do Ceará o curso público na 

referida área não é ofertado em uma IES federal, mas sim em uma instituição 

da esfera estadual. 

 

Tabela 10 – Cursos Públicos em Serviço Social 2012. 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PÚBLICO  

ESTADO QUANTIDADES 

BAHIA 2 

SERGIPE 1 

ALAGOAS 2 

PERNAMBUCO 2 

PARAIBA 3 

CEARÁ 1 

RIO GRANDE DO NORTE 2 

MARANHÃO  1 

PIAUÍ 1 

TOTAL: 15 

Fonte: pesquisadora com base nos dados e-Mec/Inep. 
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Quadro 06 – IES com Cursos Públicos de Serviço Social/Nordeste 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PÚBLICO/INSTITUIÇÕES 

BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO BAIANO 

SERGIPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

ALAGOAS UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCAIS DE SERRA 
TALHADA 

PARAÍBA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CEARÁ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MARANHÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PIAUÍ  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

Fonte: pesquisadora com base nos dados do e-MEC. 

 

Conforme a tabela 10, os estados nordestinos com maior predominância 

dos cursos de Serviço Social presencial e privado são Bahia e Ceará, e o 

menor é Sergipe. Acredita-se que esse fator seja oriundo da proporção de 

municípios por Estado, visto que os dois maiores possuem mais cursos e o 

menor estado da região possui o menor quantitativo. 

 

 

Tabela 11 - Cursos de Serviço Social/Privado/Presencial 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAL EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

ESTADO INSTITUIÇÕES CURSOS EM FUNCIONAMENTO 

BAHIA 18 21 

SERGIPE 2 5 

ALAGOAS 4 4 

PERNAMBUCO 8 9 

PARAIBA 5 5 

CEARÁ 12 12 

RIO GRANDE DO NORTE 7 8 

MARANHÃO 4 4 

PIAUÍ 9 9 

TOTAL 69 77 

Fonte: Pesquisadora com base no e-MEC. 
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Ainda na perspectiva de instituições privadas na região Nordeste, que 

possuem curso de graduação presencial em Serviço Social, foram produzidas 

as tabelas de 12 a 20, com o intuito de demonstrar as IES existentes em cada 

estado nordestino, pois acredita-se que, assim, visualiza-se de maneira mais 

eficaz, o nome das instituições e o quantitativo de cursos ofertados. 

 

Tabela 12 – Cursos de Serviço Social Presencial em Instituições 

Privadas/BAHIA 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAL EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

BAHIA 

MUNICIPIO: SALVADOR 

NOME DA IES 
QUANTIDADE DE 
CURSOS 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR – UCSAL 1 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVERIA – UNIVERSO 1 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA – FIB 1 

CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO – UNIJORGE 2 

FACULDADE BATISTA BRASILEIRA – FBB 1 

FACULDADE DA CIDADE DE SALVADOR – FCS 1 

FACULDADE DOM PEDRO II – FDPII 1 

FACULDADE HÉLIO ROCHA – FHR 1 

FACULDADE REGIONAL DA BAHIA – FARB 1 

FACULDADE SÃO SALVADOR – FSS 1 

FACULDADE DELTA/UNIME- FACDELTA 1 

FACULDADE VASCO DA GAMA – FVG  2 

Total 14 
MUNICIPIO: FEIRA DE SANTANA 

FACULDADE ANISIO TEXEIRA DE FEIRA DE SANTANA – FAT 1 

FACULDADE NOBRE – FAN 1 

Total  2 
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO MONTE/ITAMARJU 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS – FACISA  2 

Total 2  
MUNICIPIO: RIBEIRA DO POMBAL 

FACULDADE REGIONAL DE RIBEIRA DO POMBAL – FRRP 1 

 Total  1 
MUNICIPIO: ITABUNA 

FACULDADE DO SUL/UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA – FACSUL/UNIME 1 

Total  1 

MUNICIPIO: ALAGOINHAS 

FACULDADE REGIONAL DE ALAGOINHAS – FARAL  1 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-MEC. 
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De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, a Bahia possui uma estimativa de mais de 14 milhões de 

habitantes, sendo que, deste total, quase 3 milhões de pessoas residem na 

capital, Salvador. De acordo com a tabela 10, na capital baiana, há um total de 

14 cursos de Serviço Social, presenciais privados, ofertados em 12 IES. Além 

de Salvador, mais cinco municípios oferecem este mesmo curso, com estas 

mesmas características, são eles: Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Feira de 

Santana, Itabuna e Santo Antônio de Jesus. 

 

Tabela 13 – Cursos de Serviço Social Presenciais em Instituições 

Privadas/SERGIPE 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

SERGIPE 

MUNICIPIO: ARACAJU 

NOME DA IES QUANTIDADE DE CURSOS 

UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT 1 

 
MUNICIPIO: ITABAIANA 

UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT 1 

  

MUNICIPIO: ESTANCIA 

UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT 1 

  

MUNICIPIO: PROPRIÁ 

UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT 1 

  

MUNICIPIO: LAGARTO 

FACULDADE JOSÉ AUGUSTO VIEIRA – FJAV  1 
TOTAL 5 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-MEC. 

 

No estado de Sergipe, que possui cerca de 2.110.867 habitantes20, 

encontram-se duas IES que ofertam o curso de Serviço Social na modalidade 

presencial/privado. Uma única instituição possui quatro cursos, ofertando vagas 

semestralmente, um deles sediados na capital Aracaju e mais três nos 

municípios de Estância, Itabaiana e Propriá. Outra instituição oferece um curso 

no município de Lagarto. 

                                                           
20

Dado extraído do censo 2010, produzido pelo IBGE. 



96 
 

 

Tabela 14 – Cursos de Serviço Social Presenciais em Instituições 

Privadas/ALAGOAS 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

ALAGOAS 

MUNICIPIO: MACEIÓ 

NOME DA IES 
QUANTIDADE DE 
CURSOS 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ – CESMAC 1 

FACULDADE INTEGRADA TIRADENTES – FITS 1 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO – FRM  1 

MUNICIPIO: ARAPIRACA 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECILIA – IESC 1 
TOTAL 4 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

Em Alagoas, estado brasileiro com população estimada, pelo censo 

2010 do IBGE, em torno de 3.120.494 habitantes, encontram-se quatro IES 

privadas que ofertam a graduação em Serviço Social. Três desses cursos ficam 

na capital Maceió, e um no município de Arapiraca. 

 

Tabela 15 – Cursos de Serviço Social Presenciais em Instituições 

Privadas/PARAÍBA 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

PARAIBA 

MUNICIPIO: JOÃO PESSOA 

NOME DA IES 
QUANTIDADE DE 
CURSOS 

FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA – FPB 1 

FACULDADE BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – 
FABEX 1 

MUNICIPIO: CAJAZEIRAS 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS – 
FAFIC 1 

FACULDADE SANTA MARIA – FSM 1 

MUNICIPIO: PATOS 

FACULDADE INTEGRADA DE PATOS - FIP  1 
TOTAL 5 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

A Paraíba, estado nordestino com população estimada, pelo censo 

2010, em 3.767.000 de habitantes, possui cinco cursos presenciais de 
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graduação em Serviço Social. Dois destes cursos estão na capital João 

Pessoa, mais dois no município de Cajazeiras e 01 no município de Patos. 

 

Tabela 16 – Cursos de Serviço Social Presencial em Instituições 

Privadas/PERNAMBUCO 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

PERNAMBUCO 

MUNICIPIO: RECIFE 

NOME DA IES QUANTIDADE DE CURSOS 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO – 
UNICAP 1 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA – 
UNIVERSO 1 

FACULDADE ESTACIO DO RECIFE – FIR 1 

FACULDADE DO RECIFE – FAREC 1 

FACULDADE JOAQUIM NABUCO – FJN 1 

 TOTAL  5 

MUNICIPIO: CARUARU 

ASSOCIAÇÃO CARUARURENSE DE ENSINO 
SUPERIOR – ASCES (02) 2 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU – 
FMN/CARUARU 1 

 TOTAL  3 

MUNICIPIO: OLINDA 

FACULDA MAURICIO DE NASSAU – UNINASSAU 1 
TOTAL NO ESTADO 9 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

O estado de Pernambuco, com população estimada pelo censo 2010 de 

8.796 milhões de habitantes, possui nove cursos de graduação presenciais em 

Serviço Social. Cinco destes cursos estão na Capital, Recife, três no município 

de Caruaru e um na região metropolitana, em Olinda. 
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Tabela 17 – Cursos de Serviço Social Presenciais em Instituições 

Privadas/CEARÁ 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

CEARÁ 

MUNICIPIO: FORTALEZA 

NOME DA IES 
QUANTIDADE DE 
CURSOS 

FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA – 
FAMETRO 

1 

FACULDADE RATIO – FRATIO 1 

FACULDADE DE FORTALEZA – FAFOR 1 

FACULDADE CEARENSE – FAC 1 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU – FMNFORTALEZA 1 

 TOTAL  5 

MUNICIPIO: ACARATI 

FACULDADE VALE DO JAGUARIBE – FVJ 1 

 TOTAL  1 

MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DRº LEÃO SAMPAIO – FLS 1 

 TOTAL  1 

MUNICIPIO: ICÓ 

FACULDADE VALE DO SALGADO – FVS 1 

 TOTAL  1 

MUNICIPIO: SOBRAL 

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA APLICADA – INTA 1 

TOTAL  1 

MUNICIPIO: CAUCAIA 

FACULDADE TERRA NORDESTE – FATENE 1 

 TOTAL  1 

MUNICIPIO: CRATÉUS 

FACULDADE PRINCESA DO OESTE – FPO 1 
TOTAL DO ESTADO 10 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

O Ceará, com população estimada pelo censo 2010 em torno de 8.448 

milhões de habitantes, possui dez cursos privados de graduação em Serviço 

Social. Dentre estes dez, cinco estão situados na capital Fortaleza, e os outros 

cinco nos municípios de Acarati, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Crateús. 
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Tabela 18 – Cursos de Serviço Social Presenciais em Instituições 

Privadas/RIO GRANDE DO NORTE 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICIPIO: NATAL 

NOME DA IES 
QUANTIDADE 
DE CURSOS 

CENTRO UNIVERSITARIO FACEX – UNIFACEX 1 

CENTRO UNIVERSITÁRIO RIO GRANDE DO NORTE – UNIRN 1 

INSITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE – IESRN 1 

FACULDADE ESTACIO – ESTÁCIO FATERN 1 

 TOTAL  4 

MUNICIPIO: MOSSORÓ 

UNIVERSIDADE POTYGUAR – UNP 1 

  

 MINICIPIO: ASSUR 

FACULDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS – FCNSV 1 

    

MUNICIPIO: CAICÓ 

FACULDADE CATÓLICA SANTA TEREZINHA – FCST 1 
TOTAL NO ESTADO 7 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

No Rio Grande do Norte, estado brasileiro com uma população 

estimada, pelo censo de 2010, de 3.168 milhões de habitantes, existem em 

funcionamento cadastrado no Ministério da Educação sete cursos presenciais 

privados de graduação em Serviço Social. Dos sete cursos existentes, quatro 

deles estão em funcionamento na capital Natal, e os outros três funcionam nos 

municípios de Mossoró, Assur e Caicó. 
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Tabela 19 – Cursos de Serviço Social Presenciais em Instituições 

Privadas/PIAUÍ 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

PIAUÍ 

MUNICIPIO: TERESINA 

NOME DA IES QUANTIDADE DE CURSOS 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA 1 

FACULDADE ADELMAR ROSADO – FAR 1 

INSTITUTO CAMILO FILHO – ICF 1 

FACULDADE PIAUÍ – FAPI 1 

FACULDADE EVANGÉLICA DO PIAUÍ – FAEPI 1 

FACULDADE CET – FCET 1 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA 1 

 TOTAL  7 

MUNICIPIO: PIRIPIRI 

CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ – CHRISFAPI 1 

    

MUNICIPIO: PICOS 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO DE SÁ  1 
TOTAL NO ESTADO 9 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

O estado do Piauí, com população estimada, pelo censo 2010, de 3.119 

milhões de habitantes, possui nove cursos de graduação presenciais privados 

em Serviço Social. Dos nove cursos, sete estão concentrados na capital 

Teresina, e dois estão nos municípios de Piripiri e Picos. 
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Tabela 20 – Cursos de Serviço Social Presenciais em Instituições 

Privadas/MARANHÃO 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO 
NORDESTE 

MARANHÃ0 

MUNICIPIO: SÃO LUÍS 

NOME DA IES 
QUANTIDADE DE 
CURSOS 

UNIVERSIDADE CEUMA – UNICEUMA 1 

FACULDADE ATENAS MARANHENSE – FAMA 1 

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO – IESMA 
1 

    

MUNICIPIO: CAXIAS 

FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA 
1 

TOTAL 4 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

O Maranhão, com população estimada pelo censo de 2010 em torno de 

6.57 milhões de habitantes, conta com apenas quatro cursos presenciais 

privados de graduação em Serviço Social, sendo que deste total, três cursos 

estão sediados em São Luís, capital do estado, e um no município de Caxias. 

Com isto, percebe-se que, de fato, há um crescimento progressivo nos 

cursos privados de Serviço Social nos nove estados da região Nordeste, 

confirmando a prerrogativa de que desde 1968 ocorre o forte incentivo à 

privatização do Ensino Superior.  

Deste modo, de acordo com Iamamoto (2008, p. 443), 

 
a intensa e recente expansão dos cursos de graduação no circuito do 
ensino privado tem sérias implicações para a politica de formação 
acadêmica e para o exercício profissional, visto que esses novos 
cursos não acompanham historicamente o processo coletivo de 
elaboração e implementação das diretrizes curriculares, sob a direção 
da ABESS, hoje ABEPSS. A ênfase nas IES privadas empresariais 
tem recaído sobre o ensino, em detrimento da pesquisa e da 
extensão. A lógica empresarial condiciona as relações contratuais 
docentes, que são penalizados pelo regime hora-aula, com elevada 
carga disciplinar, comprometendo um dos princípios das diretrizes 
curriculares: a integração do ensino, pesquisa e extensão. 

 

Ou seja, com os dados sobre a localização dos cursos de graduação 

presenciais em Serviço Social nos estados nordestinos, levantou-se o seguinte 
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questionamento: A formação acadêmica fora das universidades, que são as 

IES que compreendem o tripé ensino, pesquisa e extensão, realmente está 

contribuindo para que haja profissionais aptos a atender as requisições do 

trabalho com as políticas sociais?  

Vale ressaltar que, como não se pode negar a validade jurídica desses 

espaços de Ensino Superior, visto que estes têm seu funcionamento permitido 

e avaliado pelo Ministério da Educação, o que há para minimizar os efeitos de 

uma formação fragilizada é, como bem diz Iamamoto (2008), recorrer a uma 

política de integração desses cursos com uma proposta de formação contida 

nas diretrizes curriculares. 

Passando a questão para o Ensino à Distância, fortemente incentivado 

desde a utilização do governo federal do programa intitulado Universidade 

Aberta do Brasil (2005), foi produzido um quadro com base nos sites das IES 

que ofertam o cursos EaD em Serviço Social, e com base no registro da 

permissão para funcionamento do referido curso no e-MEC. 

Esta busca foi incentivada pela necessidade de conferir em que local do 

Brasil estão as IES que se propõe a formar novos assistentes sociais na 

modalidade à distância. Neste interim, o e-MEC informa que não existem 

cursos públicos de Serviço Social nesta modalidade de ensino. Indício que 

comprova, mais uma vez, a questão abordada por Pereira (2008) sobre a 

“mercantilização do Ensino Superior”. 

No ano de 2007, Iamamoto publicou em seu livro Serviço Social em 

Tempo de Capital Fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social, a 

seguinte afirmação sobre os cursos EaD em Serviço Social: 

 

O crescimento exponencial de vagas na área de Serviço Social tem 
forte estímulo dos cursos de graduação à distância, autorizados pelo 
MEC, que começam a funcionar a partir de 2006. Enquanto os cursos 
presenciais oferecem 70% das vagas, o EaD, em apenas dois anos 
de funcionamento, já é responsável por 30% do total da vagas 
ofertadas, concentradas em apenas 6 cursos no país, dos quais um 
não dispõe de informações. (IAMAMOTO, 2008, p. 439). 
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Quadro 07 – Cursos de Serviço Social EaD no Nordeste 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL EaD NO NORDESTE 

INSTITUIÇÃO SEDE 
POLOS DE APOIO NO 

NORDESTE 

CEUCLAR – Centro Universitário 
Clarentiano Batatais - SP AL e BA 

COC – UNIBES Interativo 

Belo 
Horizonte - 
MG 

AL, BA, CE, MA, PB, 
RN, SE 

NEWTON PAIVA – Centro 
Universitário Newton Paiva  

Nova 
Granada - 
RN RN 

ULBRA – Universidade Luterana do 
Brasil  Canoas -RS 

AL, BA, CE, MA, PB, 
PE, PI, RN, SE. 

UNESA – Universidade Estácio de Sá  
Rio de 
Janeiro - RJ 

AL, BA, CE, PE, RN, 
SE. 

UNIASSELVI – Universidade Leonardo 
da Vinci 

Blumenau - 
SC BA e MA 

UNIDERP – Universidade Anhanguera 
– UNIDERA 

Campo 
Grande - MS 

AL, BA, CE, MA, PB, 
PE, PI, RN, SE. 

UNIFACS – Universidade de Salvador  
Salvador - 
BA 

BA  

UNIGRAN – Centro Universitário 
Grande Dourados  

Dourados - 
MS 

BA, MA e PB. 

UNIMES – Universidade Metropolitana 
de Santos  Santos - SP BA, CE, MA 

UNIP – Universidade Paulista 
São Paulo - 
SP 

AL, BA, CE, MA, PB, 
PI, PE, RN, SE. 

UNISA – Universidade de Santo 
Amaro 

Santo Amaro 
- SP 

AL, BA, MA, PB, PE, 
PI. 

UNIT – Universidade Tiradentes Aracaju - SE AL, BA e SE 

UNITINS – Fundação Universidade do 
Tocantins Palmas - TO 

AL, BA, CE, MA, PB, 
PE, PI, RN, SE. 

UNIUBE – Universidade de Uberaba  
Uberaba - 
MG 

BA 

UNIVERSO – Universidade Salgado 
de Oliveira  

Salvador - 
BA 

PE e BA 

UNOPAR – Universidade do Norte do 
Paraná – Londrina/PR 

Londrina - 
PR 

AL, BA, CE, MA, PB, 
PE, PI, RN, SE. 

UNP – Universidade Potiguar  
Mossoró - 
RN 

PB e RN 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados do e-Mec. 

 

De acordo com o Quadro 07, as IES que se propõe a formar novos 

assistentes sociais à distância estão, predominantemente, situadas na região 

Sudeste, dividida entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Os estados 
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nordestinos estão em segundo lugar quando se trata de localização das IES 

que oferecem esta modalidade de ensino, sendo que estes se centram na 

Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. A região sul possui sede nos estados da 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E a região Centro-oeste possui 

sede nos estados de Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

Ainda em referencia ao quadro 07, do total de 18 instituições que 

oferecem o curso EaD,  cinco tem sede no nordeste e 13 nos outros estados 

espalhados pelo Brasil. 

Diante de tudo que foi exposto observa-se que o quantitativo de cursos 

de Serviço Social regulamentado e credenciado junto aos órgãos competentes 

teve um crescimento importante, pois, se no início do ano 2000 o Brasil 

possuía apenas 88 cursos espalhados por seu território, em 2012 esse número 

cresceu oito vezes, ou seja, passou para 694. Um crescimento em torno de 

750%.  

Um dos fatores que colaboraram para esse crescimento no quantitativo 

de cursos foi à institucionalização e legalização do Ensino à Distância, pois as 

IES, em sua maioria privada, passaram a oferecer o curso em vários pólos e 

em diferentes municípios do país, contabilizados enquanto cursos novos 

criados a partir de 2007. 

É constatado, também, por meio dos dados aqui descritos, que a região 

Nordeste passou de 14 cursos ofertados no ano 2000 para 170, em 2012. 

Desse quantitativo, 89 são presenciais e 81 à distância. E, apenas 15 desse 

total estão funcionando em IES públicas. Esses dados reforçam o 

impulsionamento do Ensino Superior privado e demonstram, claramente, que 

desde 1968 a mercadorização deste nível de ensino é crescente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de dissertação empreenderam-se os esforços em 

analisar as questões pertinentes à expansão dos cursos de graduação em 

Serviço Social no Nordeste brasileiro em tempos de capitalismo neoliberal. 

Assim, este estudo foi problematizado através de duas questões centrais: Em 

tempo de colapso do sistema econômico mundial, houve crescimento na oferta 

da Educação Superior no Brasil? A expansão dos cursos de graduação 

presenciais em Serviço Social ocorre mesmo com o capitalismo monopolista 

em seu estágio neoliberal? 

Como se recorreu ao materialismo histórico dialético para responder a 

estas questões, foi necessário realizar um breve remonte do processo histórico 

em torno da educação, tratando-a enquanto campo do conhecimento científico. 

Para tal, o capitulo I foi dedicado ao desenvolvimento das principais ideias 

sobre esta área, amparado nos pesquisadores da sociologia clássica, e nos 

pesquisadores que se dedicam a contextualizar as relações sociais a partir 

destes. 

Além de chegar a conclusão de que a educação vai além de um simples 

processo de aprendizagem formal, passou-se a valorizá-la para além dos 

ditames do modo de produção econômica, ou seja, as preconcepções da teoria 

do capital humano foram ultrapassadas. Vale ressaltar que acredita-se na 

premissa marxiana de que não há como se entender as relações sociais sem 

que haja uma análise das relações econômicas, visto que esta última sempre 

interfere nas demais condições da vida em sociedade. 

Ainda no primeiro capitulo houve a oportunidade de perceber que, 

mesmo que ínfima, teve evolução nos parâmetros legais do Brasil em relação à 

educação formal, através da busca pelos textos constitucionais. A princípio, foi 

encontrado que as primeiras legislações estavam centradas na resolução da 

questão da alfabetização da população, até mesmo porque a população que 

residia no Brasil era composta por uma variedade de pessoas, oriundas de 

outros países. 

Até os dias atuais, o Brasil já passou por oito textos constitucionais, 

todos eles com algumas pontuações sobre a educação, embora com mais 

ênfase na criação do Ensino Secundário e Superior a partir de 1891. Na 
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constituição de 1934 a educação passa a ser direito de todos e dever da 

família. Contudo, a educação só passa a ser direito social assegurado pelo 

Estado no texto constitucional de 1988. 

No capitulo II foram analisados os períodos mais gerais da expansão do 

Ensino Superior no Brasil, iniciando as reflexões no momento em que o 

governo passa a se preocupar com a questão da produção de base, fator este 

que requisitou pessoas habilitadas a exercer determinadas funções as quais 

precisavam ser aprendidas, tanto em cursos profissionalizantes quanto em 

cursos de graduação. 

Aliado a isso, realizou-se a contextualização da influência da 

necessidade de reforma do estado brasileiro, após ter vivido um período no 

qual as determinações eram ditadas pelo regime militar. É neste período que o 

capitalismo neoliberal entra no cenário mundial após mais uma crise no 

sistema econômico, e no Brasil traz impactos nas políticas sociais, inclusive na 

educação e no Ensino Superior. 

Mesmo em tempo de capitalismo neoliberal, com instruções e regras 

padronizadas pelas agências internacionais de desenvolvimento, detectou-se 

que houve expansão no Ensino Superior público, apesar de essa mesma 

expansão ter sido estrondosa quando se trata do Ensino Superior privado e, 

desde 2005, à distância. 

No ano de 2001, o Brasil possuía 183 IES públicas, enquanto que no 

mesmo período, o número de IES privadas era de 1.208. Em 2011, a proporção 

era de 284 IES públicas para 2081 IES privadas. Esse dado reforça todas as 

teorias sobre a “mercantilização da educação”, com ênfase no Ensino Superior. 

Ao analisarmos as fontes secundarias que norteou este trabalho, 

principalmente os programas do Governo Federal denominados PROUNI, 

REUNI e UAB, concluímos que existe um forte investimento de recursos 

públicos em IES privadas, visto que o PROUNI mantém os alunos da 

graduação em cursos privados custeados pelo dinheiro público. Outro 

programa em que o recurso público é investido no ensino privado é através do 

FIES, no qual o aluno de graduação devolverá aos cofres públicos o valor pago 

nas mensalidades após a conclusão do mesmo.      
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O terceiro capítulo adentra-se, de fato, no objeto de estudo, que é a 

política pública de Educação Superior e seus reflexos na expansão dos cursos 

de graduação em Serviço Social na região Nordeste, em tempo de capitalismo 

neoliberal. Para tal, foi contextualizado como se deu a criação dos cursos no 

Brasil, trazendo os aspectos históricos mais relevantes. E, a partir daí, chegam-

se aos governos neoliberais e à expansão dos cursos de Serviço Social no 

Nordeste. 

Assim, no período de 2000 a 2012, o número de cursos autorizados pelo 

Ministério da Educação para funcionamento em todo o território nacional 

passou de 88 para 694, um aumento em torno de 788% no quantitativo de 

cursos. Na região Nordeste, para este mesmo período, a quantidade de cursos 

passou de 14 para 170, um aumento em torno de 1200%. O que induz à 

reflexão sobre a questão da qualidade da formação profissional. 

Dos 170 cursos nordestinos de graduação em Serviço Social encontrou-

se, durante a pesquisa, que 89 funcionam na modalidade presencial e 81 na 

modalidade à distância, dado que revela que a preocupação com o tripé 

ensino, pesquisa e extensão não tem sido levado em consideração pelo 

Ministério da Educação. Um dado importante é que mesmo com o aumento 

considerável de cursos na modalidade a distancia, não há cursos públicos 

operacionalizados de Serviço Social ofertados desta maneira, o que reforça a 

preocupação dos docentes e dos movimentos sociais com a qualidade da 

formação profissional e o cumprimento das Diretrizes Curriculares. 

Ao levarmos em consideração as hipóteses propostas para este trabalho 

concluímos que mesmo com os organismos multilaterais intervindo nas 

políticas públicas educacionais os dados nos revelam que para o ensino 

superior as restrições não impediram o crescimento do quantitativo do número 

de IES federais e ampliação na oferta de vagas nas IES públicas. 

Pelos dados aqui expostos sobre o quantitativo dos cursos de graduação 

em Serviço Social na região nordeste, mesmo com a crise do sistema 

capitalista houve crescimento no numero de cursos espalhados nas IES 

públicas da referida região, contudo, quando pensamos pela perspectivas de 

vagas percebe-se que o aumento mais considerável ocorre nas IES privadas e 

na modalidade a distancia.  
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De acordo com Iamamoto (2007, p. 432), com a requisição de 

profissionais de Serviço Social para gestão, implementação e execução das 

políticas sociais no Brasil, a partir de 2005 com a consolidação da Lei Orgânica 

da Assistência através do Sistema Único de Assistência Social, a previsão é de 

que, com o aumento considerável do ensino a distancia, haja a formação de 

aproximadamente 10000 novos assistentes sociais por ano.  

Assim, consideramos que esta pesquisa poderá render novas 

perspectivas de esboço com abordagens diferenciadas, visto que o estudo 

sobre a formação profissional em Serviço Social deve ser permanente para que 

a categoria, os discentes e os docentes tenham noção de onde, quando e 

como estão ocorrendo as formações nesta área. 
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