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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a expansão do ensino superior privado no território alagoano e suas implicações na qualidade da
educação superior em Alagoas. Para tanto tivemos como fundamentação teórica os documentos dos órgãos oficiais e autores como: Barbalho,
Dourado, Fávero, Macedo, Melo e Prado, Oliven, Santos, Santomé, Sguissardi, Oliveira. Com o propósito de analisar a forma como as políticas
neoliberais, do Governo Federal, tem influenciado e facilitado para o surgimento de várias Faculdades privadas no Estado de Alagoas.
Chegou-se a conclusão que os programas de financiamentos e bolsas do Governo Federal têm contribuído para a expansão do ensino superior
em Alagoas.
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ABSTRACT
This article aims to determine the expansion of private higher education in Alagoas territory and it simplications for the quality of higher
education in Alagoas. Therefore we hadas theoretical foundation documents of official agencies and authors as: Barbalho, Golden, Fávero,
Macedo, Melo and Prado, Oliven, Santos, Santomé, Sguissardi, Oliveira. In order to analyze how neoliberal policies of the Federal Government,
has influenced and facility anted for the emergence of several private college sin the state of Alagoas. We reached the conclusion that the
program funding and grants from the Federal Government has contributed to the expansion of higher education in Alagoas.
KEYWORDS: Educational Policies. Higher Education. Expansion.
 

 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como principal objetivo fazer uma verificação na expansão do ensino superior privado em Alagoas considerando a
reforma da educação superior que o Governo Federal realizou a partir da década de 1990 do século XX, por via de ações para democratização
da educação superior, como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES e o Programa Universidade para Todos- O
PROUNI. Pretende-se verificar as implicações dessas políticas, aplicadas a educação superior e suas inferênciasna qualidade do ensino
superior no Estado de Alagoas. Intenciona- se, entender quais fatores nas políticas do Governo contribuíram para a expansão do ensino
superior privado em Alagoas.
Como embasamento teórico, serão utilizados documentos oficiais e os seguintes autores, Barbalho, Dourado, Fávero, Macedo, Melo e Prado,
Oliven, Santos, Santomé, Sguissardi, Oliveira.  entre outros que no desenvolver deste trabalho serão acrescentados ao artigo.
Este artigo é constituído em dois momentos. No primeiro momento, se fará uma abordagem do ensino superior no contexto brasileiro, quando
será tratado sobre o seu início no Brasil, até a última reforma da educação superior e a expansão do ensino superior a partir dos anos de 1990
do século XX, quando é iniciada uma política de democratização da educação superior, com a implantação de programas de financiamentos e
bolsas estudantis. O segundo momento,será abordado sobre  a expansão do ensino superior privado em Alagoas e será feito uma menção ao
início da educação superior no Estado, com a implantação da UFAL, a criação da primeira instituição de ensino superior privado e a expansão
da educação privada em Alagoas, fatores que contribuíram para esta expansão. Conclui- se que a educação superior de Alagoas passou a se
expandir a partir da implementação das políticas de democratização da educação superior, com os programas de financiamentos e de bolsas
estudantis.
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1. O ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO BRASILEIRO
Fazendo uma retrospectiva para entender a trajetória do ensino superior brasileiro, desde sua implantação e consolidação, percebemos que em
relação a países da América Latina colonizada pelos os espanhóis, o Brasil encontra-se marcado por um atraso educacional de 300 anos
(OLIVEN, 2002). O ensino superior no Brasil, teve início a partir do século XIX. Neste século os territóriosocupados e colonizados pelo povo
espanhol já caminhava com uma educação superior a mais de três séculos. Isto mostra o déficit que o Brasil tem em relação a implantação e
consolidação da educação superior em seu território. Devido a relação colonizador e colonizado que o Brasil tinha com a nação portuguesa, os
filhos da elite brasileira, eram enviados para a cidade de Coimbra, com a finalidade de ingressar no ensino superior na Universidade de
Coimbra. Vale notar que estes estudantes enviados para estudar em Portugal, eram brasileiros, porém filhos dos colonizadores portugueses.
Como afirma (OLIVEN, 2002),no texto que segue:
Essa universidade, confiada à Ordem Jesuítica, no século XVI, tinha, como uma de suas missões, a unificação cultural do Império português.
Dentro do espírito da Contra-Reforma, ela acolhia os filhos da elite portuguesa que nasciam nas colônias, visando a desenvolver uma
homogeneidade cultural avessa a questionamentos à fé Católica e à superioridade da Metrópole em relação à Colônia. A Universidade de
Coimbra, no dizer de Anísio Teixeira, foi a "primeira universidade": nela se graduaram, em Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e
Filosofia, durante os primeiros três séculos de nossa história, mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil(OLIVEN, 2002, p. 30).
Os anos de 1530 a 1815 são conhecidos para alguns historiadores como o período de colonização portuguesa do território brasileiro, neste
período não foi implantado no Brasil nenhuma Universidade. O ensino superior no Brasil, só veio ter início após 300 anos do seu
descobrimento. A razão que levou para a implantação da primeira faculdade no território brasileiro, foi o bloqueio continental,que impedia os
filhos da elite cruzarem os oceanos para estudar nas Universidades européias(Fávero 2006, p.20). A instalação da primeira Universidade no
Brasil aconteceu na cidade do Rio de Janeiro com o respaldo legal do decreto Lei nº 14.343, no ano de 1920 do século XX. Só nos anos de
1950 a 1970 do mesmo século, que o Brasil pode experimentar uma expansão do ensino superior com a criação de Universidades Federais em
várias regiões do país. Isso se deu após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no ano de 1961 do século
passado. (SANTOS et al, 2012) afirmam.
No período que compreende as décadas de 50 e 70, o Brasil viu a criação de Universidades Federais em todo o país, devido à
descentralização do ensino superior e a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961. Todavia a proliferação do ensino
superior foi mais evidente a partir da década de 70, onde houve um aumento significativo nas matrículas de 300.000 em 1970 para um milhão e
meio em 1980. (SANTOS; LIMA; MACIEL, 2012, p.5).
A primeira reforma universitária brasileira, só vai acontecer em 1968, com a Lei nº 5.540/68, aprovada pelo Congresso Nacional. As mudanças
na educação universitária que esta reforma trouxe foram caracterizadas pela criação de departamentos, que serviram como marcos
orientadores para o ensino universitário brasileiro. Os destaques desta reforma são: o sistema de crédito, a criação dos departamentos, os
cursos de curta duração, o vestibular classificatório e o ciclo básico (OLIVEN, 2002, p. 38). Corroborando com o texto acima lemos:
É determinação dessa reforma, por exemplo, o sistema de crédito, a departamentalização e o vestibular classificatório. Também determinou
que o ensino superior deveria ser ministrados em universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como
instituições de direito público ou privado.(BARBALHO, 2007, p.77)
A década de 1990 do século XX, foi o período que aconteceu uma expansão do ensino superior (MACEDOet al., 2005, p. 130). O Governo
Federal, começou um processo de democratização do ensino, motivado pela falta de vagas no setor público universitário e pela escassez de
recursos orçamentários. Para ampliação dessas vagas públicas, iniciou um processo de expansão do ensino superior privado, concedendo
facilidades às empresas privadas com a finalidade de implantação de novos cursos superiores. Nesse sentido a educação perde o seu
propósito de educar para vida, e passa a ser um serviço oferecido pela iniciativa privadacomo uma mercadoria no mundo do capital.
(DOURADO 2002, p.245/246), fala que nesse contexto a educação universitária passa por uma metamorfose.
 
Na prática, [...], ao segmentarem a educação superior por meio do estímulo à expansão das matrículas e à diversificação institucional,
naturalizam esse campo como serviço e, na maioria dos casos, restringem a educação superior à função de ensino. Como desdobramento
desse processo, ocorre uma profunda diferenciação institucional que acarreta, fundamentalmente, mudanças na identidade e na função social
da universidade, que passa por um processo de clara metamorfose institucional, ao ser alocado no setor de prestação de serviços e, ao mesmo
tempo, que passa a ser entendida, não mais como instituição historicamente autônoma em relação ao Estado e ao mercado, mas, agora, como
organização social, heterônoma, resultando em novas formas de adequação ao mercado. (DOURADO 2002, p.245/246)”
 
A realidade que se desenha nos dias atuais, é de um Brasil, situado entre os países da América Latina, que se configura entre os cinco países
com o maior índice de privatização em todo o mundo, levando em consideração o número de IES, em relação ao percentual de alunos
matriculados (SGUISSARDI, 2006, p. 1028).Sobre a expansão do ensino superior no Brasil:
Nas duas últimas décadas do século XX, a educação superior no país apresentou uma acentuada expansão que pode ser aferida pela
ampliação do acesso por meio do crescimento do número de matrícula, do aumento e diversificação de instituições e de cursos, bem como pelo
o aumento nonúmero de professores. (BARBALHO, 2007, p.70)
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2. A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO EM ALAGOAS
 
Alagoas sendo um Estado da Federação segue o mesmo percurso das políticas educacionais implantadas no território brasileiro. Estas
políticas são impulsionadas por organismos internacionais, que foram consolidadas no Brasil a partir dos Governos de Fernando Henrique
Cardoso, em 1995 a 1998 e 1999 a 2002 do século XX. (MELO; PRADO, 2012, p.79). As determinações desses organismos estrangeiros
multinacionais levaram a nação a traçar uma trajetória política educacional voltada para atender, não a formação de um indivíduo para a vida, e
simpara atender as políticas mercadológicas rendidas ao capital.
A introdução de uma maior diferenciação no ensino superior, ou seja, a criação de instituições não universitária e o aumento de instituições
privadas podem contribuir para satisfazer a demanda cada vez maior de educação superior e fazer com que os sistemas de ensino melhor se
adéqüem às necessidades do mercado de trabalho. (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 31).
 
O neoliberalismo surge como uma política que estrutura o sistema educacional para atender as exigências do mercado do capital.
A partir da década de 90 que o país se rende por completo às pressões dos organismos multinacionais, em especial dos bancos, como o
Banco Mundial - BM e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD. O discurso neoliberal passa a fazer parte do
cenário educacional, reorganizados em função dos critérios de mercado. (MELO; PRADO, 2012, p.78).
Como parte dessas políticas educacionais, o Governo Federal, para incentivar o acesso dos estudantes ao ensino superior, cria programas de
financiamento e bolsas estudantis, como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior-FIES e o Programa Universidade para
Todos-PROUNI. Este está unido ao FIES como uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE (MEC, 2007). Estas ações
de desenvolvimento contribuíram para expansão do ensino superior privado no Brasil e consequentemente em Alagoas.
É nesse contexto que o ensino superior privado em Alagoas passa por um processo de expansão na capital e interior.
Para falar sobre a expansão do ensino superior privado alagoano, faz se necessário voltar no tempo em uma breve retrospectiva sobre o início
do ensino superior público no Estado. A educação superior pública de Alagoas, surgi em 1961, com a criação da Universidade Federal de
Alagoas. O Estado de Alagoas, no início dos anos de 1970 do século passado, cria a Fundação Educacional do Agreste Alagoano- FUNEC,
com sede situada na cidade de Arapiraca, esta foi"transformada posteriormente em 1990 na FUNESA - Fundação Universidade Estadual de
Alagoas" (KULLOK, et al, 2012, p. 211).
O ensino superior privado em Alagoas tem seu marco inicial com a criação da Fundação Educacional Jayme de Altavila – FEJAL. Mais tarde no
ano de 1973 do século XX, por meio de um decreto Leia Câmara de Vereadores de Maceió, autoriza, o funcionamento do Centro de Ensino
Superior de Maceió (CESMAC).
A história da Fundação Educacional Jayme de Altavila – FEJAL tem início em 1971, a partir da preocupação do fundador, padre Teófanes
Augusto de Araújo Barros, com aqueles que trabalhavam pelo dia e não podiam frequentar um curso superior em Alagoas, por não existir,
sequer, uma escola de 3º grau funcionando à noite e, assim, ficavam impossibilitados de conquistar um diploma em um curso superior. Em 5 de
outubro de 1973 foi sancionado pelo então prefeito de Maceió, João Rodrigues Sampaio Filho, o decreto-lei nº 2.044 aprovado pela Câmara de
Vereadores que autorizava o funcionamento do, então, Centro de Estudos Superiores de Maceió, atual, Centro Universitário Cesmac. No
primeiro vestibular, em 1975, a instituição ofertou 9 cursos e 450 vagas. Atualmente, conta com cerca de 12.000 alunos nos cursos de
graduação, 2.000 alunos de pós-graduação, são quase 60 cursos em andamento, aproximadamente 600 professores e, também, 700
colaboradores distribuídos nos departamentos administrativos da instituição. (http://www.cesmac.edu.br/cesmac/historia).
 
O CESMAC, permaneceu por cerca de 23 anos como a única alternativa privada para a educação superior em Alagoas. "É bem verdade que
até 1996, Alagoas tinha avançado na conquista de novas instituições de ensino superior (IES), com a presença oficial de um Centro
Universitário – CESMAC" (MELO e PRADO, 2012, p. 212). Isto mostra que até esta data o ensino superior privado não teve nenhum avanço,
no sentido de implantação de novas instituições particulares de ensino superior em Alagoas. É a partir de 1996, que a expansão da rede
privada superior começa a acontecer com o surgimento de novas empresas de educação superior. Neste sentido podemos dizer que a
expansão das IES superior, incentivada pelo Governo Federal, gerou uma onda de competitividade entre estas instituições, fazendo da
educação superior uma mera mercadoria de disputada e vendida como qualquermercadoria no mercado, pelas IES privadas.
A competitividade mercantil foi incorporada na lógica das políticas do governo federal na medida em que houve um processo de facilitação da
criação de instituições e de cursos, da adoção de uma perspectiva de tratamento dos alunos como clientes e/ou consumidores de produtos
acadêmicos, da ênfase em uma expansão pela via das IES e cursos privados, da redução de gastos nas IFES, dentre outras. (OLIVEIRA e
DOURADO, 2003, p.80).
 
 Atualmente o número de instituições de ensino superior privadono Estado de Alagoas, segundo o Anuário Estatístico Alagoas 2010-2012, é de
26 IES particulares distribuídas entre a capital e o interior, conforme quadro abaixo.
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QUADRO 1 - Evolução do Número de Instituições de Educação Superior, segundo a localização, categoria
                                administrativa e organização acadêmica em Alagoas – 2010-2012

Categor.
Adminis

Total Geral Universidades Centros
Universitários Faculdades IF e CEFET

Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior
                                                                            2010
Total 25 16 9 3 2 1 1 1 0 20 12 8 1 1 0
Pública 4 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Federal 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Estadual 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privada 21 13 8 0 0 0 1 1 0 20 12 8 0 0 0
                                                                           2011
Total 26 16 10 3 2 1 1 1 0 21 12 9 1 1 0
Pública 4 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Federal 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Estadual 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privada
  22 13 9 0 0 0 1 1 0 21 12 9 0 0 0

                                                                           2012
Total 30 18 12 3 2 1 1 1 0 25 14 11 1 1 0
Pública 4 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Federal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Estadual 2 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privada 26 15 11 0 0 0 1 1 0 25 14 11 0 0 0
                                 
Fonte: Anuário Estatístico Alagoas/SEPLANDES 2010-2012. MEC/INEP
 
Considerando as informações acima, observamos que no período de 2010 a 2012 do século XX, houve um crescimento de 5 instituições
superiores privadas, em contra partida as públicas permaneceram nesse mesmo período estagnadas, com o mesmo número de instituições.
Considerando que o PROUNI, é um programa direcionado para inserção de estudantes ao ensino superiorprivado, assim como o FIES,
entende-se que estes, direta ou indiretamente, tem contribuído para a expansão do ensino superior privado em Alagoas, contrariando a própria
meta 20 do PEE, a qual diz que o dinheiro público é para educação pública.
Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto
Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência deste PEE, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio. (PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, versão preliminar, 2015, p.137).
 O Governo Federal precisa rever as suas políticas de democratização do ensino superior, fazendo uma reflexão no Plano Nacional de
Educação- PNE e no Plano Estadual de Educação-PEE.
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o Brasil, tem um atraso de trezentos anos, se comparado com países da America Latina, quando se trata de ensino superior,
porque a primeira Universidade do Brasil, quando veio a ser instalada na cidade do Rio de Janeiroem 1920. Neste ano, países da América
Latina já possuíam instituições de ensino superiora mais de três séculos.
Entende-se que a o ensino universitário brasileiro passou pela sua primeira reforma em 1968, com a aprovação Lei nº 5.540/68,pelo Congresso
Nacional. Esta reforma legou para a educação superior atual, fatores importantes e ainda usados em instituições de educação superiornos dias
atuais, como o sistema de créditos, o vestibular entre outros.
Considera-se também que a década de 1990, foi marcada pela democratização do ensino superior, em função da falta de vagas nas
instituições oficiais, o Governo Federal, com a intenção de reduzir custos em seu orçamento, abre caminhos por meio de facilidades e
programas, para a iniciativa privada implantar Faculdades e Centros Universitários privados. Abrindo a partir dessa iniciativa o processo de
expansão do ensino superior privado.
Entende-seque o ensino superior no Estado de Alagoas, tem início no ano de 1961 do século XX, com a criação da Universidade Federal de
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Alagoas. Em 1970 foi criada a Fundação Educacional Alagoana - FUNEC e em 1990, esta passa a sera Fundação Universidade Estadual de
Alagoas- FUNESA, conhecida como UNEAL. Em 1973, começa o período de introdução do ensino superior privado em Alagoas. É criado o
Centro de Ensino Superior de Alagoas - CESMAC, este exercerá uma hegemonia no ensino superior privado até o ano de 1996, quando por
meio do incentivo do Governo Federal começa a expansão do ensino superior privado em Alagoas.
Conclui-se este artigo, com o entendimento de que as políticas de democratização do ensino superior contribuíram para a expansão da rede
privada de educação superior no Brasil e em Alagoas, por ser um Estado da Federação. Nesse sentido o Governo Federal desenvolveu
programas como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES e o Programa Universidade para Todos- PROUNI, que
contribuíram para o fortalecimento das IES privadas, tendo em vista que estes programas são voltados para uma relação de negócio com a
iniciativa privada de ensino superior. Estas ações do Governo Federal, permitiram uma metamorfose na educação, levando-a da condição de
instrumento de emancipação do indivíduo à uma mercadoria como outra qualquer no mundo do capital. Esta metamorfose implicará na
qualidade da educação no Brasil e no Estado de Alagoas.
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