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Resumo - Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa em andamento que objetiva analisar a
expansão da educação superior focando no Programa de Apoio a Planos e Expansão das
Universidades Federais – REUNI (2008-2012), criado pelo governo federal, por meio do Decreto
6.096 de 24 de abril de 2007. Sabe-se que a ideia principal do programa era a reestruturação das
universidades com o intuito de expandir o número de vagas buscando maior democratização do
ensino superior. A discussão realizada aponta que tal programa, apesar de ter proporcionado alguns
avanços para a universidade pública e que resultou na criação de diversos novos campi e ampliação
na estrutura dos existentes, não conseguiu dar condições efetivas de permanência aos alunos,
fazendo com que várias universidades continuassem a enfrentar consideráveis casos de evasão. O
estudo mostra ainda que tal política também serviu para reforçar uma formação desenhada de acordo
com os anseios da ordem econômica vigente.

Palavras-chave: Expansão. REUNI. Educação superior.

Abstract - This article presents results of an ongoing research that aims to analyze the expansion of
higher education focusing on the Program of Support to Plans and Expansion of Federal Universities -
REUNI (2008-2012), created by the federal government, through Decree n. 6.096 of 24 April 2007. It is
known that the main idea of the program was the restructuring of universities with the aim of expanding
the number of places seeking greater democratization of higher education. The discussion held that
such a program, despite having provided some advances for the public university and resulted in the
creation of several new campuses and expansion in the structure of existing ones, failed to provide
effective conditions for students to stay, causing several universities to continue considerable cases of
circumvention. The study also shows that this policy also served to reinforce a formation designed
according to the wishes of the current economic order.

Keywords: Expansion. REUNI. College education.

Resumen - Este artículo presenta resultados de una investigación en curso que busca analizar la
expansión de la educación superior enfocándose en el Programa de Apoyo a los Planes y la
expansión de las Universidades Federales - REUNI (2008-2012), creado por el gobierno federal, a
través del Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007. Se sabe que la idea principal del programa era la
reestructuración de las universidades con el objetivo de expandir el número de vacantes buscando
mayor democratización de la enseñanza superior. La discusión realizada apunta que tal programa, a
pesar de haber proporcionado algunos avances para la universidad pública y que resultó en la
creación de diversos nuevos campi y ampliación en la estructura de los existentes, no logró dar
condiciones efectivas de permanencia a los alumnos, haciendo que varias universidades continuasen
a enfrentar considerables casos de evasión. El estudio muestra también que tal política también sirvió
para reforzar una formación diseñada de acuerdo con los anhelos del orden económico vigente.

Palabras clave: Expansión. REUNI. Educación universitaria.

INTRODUÇÃO

A educação é um bem público e um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988,
cabendo ao Estado o dever de oferecê-la nos seus diversos níveis. Porém, nem sempre foi assim. Até
chegarmos a esse ponto foram necessárias muitas lutas como a do “Manifesto dos Pioneiros da
Educação”, ainda na década de 30, idealizado por intelectuais da educação como Lourenço Filho,
Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, num movimento que buscava garantir uma educação pública,
laica e de qualidade a todos sem diferenças de ordem econômica e social.
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Se observarmos a história da educação brasileira veremos que as perspectivas por uma educação
melhor sempre ficaram muito mais no anseio da população do que como um objetivo primordial dos
governos. Afinal, a educação de cada período refletia a ideologia do governo da época, deixando
evidente o seu caráter elitista e seu objetivo de atender a ordem econômica vigente, ou para ser mais
claro, os anseios do capital[1].

Em relação à educação superior, começamos a observar na década de 90 o início de um movimento
expansionista, mas que ainda predominava o caráter privatista dessa modalidade. As universidades
públicas nesse período encontravam-se sucateadas e sem os investimentos necessários. Na década
seguinte, especialmente durante o governo do Presidente Lula (2003-2011), mesmo continuando os
investimentos no setor privado, a atenção começa a se intensificar para a democratização do acesso
à educação superior por meio de programas como o PROUNI, ampliação do FIES e o REUNI, sendo
este último objeto principal desse artigo. É importante mencionar que a política de expansão superior
está muito voltada para a preocupação com a situação do Brasil perante os organismos internacionais
como o Banco Mundial, que por sua vez, apresentava baixos índices educacionais, especialmente
nesse nível. Isso é fruto da política neoliberal implementada na década de 90, durante o governo de
Fernando Henrique e que foi dada continuidade no governo Lula, ainda que em menor intensidade.

Dessa forma, antes de analisar uma política pública como o REUNI, se faz necessário entender o
contexto em que o mesmo foi criado para podermos a partir dele observar seus objetivos e sua real
intenção. Para Lynn (1980 apud Souza, 2006) política pública é um conjunto de ações do governo que
irão produzir efeitos específicos. “Efeitos”, como citado pelo autor, é o que esperava o governo, ao
criar por meio do decreto 6.096 de abril de 2007, o Programa de Apoio a Planos e Expansão das
Universidades Federais – REUNI.

Sobre tal decreto, o objetivo era basicamente criar condições de acesso e permanência na educação
superior, focando na graduação. Acontece que o Reuni permitiu ampliação de vagas, melhor e maior
estrutura das universidades, dentre outros quesitos, que aconteciam de acordo com cada plano
apresentado por elas, porém a expansão trouxe outros desafios de como estabelecer condições para
o aluno se manter na universidade.

Nesse sentido, esse artigo buscou realizar uma breve discussão teórica sobre a expansão do ensino
superior, focando no Programa Reuni enquanto política pública implementada com esse fim.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Breve histórico da educação brasileira

Para entendermos todo o processo de expansão da educação superior é importante analisarmos
alguns momentos no decorrer da história da educação brasileira que incluem medidas e
posicionamentos dos governos ao longo do tempo. Como dissemos, a educação no Brasil, por muito
tempo foi um privilégio das elites sem falar do seu atrelamento a políticas internacionais. São fatos
que podemos visualizar em determinados momentos da história da educação brasileira. Separamos
algumas épocas, por que não caberia aqui apontar minuciosamente todos os registros desse
percurso. O recorte inclui as décadas de 1930, período que coincide com a derrubada do Presidente
Washington Luiz e ascensão de Vargas ao poder até a década de 2000, final do governo de Fernando
Henrique Cardoso. Durante esse período tivemos muitos acontecimentos no país que influenciaram
não apenas a educação brasileira mas a sociedade de forma geral. Utilizamos como base para esse
recorte as obras de Vieira (2007) e Romanelli (2013).

• Década de 1930-1945

Também chamado de período de “rupturas e continuidades” por Vieira (2007), pois ao mesmo tempo
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em que busca-se romper com a velha ordem oligárquica social, são desencadeadas iniciativas por
reformas. Podemos observar um período bem conturbado na política educacional brasileira. O
Estado, devido às novas configurações políticas com a ascensão de Vargas ao poder, a centralização
volta à tona, fato que pode ser visto nas reformas de cunho autoritário (Francisco Campos e Gustavo
Capanema) que tinham por objetivo organizar o ensino.

Por outro lado, é um período importante, pois começam a despontar nomes importantes para a
educação brasileira como Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. Conforme
pensamento de Anísio Teixeira, “a educação é um direito de todos e não é jamais um privilégio”
(SAVIANI, 2000). Além disso, tivemos o advento das Constituições de 1934 e 1937. Enquanto a
primeira trazia um capítulo inteiro dedicado à educação, bem como a ideia de gratuidade, na segunda
a ideia fica empobrecida, sendo destinada apenas aqueles que não puderem arcar com os custos do
ensino privado.

Apesar das tentativas de reformas e apesar de alguns avanços, o governo Vargas não conseguiu
romper com o caráter seletivo da educação, permanecendo ainda um ensino secundário voltado às
elites e um ensino profissional para as massas.

• Democracia populista 1945-1964

Nesse período, podemos visualizar um período político muito intenso, em que diversos presidentes se
revezaram no poder. Isso, de certa forma, prejudicou a educação brasileira que ficava muitas vezes
no embate de propostas liberais e conservadoras, presentes nos diversos governos, em que podemos
ver claramente a predominância pela busca do desenvolvimento econômico, fruto dos governos
nacionalistas e estatizantes com forte apoio ao capital estrangeiro. Para manter o
desenvolvimentismo, surgem os financiamentos externos propostos pelos grandes organismos
internacionais. Apesar do crescimento observado no plano econômico, principalmente durante o
governo JK, mas que se traduz mais tarde num desequilíbrio das contas públicas, no campo
educacional não tivemos avanços significativos.

Com o advento de uma nova Constituição (1946), que veio revestida de ideários liberais e ao mesmo
tempo conservadores e sendo fiel às linhas do liberalismo clássico, tivemos avanços relativos no
campo educacional como a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da
educação e a previsão de destinação de recursos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal
para a educação. A educação surge como um direito de todos, apesar de não estar claro o dever do
Estado para isso. Outro avanço nesse período é o advento da LDB (Lei 4.024/61), em que podemos
visualizar uma certa quebra da centralização e da rigidez, mas por outro lado, ainda permanecem o
forte apoio ao ensino privado, por meio das subvenções estatais.

• Ditadura Militar (1964-1985)

Período do regime militar, em que se vê a presença de vários presidentes militares se revezando no
poder. Nesse período, há uma intensificação das medidas de cunho autoritário, evidenciado, por
exemplo, pelo ato institucional n. 5, que pregava arbítrio total do poder, censura e outras medidas.
Apesar de alguns fatos como o “milagre econômico”, período de crescimento econômico observado
durante o governo Médici (1969-1974), os grandes financiamentos externos obtidos mais tarde se
manifestariam de forma negativa e o país passaria por grave crise econômica.

As políticas educacionais nesse período são reflexo de um momento conturbado, de políticas
autoritárias e altos e baixos da economia. Apesar das diversas reformas como a “Reforma
universitária”, Reforma de 1º e 2º graus, o que podemos perceber foram medidas que buscavam
maior racionalização, na tentativa de conter a expansão do ensino superior e manter o movimento
estudantil sob controle. Em relação à reforma universitária, “a finalidade era oferecer respostas às
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demandas crescentes por ensino superior” (VIEIRA, 2007). Vemos aí uma relação entre a crescente
demanda e o crescimento econômico alcançado com as medidas que levaram ao milagre brasileiro.

Dessa forma, o que predominou nesse período foi a busca do setor privado para atender às
demandas do período autoritário, evidenciados principalmente na educação superior. Medidas
autoritárias e centralizadoras vem à tona nesse período, o que podemos ver pela uniformidade
imprimida à política educacional do país.

• Retorno ao regime democrático (1985-2000)

Período caracterizado pelo retorno gradual ao regime democrático, pois inicialmente, apesar de
termos o primeiro presidente civil, este ainda foi eleito por eleição indireta. A volta ao regime
democrático se deu após anos de luta e insatisfação popular. Podemos visualizar durante esse
período inicialmente uma tentativa de estabilizar a economia e só depois começamos a ver
transformações no que diz respeito à política educacional. Com relação à economia, muitos planos
foram criados e a maioria deles fracassou até a vinda do plano real, que trouxe certa estabilidade
econômica.

Muitas transformações ocorreram, especialmente devido o fenômeno da globalização que se
consolidava cada vez mais perante o mundo. O governo, por sua vez, tratou de alinhar as políticas
como privatizações e outras medidas que buscavam reduzir o papel do Estado com o intuito de galgar
desenvolvimento nacional. Diversas medidas foram tomadas, principalmente durante o governo de
Fernando Henrique que tinha por meta combater a pobreza, melhorar o perfil educacional e
desenvolver o país. Porém, a forma como isso aconteceu, abrindo a economia à iniciativa privada, fez
com que as desigualdades sociais não diminuíssem, pelo contrário, o número de pobres aumentou
consideravelmente.

Por outro lado, não se pode negar que houve alguns avanços pontuais, como a instituição de uma
política educacional descentralizada, reforma curricular, criação de uma política de avaliação, a LDB
de 1996, as mudanças na constituição no que diz respeito aos recursos que deviam ser aplicados,
criação do FUNDEF, a concretização do Plano Nacional de Educação. Apesar da grande quantidade
de reformas, não se pode afirmar que o Brasil teve um resultado tão positivo assim, pois os
investimentos na educação se voltavam muito mais para o privado do que para o público. As ações
estavam muito mais alinhadas aos interesses dos organismos internacionais do que propriamente à
realidade brasileira, buscava-se um desenvolvimento a todo custo e isso deixou o Brasil em situação
delicada quanto à pobreza, bem como ao endividamento externo.

2.2 Contextualizando a expansão da educação superior

O ensino superior no Brasil iniciou-se tarde, se compararmos, inclusive com outros países do nosso
continente como Argentina e Chile. Somente em 1920, veio à luz a primeira universidade brasileira,
nascida de uma confederação de escolas (Medicina, Politécnica e Direito) (FÁVERO, 1999). Depois,
tivemos a Universidade Federal de Minas Gerais, em 1927 e após a “revolução de 30” tivemos a
criação da Universidade de São Paulo – USP (1934) e da Universidade do Distrito Federal – UDF
(1935). Nessa época, a educação era privilégio de poucos e o ensino nas universidades estava
direcionado às elites. À grande “massa” sobrava os cursos técnicos e ou de formação para o trabalho.

Após muitas lutas, a oferta de educação foi se expandindo e o governo passou a investir com mais
veemência. Sabemos que o mundo foi se modernizando e exigindo um nível cada vez mais alto de
qualificação, principalmente imposto pela globalização. Para Castells (1999, p. 119), a nova economia
“[...] é global porque as principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus
componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação, tecnologia e mercados)
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estão organizados em escala global [...]”. Em razão disso, observamos a influência dos organismos
internacionais como o BIRD[2], na educação brasileira e nos demais países da América Latina. Como
diz Sguissardi (2004, p. 39), “agora, a educação superior, modernizada, seria um instrumento a mais
a contribuir para a consolidação do projeto de desenvolvimento associado e dependente dos centros
hegemônicos do capitalismo internacional”.

Há um sentido econômico e político nestes objetivos propostos na expansão da educação superior
que são interdependentes e interligados à atual conjuntura da economia capitalista (FILARDI, 2014).
É como informamos na introdução desse trabalho sobre o tipo de educação que se quer passar, sobre
qual a ideologia dominante. Sem dúvida, podemos dizer que se trata da ideologia do capital, ou seja,
aquela que se alinha aos interesses hegemônicos do poder globalizado.

Diante disso, o governo passou a olhar com mais atenção para a educação superior brasileira,
buscando atender aos paradigmas da produção capitalista e à visão gerencialista do estado e ao
mesmo tempo tentando superar deficiências e melhorar os índices educacionais perante o mundo.
Nesse ínterim, começam a surgir na década de 90 programas e projetos que visavam à
democratização do ensino superior e que foram intensificados durante a gestão do governo Lula
(2003-2011).

A década de 90 representa uma intensificação desse processo que já havia sido iniciado bem antes.
A expansão da educação superior, diferentemente do que seria o ideal para a população brasileira,
não se deu de forma preponderante na educação superior pública, foi o contrário, o caráter privatista
prevaleceu. É o que podemos perceber nas ações dos diversos governos brasileiros no decorrer do
tempo, mas com destaque a partir do governo de Fernando Henrique, com as políticas de caráter
neoliberal implementadas.

Nesse período, o Brasil passou por uma série de mudanças que foram ditadas pelo Banco Mundial e
interferia não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. O mercado passou a ser o grande
impulso para o desenvolvimento econômico e isso influía diretamente nas políticas educacionais
deixando claro sua ideologia privatista (ARRUDA, 2012).

Infelizmente, os investimentos no âmbito privado em detrimento do público não garantiram uma
expansão eficaz, ou seja, que desse conta de suprir as demandas por educação de forma equalizada,
pois a população pobre não conseguia arcar com os custos. Isso exigiu, conforme Arruda (2012)
novos formatos institucionais e organizacionais que se alinhassem às demandas do setor produtivo e
do mercado de trabalho fazendo com que as universidades se configurassem com uma organização
social, pautada em alguns princípios como operacionalidade, produtividade e flexibilidade. Afinal, a
política adotada demonstrava isso, buscava ampliar o acesso de forma rápida sem se preocupar, no
entanto, em manter o mínimo de qualidade[3].

2.3 Desafios e ações na expansão superior

Agora, a educação que desde as primeiras décadas da República era exigida do Estado e que por
muito tempo esteve disponível apenas às elites, agora era estendida a grande da população.
Infelizmente essa expansão traz uma ideologia que se alinha muito mais aos pressupostos do
capitalismo do que propriamente em políticas públicas de Estado que visam a uma educação
libertadora[4]. Ela se alinha mais à produção, razão que vemos uma busca constante pela expansão
em quantidade, como forma de responder aos ditames internacionais. Ela deixa de considerar de
forma efetiva as condições para permanência.

O ingresso crescente de parcelas da população faz incorporar de forma
igualmente crescente diferenças sociais, econômicas, culturais, étnico-raciais
e regionais às IES, e tende a colocar em xeque o mandato e o modus
operandi deste nível de ensino. A presença mais signicativa de estudantes
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oriundos das classes trabalhadoras e das denominadas minorias recoloca na
mesa, sob novas perspectivas, as discussões sobre as políticas de igualdade
e equidade sociais e educativas antes vistas como questão secundária,
pressionando governos no sentido da formulação de políticas compensatórias
e armativas. Além disso, o aumento de proporções signicativas de
determinado grupo etário tende a interferir na organização e no clima
institucional, bem como na estrutura curricular, promovendo um processo
paulatino de diferenciação e diversicação institucional (TROW, 2005, APUD
GOMES E MORAES, 2012, p.174).

Para Gomes e Moraes (2012), a expansão da educação superior e a forma como foi delineada,
prevalecendo seu caráter privatista, levou à transição de um sistema de elite para o sistema de
massa[5]. Isso, porém, fez com o sistema sofresse alterações em sua estrutura, para dar conta de
atender ao novo perfil do estudante não proveniente das elites. As instituições passaram a ter que
adaptar seus currículos que se tornou mais flexível e modular, bem como mais voltado para o
mercado profissional e o desenvolvimento de competências.

Sabe-se que essa camada que passa a adentrar à universidade enfrenta dificuldades para se manter
na universidade, pois se antes o desafio era o ingresso, agora o impasse está em conseguir concluir o
curso, gerando altos índices de evasão no sistema superior.

Convêm destacar que a expansão teve continuidade no governo do Presidente Lula, porém, conforme
Arruda (2012), há algumas diferenças entre os dois governos como o fato do governo Lula reconhecer
que apenas a expansão por si não resolveria o problema da educação superior, sendo necessário dar
as devidas condições, atribuindo à universidade o papel central para o desenvolvimento nacional. Seu
governo, apesar de manter os investimentos privados, deu atenção também às instituições públicas,
fato que podemos ver nos programas implementados.

Há algumas ações que corroboram com tais investimentos e que foram citados de forma organizada
por Arruda (2012):

• Expansão para o interior, que se deu entre os anos de 2003 a 2006 e prevê a criação de 12
novas IFES e implantação de quarenta e nove novos campi universitários no país;

• Expansão com reestruturação, de 2007 a 2012 com a criação do REUNI, programa criado por
meio do decreto 6.096 de 24 de abril de 2007, e tinha como objetivo reestruturar as
universidades com o objetivo de expandi-las, dando condições de infra-estrutura e aumento de
pessoal para permitir maior democratização do ensino superior. Nesse programa, com a adesão
das IFES foi possível a implantação de 95 campi universitários e aumento das vagas no período
noturno.

• Expansão com ênfase na Integração regional e Internacional em 2008, criando a Universidade
de integração Latino-americana – UNILA, Universidade Federal da integração Luso-brasileira –
UNILAB e Universidade da Integração para a Amazônia (UNIAM).

• Sistema Universidade Aberta do Brasil, com a meta de expandir e interiorizar a oferta de cursos
de educação superior por meio de educação a distância.

Todos esses programas, aliados a outros que surgiram tiveram como objetivo principal democratizar o
acesso à educação superior no Brasil.

Como podemos ver, a educação superior expandiu-se permitindo a muitas pessoas que antes não
tinham acesso, como os da classe trabalhadora, adentrarem os espaços da universidade. Isso trouxe
inúmeros desafios para o sistema que não estava preparado para tal crescimento, porém políticas
públicas foram criadas para esse fim. É o caso do Reuni que traz a meta global de elevar a taxa de
conclusão dos cursos de graduação para noventa por cento.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_expansao_da_educacao_superior_no_brasil_um_estudo_a_partir_do_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



2.4 O Programa Reuni

O Reuni constitui-se como uma política pública de educação superior criado pelo Decreto n°
6.096/2007 e tem como principal objetivo expandir o acesso ao ensino superior, dando condições de
permanência ao aluno durante a graduação (BRASIL, 2010). Essa expansão consiste principalmente
no aumento da oferta de vagas para esse nível de ensino. O Reuni nasce, dessa forma, como uma
esperança de melhorar a universidade pública.

O Reuni parte basicamente de duas premissas: garantia da expansão das universidades federais para
democratizar o acesso dos jovens brasileiros à educação superior e necessidade de avalizar a
expansão com qualidade para a sua efetivação (BRITO 2013).

A proposta de financiamento da expansão proposta no Reuni viria de fontes do MEC de acordo com o
plano elaborado por cada universidade. Acontece que as unidades escolhiam participar ou não e
muitas delas ficavam rodeadas de incerteza e expectativa, pois cada uma delas, até que recebesse o
recurso, teria que dar conta de iniciar o processo de expansão com o que tinha, ou seja, com a
mesma estrutura administrativa e financeira, talvez por isso o programa até hoje divida opiniões.

De qualquer forma, era necessária uma reestruturação da educação superior no Brasil, de forma a
expandir o sistema e para que ele pudesse cumprir a missão de oferecer educação com qualidade e
inclusão social (TRINDADE, 2012). Mas não aconteceu dessa maneira, houve a expansão, mas esta
trouxe com ela inúmeros desafios, conforme citamos nesse trabalho.

Para Brito (2013), o Reuni é uma política de educação superior e tem como diretrizes gerais a
restruturação das universidades federais por meio de algumas metas como ampliação da oferta de
vagas na educação superior pública, especialmente no período noturno, redução da taxa evasão,
ocupação de vagas ociosas, fortalecimento das licenciaturas, políticas de inclusão e assistência
estudantil, dentre outras. Além disso, prevê recursos financeiros para construção de infraestrutura,
compra de bens e despesas para contratação de pessoal que seriam destinados de acordo com o
plano de restruturação de cada universidade.

Sabe-se que no momento de criação desse programa, havia uma preocupação crescente com a
educação superior no Brasil, pois o governo para atender a ordem econômica vigente e com o
discurso de uma educação superior pública de qualidade, passou a criar diversos programas para
democratizar o acesso a esse nível, expandindo a oferta de vagas com o objetivo de melhorar os
índices da educação brasileira.

Conforme Filardi (2014), com o discurso da democratização, o governo muda o enfoque da educação
superior pública de “ensino, pesquisa e extensão” para “instrução para o mercado”. Além disso, “são
programas como o Reuni que demonstram que o governo e o Estado brasileiros, independentemente
de qual partido esteja no governo, assumem a necessidade da inserção completa do Brasil no
processo de mundialização do capital” (FILARDI, 2014).

Dessa forma, observamos o real interesse em expandir, ou seja, formar mais pessoas em menos
tempo para atender ao mercado.

Por outro lado, é inegável o papel do Reuni para o desenvolvimento da universidade pública,
melhorando sua estrutura técnica e de pessoal; criação de mais universidades; criação de novos
campi; interiorização das universidades, que antes se concentravam apenas nos grandes centros;
oportunidade de mais vagas.

O programa Reuni esteve vigente até dezembro de 2012 e mesmo seis anos depois tem sido alvo de
pesquisadores que buscam saber sobre o seu real alcance. Para muitos, tal programa foi positivo
para as universidades públicas enquanto que para outros trouxe mais problemas do que solução.
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Entendemos que uma política pública para dar certo precisa ser combinada com outras para
efetivamente alcançar seu objetivo. A expansão trouxe inúmeros problemas, por que até seu início, a
universidade era voltada para a elite brasileira. A partir do momento que as camadas sociais menos
favorecidas passaram a ter acesso, esses desafios vieram à tona, pois nem o sistema, nem as elites
estavam acostumadas com essa nova situação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conforme informado no corpo desse trabalho a presente pesquisa encontra-se em andamento e
pretende analisar a expansão da educação superior focando no Programa de Apoio a Planos e
Expansão das Universidades Federais – REUNI (2008-2012), criado pelo governo federal, por meio
do Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007.

Inicialmente foram utilizados os atributos da pesquisa bibliográfica, uma vez que é necessária a
procura de elementos sobre o tema e estes advêm de diversas fontes como livros, artigos científicos e
outros documentos. Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica está presente em quase todos os
estudos existentes, pois permite ao pesquisador identificar quais os trabalhos elaborados sobre o
assunto. Para maior consistência dos dados deu-se prioridade às publicações revisadas por pares e
publicadas em periódicos científicos, considerando recorte temporal de no máximo 20 anos.

Posteriormente dar-se-á continuidade à investigação do problema por meio de análise documental e
realização de pesquisa de campo. Nesse sentido, espera-se não apenas alcançar os objetivos da
pesquisa, mas também apontar possíveis caminhos para novas pesquisas sobre o tema. Ademais,
buscar-se-á contribuir com a universidade avaliando a expansão do ensino superior e a efetividade de
política pública como o REUNI que envolveu a transferência de tantos recursos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados aqui presentes fazem parte de uma pesquisa que encontra-se em andamento e
apresentam alguns dados sobre o cenário da educação superior brasileira.

Tabela 1 – Figura que indica o número de instituições de graduação por categoria

Ano Universidade Centro
Universitário Faculdade IF e Cefet

2016 Total Pública Privada Pública Privada Pública Privada Púb. Priv.
2407 108 89 10 156 138 1866 40 n/a

n/a – não se aplica.

Fonte: Censo da Educação Superior de 2016

Na tabela 1 podemos ver claramente o predomínio da quantidade de instituições privadas em
detrimento das públicas. Isso corrobora com as políticas implementadas ao longo dos governos
brasileiros que optaram por amplos investimentos no ensino privado.

Se observarmos, de acordo com Censo da Educação Superior de 2016, das 2.407 instituições de
ensino superior apenas 296 são públicas. Por outro lado, dentre as universidades, a maioria delas é
pública, representada pelo percentual 54,8%. Isso indica, por outro lado, que apesar dos
investimentos terem sido maior no âmbito privado, ela se pautava principalmente pelo ensino,
diferente da universidade pública que foi responsável por agregar a essa vertente, a pesquisa e a
extensão.

Outro item analisado foi o relatório do PNE (2014-2016). Nesse documento, podemos observar a
evolução da taxa bruta de matrículas por categoria administrativa. É importante ressaltar que a taxa
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bruta considera o percentual de matrículas de pessoas que ingressaram no ensino superior
independentemente de idade, diferentemente da taxa líquida, que considera apenas os jovens com
idade própria, ou seja, de 18 a 24 anos.

Observou-se também, por meio desse documento, que a evolução de matrículas ficou mais evidente
em relação à rede privada. É possível visualizar a expansão de matrículas no ensino superior de
forma geral no intervalo de 2004-2014, porém vemos um percentual bem maior no âmbito privado.

Como informado, a expansão é fruto de uma série de políticas para esse fim e que foi implementada
ao longo dos governos. O foco desse estudo se dá na análise do Programa Reuni, implementado
durante a gestão do governo do Presidente Lula. Podemos dizer que o Reuni surge como uma
esperança de melhorar a universidade pública em diversos aspectos como aumento da oferta de
vagas, especialmente no período noturno, redução da evasão, consolidação das licenciaturas, além
de incrementar o processo de interiorização das instituições federais de ensino, que até então se
concentravam nos grandes centros. É interessante mencionar que o Reuni possuía como meta global
a ousada ação de elevar gradualmente a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme observamos na história da educação brasileira, a educação esteve atrelada à ideologia de
cada governo, seja uma postura liberal, autoritária ou democrática. Tivemos várias fases na trajetória
educacional brasileira, mas de maneira geral, o Brasil, devido às políticas de desenvolvimento
implementadas, contraindo empréstimos juntos aos órgãos externos, sempre foi muito influenciado
por tais organismos internacionais.

A década que mais representa esse momento foi a segunda metade da década de 90, que alinhado a
uma política neoliberal, o Brasil se abril ao capital estrangeiro e sua educação acabou sendo
diretamente influenciada no contexto da produção. A educação superior expandiu-se para atender a
esses ditames, passando a se popularizar perante as classes trabalhadoras, mas mantendo seu
caráter privatista. Acontece, como vemos, com a expansão vieram junto muitos problemas e desafios
para um sistema que não estava acostumado com essa nova situação. Isso exigiu diversas políticas
públicas compensatórias, afirmativas e outras voltadas para não apenas o desenvolvimento do
sistema, mas outras que pudessem manter os alunos na universidade.

Sabemos que uma política pública quando criada envolve muitos atores e segmentos, bem como os
diversos interesses nela representados e que nem sempre condizem com o que é transmitido à
população. O Estado existe enquanto instituição e de fato é bem organizado nas suas estruturas.
Porém há um sistema maior (capital) que não o Estado e que dita os caminhos. Esses caminhos
serão seguidos conforme o governo que está no poder, pois isso representa a sua ideologia. Qual a
ideia de mencionar isso Quando o Reuni foi criado, o Brasil vinha crescendo economicamente, porém
seus índices ainda estavam bem abaixo para um país em desenvolvimento. Na educação superior,
apesar de sua expansão, conforme pudemos observar no segundo tópico desse trabalho, os
investimentos eram maiores no âmbito privado e a intenção era elevar os índices para atender aos
interesses da ordem vigente, representado principalmente na política neoliberal implementada e com
forte presença dos organismos internacionais como o Banco Mundial. A universidade pública estava
sucateada e precisava de investimentos. O Reuni surge, dessa forma, como uma esperança de
melhorar a educação superior pública, até então deixada de lado.

O Reuni enquanto política pública, trouxe a proposta de democratizar o acesso ao ensino superior,
buscando dar condições às universidades como estrutura técnica e de pessoal para a expansão do
sistema, consolidação das licenciaturas, aumento de vagas no período noturno, ou seja, pontos que
apresentavam problemas sérios no cenário brasileiro.

No decorrer do trabalho, vemos que a expansão se deu muito mais no aspecto quantitativo em prol de
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atender aos objetivos do capital que era claramente representado nas políticas de governo. O Reuni
reforçou tal prática, buscando aumentar rapidamente a formação em nível superior sem apresentar
medidas efetivas que proporcionasse de fato uma democratização, pois se por um lado tal política
trouxe avanços, melhorando a estrutura das universidades, por outro deixou a desejar em relação às
condições de permanência dos alunos, considerando o Reuni como uma das políticas presentes na
expansão superior. Diante disso, até hoje o Reuni divide opiniões quanto a sua efetividade, sendo
motivo de diversos estudos e representou para muitos uma política dispendiosa que não apresentou o
retorno esperado.

[1] Utilizamos o conceito de capital por Mészaros (2008), como totalidade reguladora sistêmica.
[2] BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
[3] Ver Morosini et al. (2016), sobre o conceito de qualidade na educação superior.
[4] Educação libertadora na visão de Freire (2007) é aquela que permite ao homem livrar-se da
opressão do mundo capitalista, baseia-se numa educação transformadora e emancipadora.
[5] Ver artigo “Educação superior no Brasil contemporâneo: transição para um sistema de massa”
(GOMES E MORAES, 2012).
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