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RESUMO 

 

 

Esta tese, vinculada à Linha de Pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão 

da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco, tem como foco analítico a produção acadêmica sobre o processo de expansão da 

educação superior brasileira, no período de 1995 a 2010. A partir da construção de uma linha 

temporal sobre a trajetória da educação superior e principais políticas de expansão, buscamos 

compreender como esse nível de ensino foi-se consolidando, sua relação com o 

desenvolvimento nacional, as principais características que se sobressaíram ao longo dessa 

trajetória, particularmente nos períodos mais pronunciados de expansão desse nível de ensino. 

Esta pesquisa, numa abordagem quali-quantitativa, utilizou como principais fontes os 

indicadores quantitativos sobre crescimento e tamanho do sistema de educação superior 

(matrículas, cursos, estabelecimentos de ensino, docentes, vagas, inscritos, ingressos e 

concluintes), disponibilizados no Censo da educação superior, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e os Censos Demográficos, 

Anuários Estatísticos, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e indicadores do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). Para a análise da produção acadêmica sobre o processo e 

políticas de expansão, elegemos como fontes os anais das reuniões anuais da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped),o Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e os 

periódicos nacionais indexados, disponíveis no portal Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO). Este estudo evidenciou que as políticas de expansão da educação superior no 

Brasil, no período de 1995 a 2010,traduziram-se em movimentos de maior complexificação, 

marcados fortemente por processos de maior flexibilização, diversificação, diferenciação e 

avaliação institucional. 

 

Palavras-chave: Expansão da educação superior; Política de educação superior; 

educação superior. 



ABSTRACT 

 

 

This thesis, linked to Research Educational Policy Line, Planning and Education 

Management, the Post Graduation Program in Education, from Federal University of 

Pernambuco, is focused on the analytical process of expansion of higher education in Brazil, 

from 1995 to 2010. From the construction of a timeline on the history of higher education and 

major policies of expansion, we seek to understand how this level has been consolidating its 

relationship to national development, the main features that stood out along this trajectory, 

particularly more pronounced during periods of expansion on higher education. This research, 

a qualitative and quantitative approach, used as main sources quantitative indicators on 

growth and size of the higher education system (tuition, courses, schools, professors, 

vacancies, enrollments and beginnings and graduating students), available on the Census of 

National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP) and the 

Demographic Census, Statistical Yearbook, and the National Survey by Household Sampling 

by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and indicators of the Institute of 

Applied Economic Research (IPEA). For the analysis of the production process on the 

academic and political expansion, elected as sources the annals of the annual meetings of the 

National Association of Graduate Studies and Research in Education (Anped), the Bank of 

Theses and Dissertations of the Coordination of Improvement for Superior Personnel Level 

(CAPES) and national journals indexed, available on the website Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). This study showed that policies of expansion of higher education in Brazil, 

from 1995 to 2010, translated into movements of greater complexity, strongly marked by 

processes of greater flexibility, diversification, differentiation and institutional assessment. 

 

Keywords: Expansion of Higher Education, Higher Education Policy, Higher 

Education. 



RESUMÈ 

 

 

Cette thèse, liée à la politique de recherche de ligne, planification de l'éducation et de 

gestion de l'éducation, le programme de doctorat en éducation de l'Université fédérale de 

Pernambuco, est axé sur le processus d'analyse de l'expansion de l'enseignement supérieur au 

Brésil, de 1995 à 2010. De la construction d'une chronologie de l'histoire de l'enseignement 

supérieur et les grandes politiques de l'expansion, nous cherchons à comprendre comment ce 

niveau a été de consolider sa relation au développement national, les principales 

caractéristiques qui se trouvaient le long de cette trajectoire, en particulier plus prononcée au 

cours des périodes d'expansion de l'enseignement supérieur. Cette recherche, une approche 

qualitative et quantitative, les principales sources utilisées comme indicateurs quantitatifs sur 

la croissance et la taille du système de l'enseignement supérieur (nombre d'inscriptions, des 

cours, des écoles, des enseignants, des  inscrits et des diplômés), disponible sur le 

Recensement de l'Éducation Supérieur, l'Institut national d'études pédagogiques et de 

recherche  Anísio Teixeira (INEP) et le recensement démographique, Annuaire statistique, et 

l'Enquête nationale par sondage auprès des ménages par l'Institut brésilien de géographie et de 

statistique (IBGE) et les indicateurs de l'Institut de recherche économique appliquée (IPEA). 

Pour l'analyse du processus de production sur l'expansion universitaire et politique, élu en tant 

que sources les annales des réunions annuelles de l'Association nationale des  hautes études et 

de la recherche en éducation (ANPED), la Banque des thèses et mémoires de la coordination 

de l'amélioration du personnel Niveau Supérieur (CAPES) et des revues nationales indexés, 

disponible sur le site scientifique en ligne Bibliothèque électronique (SciELO). Cette étude a 

montré que les politiques d'expansion de l'enseignement supérieur au Brésil, de 1995 à 2010, 

traduit en mouvements  de grande complexité, fortement marquée par des processus de  la 

diversification, de différenciation et l'évaluation institutionnelle. 

 

Mots-clés: l’expansion de l'enseignement supérieur, la politique de l'enseignement 

supérieur, l'enseignement supérieur. 
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Introdução 

A pesquisa sobre expansão da educação superior exige esforço para a compreensão 

das múltiplas facetas e contornos que nela se delineiam, mas que não se circunscrevem a ela. 

A história tem indicado que o conjunto de alterações processadas no campo da educação 

superior não está dissociado de alterações mais amplas na sociedade; antes, estas acontecem 

na relação com o campo social, político, econômico, jurídico, cultural. A natureza, qualidade 

e intensidade das interações estabelecidas com e entre os diferentes setores influenciam, em 

maior ou menor grau, sua organização, estruturação, características, funcionamento e, 

particularmente, seu processo de expansão. Desse modo, a expansão da educação superior no 

Brasil, aqui tomada enquanto objeto de pesquisa, será analisada no campo das políticas 

educacionais, partindo da premissa de que a esta só pode ser compreendida no contexto social 

mais amplo. 

No presente estudo buscar-se-á compreender a expansão da educação superior no 

período de 1995 a 2010, particularmente como a discussão acerca da expansão 

problematizada na produção acadêmica. Devido ao recorte temporal, considerando os 

mandatos de dois governos presidenciais a partir da identificação e desenho das principais 

características e aspectos envolvendo cada governo, buscaremos construir um quadro analítico 

sobre as políticas de expansão nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 

1995-2002, e Luís Inácio Lula da Silva (Lula), de 2003 a 2010, não na perspectiva de 

contrapor um governo ao outro, mas, antes, na de identificar e analisar os principais aspectos 

mais pronunciados que concorreram para a expansão desse nível de ensino.  

Sob essa perspectiva, a pesquisa optou pela abordagem quali-quantitativa, objetivando, 

desse modo, não restringir o estudo à descrição e análise de dados estatísticos, mas, de modo 

articulado, compreender o processo de expansão e complexificação da educação superior e os 

desafios que se apresentam para o ensino superior. 

A abordagem qualitativa é utilizada, geralmente, quando o objeto de pesquisa em 

estudo é complexo e a compreensão do contexto em que este está inserido é elemento 

imprescindível para a pesquisa e não é facilmente quantificável. Enquanto a abordagem 

quantitativa, por sua vez, tem nos dados quantitativos e análise estatística sua centralidade 

(SANTOS FILHO; GAMBOA, 2007). Embora as abordagens qualitativa e quantitativa se 

diferenciem quanto à forma, ênfase, à afiliação teórica, à afiliação acadêmica, aos objetivos, à 
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elaboração de problemas de pesquisa, às fontes e à análise de dados, técnicas e métodos, a 

articulação de ambos se traduz na potencialização dos procedimentos e técnicas para melhor 

compreensão do objeto estudado (Bogdan; Biklen, 1994). Embora possamos contrastar as 

abordagens enquanto associadas a diferentes visões da realidade, não podemos afirmar que 

elas se oponham ou se excluam mutuamente como ferramentas de análise (Santos Filho, 

2007). 

Assim, a combinação das abordagens qualitativa e quantitativa pode tornar as análises 

mais consistentes do que a adoção exclusiva de uma delas. O processo de articulação ou 

combinação desses dois métodos recebeu o nome de triangulação. Sobre o uso da 

triangulação, Duff  (apud Neves, 1996), indica como principais aspectos a possibilidade de: 

congregar controle dos vieses (pelos métodos quantitativos) com compreensão da perspectiva 

dos agentes envolvidos no fenômeno (pelos métodos qualitativos); congregar identificação de 

variáveis específicas (pelos métodos quantitativos) com uma visão global do fenômeno (pelos 

métodos qualitativos); completar um conjunto de fatos e causas associados ao emprego de 

metodologia quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da realidade; enriquecer 

constatações obtidas sob condições controladas com dados obtidos dentro do contexto natural 

da sua ocorrência; reafirmar a validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego de 

técnicas diferenciadas. 

Assim, as abordagens qualitativa e quantitativa se complementam e a articulação de 

ambas pode contribuir para um melhor entendimento das políticas de expansão da educação 

superior, possibilitando uma compreensão mais abrangente daquelas.  A seguir, faremos um 

breve detalhamento dos procedimentos metodológicos adotados. 

 

Fontes de dados para a pesquisa 

 

Dentre as várias formas que pode assumir uma pesquisa quali-quantitativa fizemos a 

opção pela pesquisa documental e bibliográfica. O processo de investigação envolveu coleta, 

organização e inventário de fontes documentais, buscando a articulação entre o trabalho 

empírico e o teórico. A fonte documental compreendeu leis, decretos, resoluções, 

pronunciamentos oficiais, programas e políticas do governo federal, particularmente do 

período de 1995 a 2010, que foram trabalhados não como fontes lineares, mas como 

dispositivos que possibilitarão a apreensão de acontecimentos e movimentos relativos ao 

processo de expansão e complexificação da educação superior, no referido período.  
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A produção acadêmica sobre educação superior no Brasil tem aumentado 

consideravelmente a partir de meados dos anos de 1990 demostrando a crescente preocupação 

comesse nível de ensino, bem como com as políticas que têm orientado seu processo de 

expansão1. As tensões, exigências, políticas e desafios contemporâneos relacionados ao ensino 

superior, tanto no cenário nacional como internacional, passaram a fazer parte da agenda de 

pesquisa de entidades da área da educação, dentre as quais a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação/Anped e a Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação; de grupos e núcleos de pesquisa, dentre os quais, o Grupo de 

Estudos sobre Universidade/UFRGS; o Grupo de Estudos e Pesquisas Políticas de educação 

superior/UCBD; Grupo de Estudos e Pesquisas sobre educação superior/UFPA; Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Superior/Unicamp; Programa de Estudos e Documentação 

Educação e Sociedade/UFRJ; Núcleo de Estudo e Documentação Educação, Sociedade e 

Cultura/Nedesc/UFG; além das redes de pesquisa sobre a temática, em especial a Rede de 

Cooperação Acadêmico-Científica de educação superior (Rede Caes), criada com o objetivo 

de fortalecer os Programas de Pós-Graduação em Educação da UFG e UFPE, no sentido de 

fazer confluir e mobilizar pesquisadores e estudantes para a análise de vasto material das 

políticas públicas para a educação superior, especialmente aquelas referentes aos governos 

FHC e  Lula (www.redecaes.com.br). E, também, a Rede Universitas/Br que, criada no 

âmbito do Grupo de Trabalho Política de educação superior da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (GT 11/Anped), desde 1993, tem reunido inúmeros 

pesquisadores em torno de projetos integrados de pesquisa sobre educação superior no Brasil 

(www.anped11.uerj.br) 

Nesse universo, utilizamos como critérios para a seleção das fontes bibliográficas: a) o 

ano de publicação, que deveria estar entre 1990 e 2010; b) a relevância e representatividade 

na área da educação; c) abordagem do tema expansão da educação superior; d) 

disponibilidade online do acervo para consulta. Nesse sentido, as fontes para a pesquisa 

bibliográfica utilizadas foram: 
§ o Banco de Teses e Dissertações da Capes – por entendermos que se 

trata de um banco nacional com o registro de todos os trabalhos 
vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu credenciados 
e reconhecidos de todas às áreas no conhecimento;  

                                                

 
1A produção acadêmica sobre a expansão da educação superior no período de 1995 a 2010 é objeto de análise nos capítulos 2, 

3 e 4 desta tese. 
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§ o conjunto de trabalhos apresentados e publicados nos anais das 
reuniões anuais da Anped  particularmente dos GT’s 05, 09 e 11, 
dada a representatividades desta entidade no campo educacional e, 
também, por se constituir em espaço de socialização e discussão de 
pesquisas acerca das políticas para a educação superior;  

§ o conjunto de periódicos nacionais indexados disponíveis online, 
quando o mapeamento da produção sobre expansão da educação 
superior não se restringiu à área da educação, razão pela qual 
utilizamos a biblioteca Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 
que possibilitou o acesso à produção indexada das diversas áreas do 
conhecimento.  

Após a seleção das fontes para a pesquisa bibliográfica, passamos à definição das 

palavras-chave para a identificação e seleção da produção acadêmica relevante para o estudo 

em tela. O primeiro filtro utilizado para mapeamento da produção acadêmica foi a 

palavra-chave Educação/Ensino Superior. Identificamos, nessa primeira etapa de 

seleção,7.164 trabalhos, sob a forma de teses, dissertações e artigos sobre educação superior, 

produzidos no período de 1990 a 2010. Face à quantidade de trabalhos encontrados, um 

segundo filtro foi utilizado para identificar, nesse conjunto, os trabalhos sobre expansão da 

educação superior e/ou expansão do Ensino Superior. Para isso, utilizamos, como segundo 

filtro para a seleção, as palavras-chave expansão da educação superior e expansão do Ensino 

Superior. Nessa etapa, identificamos um total de 242trabalhos sob, como pode ser observado 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Produção acadêmica sobre educação superior e expansão da educação superior no Brasil, no 
período de 1990 a 2010 

Produção Acadêmica  
Fonte  

educação superior 
 

Expansão da educação 
superior 

Banco de Teses e Dissertações – 
Capes 

 
6.377 

 
137 

Anped – GT 05 192 3 
Anped – GT 09 158 6 
Anped – GT 11  141 58 
Periódicos 296 38 
Total 7.164 242 

 

Nesta pesquisa também foi de grande importância a análise estatística dos dados 

referentes ao tamanho e abrangência do sistema de educação superior, possibilitando-nos 

compreender a dimensão quantitativa da expansão. Nesse sentido, foram privilegiados os 

censos da educação superior e os relatórios técnicos produzidos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira(Inep); os Censos Demográficos, Anuários 

Estatísticos, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) e indicadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea). 

Nos censos da educação superior e relatórios técnicos do Inep, selecionamos os 

indicadores referentes ao número de IES, função docente, cursos, matrículas, vagas, inscritos, 

ingressos, concluintes, organização acadêmica (universidade, centros universitários, 

faculdade), dependência administrativa (priorizados os dados referentes ao setor público  

federal e o setor privado). Quanto aos dados coletados no IBGE e Ipea, selecionamos os 

referentes aos indicadores sociais, demográficos e educacionais da população brasileira. 

 

Estrutura da tese 

 

Esta tese está estruturada em cinco capítulos além das considerações finais. O Capítulo 

1 foi dedicado a delineamento do referencial de base para a realização desta tese. Buscamos 

compreender se a expansão da educação superior estava condicionada ao desenvolvimento 

econômico e social do país, face à recorrência de uma concepção linear, no discurso oficial, 

da relação entre educação e desenvolvimento. Apresentamos, também, uma periodização para 

o estudo da expansão da educação superior no Brasil a partir das características mais 

pronunciadas de cada período, buscando, também, compreender como esse nível de ensino 

foi-se consolidando e, particularmente, as principais características que se sobressaíram ao 

longo dessa trajetória.  

O Capítulo 2 foi dedicado à análise da produção acadêmica de teses e dissertações 

acerca da expansão da educação superior no período de 1990 a 2010, particularmente como a 

discussão acerca da expansão tem sido problematizada na produção acadêmica. Devido ao 

recorte temporal, englobando os mandatos de dois governos presidenciais, buscamos tecer 

uma linha analítica que nos possibilitasse compreender a interpenetração das políticas de 

expansão do governo federal na definição de agendas de pesquisa em diferentes áreas do 

conhecimento, evitando a mera contraposição entre os governos no período analisado. 

O Capítulo 3 foi dedicado ao mapeamento e à análise da produção acadêmica sobre 

educação superior e, particularmente, sobre expansão, nos anais das reuniões anuais da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), no período de 

2000 a 2010. Buscamos identificar o volume de trabalhos apresentados, as temáticas mais 

frequentes relacionadas à expansão e discutir em que medida os trabalhos dialogam  com as 

políticas do governo federal para a expansão da educação superior.  
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   O capítulo 4 foi dedicado ao mapeamento da produção acadêmica nos periódicos 

nacionais sobre educação superior e, particularmente, sobre expansão, no período de 1990 a 

2010.Buscamos evidenciar como a discussão sobre expansão da educação superior se faz 

presente nos periódicos nacionais, nas grandes áreas e nas áreas do conhecimento. E, também, 

como a expansão. A análise feita procurou resgatar a discussão sobre a expansão da educação 

superior nos periódicos nacionais, evidenciando as áreas que mais publicaram artigos sobre a 

expansão da educação superior, bem como as principais temáticas relacionadas direta ou 

indiretamente a ela.  

No capítulo 5, buscamos recolocar a discussão acerca das políticas para a educação 

superior no governo FHC e Lula que concorreram para a expansão deste nível de ensino, 

evidenciando a polarização recorrente na produção acadêmica quando da comparação entre os 

dois governos. Também, foi possível identificar um terceiro posicionamento nas análises das 

políticas de expansão da educação superior mais compreensiva e, ao mesmo tempo, mais 

abrangente ao acolher a face contraditória e dinâmica das próprias políticas sociais.   

Nas considerações finais, retomamos alguns pontos discutidos ao longo de toda a tese: 

discurso linear sobre a relação entre educação e desenvolvimento, que se mostrou frágil 

quando consideradas a dinâmica social, a interpenetração das políticas de expansão do 

governo federal na agenda de pesquisa sobre educação superior. Assim, a partir da análise das 

características mais proeminentes de cada período de expansão, buscamos evidenciar que o 

atual processo de expansão tem se traduzido em processos de maior complexificação desse 

sistema de ensino, pautada na diferenciação e diversificação do sistema que, ao mesmo 

tempo, são algumas das características constitutivas da educação superior brasileira. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 -    

Referencial analítico referente à expansão da educação superior 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial analítico referente à expansão 

da educação superior a partir do qual esta tese foi desenvolvida. Tendo como foco o processo 

de expansão da educação superior no período de 1995 a 2010, buscamos construir um aporte 

teórico que nos permitisse compreender os múltiplos fatores endógenos e exógenos que atuam 

nesse sistema de ensino de modo a possibilitar períodos de maior expansão e, ainda, de 

estagnação. 

Ao longo da pesquisa, deparamo-nos com um conjunto de desafios de ordem 

teórico-metodológica que tornaram imperativo o repensar das certezas acerca do percurso 

planejado para o estudo do objeto escolhido. Ao mesmo tempo em que as indicações iniciais 

foram paulatinamente sendo colocadas em xeque, outras possibilidades de percurso foram 

vislumbradas. Novas escolhas e definições tornaram-se relevantes, face à maior aproximação 

ao objeto de estudo. Assim, a construção de um aporte teórico-metodológico para a tese 

representou um esforço na perspectiva de possibilitar a compreensão da realidade estudada, o 

posicionamento, bem como a definição das categorias de análise.  

Neste capítulo, buscamos compreender se a expansão da educação superior estava 

condicionada ao desenvolvimento social e econômico do Brasil, haja vista a correspondência 

linear, no discurso oficial, entre educação e desenvolvimento nacional. A partir de uma linha 

temporal  representando o desenvolvimento da educação superior no Brasil, buscamos 

também compreender como esse nível de ensino foi-se consolidando e, particularmente, as 

principais características que se sobressaíram ao longo dessa trajetória. A partir da análise das 

características mais proeminentes de cada período de expansão, buscamos evidenciar que 

processos de expansão da educação superior tendem a se traduzir em processos de maior 

complexificação desse sistema de ensino. 

Este capítulo está organizado em três seções. A primeira foi dedicada à discussão da 

relação entre desenvolvimento econômico e social e a expansão da educação superior. A 

segunda apresenta alguns apontamentos sobre a expansão da educação superior no período de 

1995 a 2010 que nortearão a discussão sobre o processo de complexificação desse nível de 

ensino na atualidade. A terceira e última seção apresenta a periodização utilizada nesta tese 

para o estudo do processo de expansão da educação superior brasileira. 
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Há muito tem-se discutido acerca da relação entre educação e desenvolvimento social 

e econômico. É recorrente a tendência de relacionar linearmente educação e desenvolvimento. 

Para Mendonça e Barros (1997), o investimento em educação e a eliminação do atraso 

educacional elevaria o crescimento da renda per capitados salários industriais e das 

exportações em cerca de 15 a 30% e, ainda, teria impactos diretos sobre variáveis não 

econômicas relacionadas ao desenvolvimento humano, tais como: redução do crescimento 

populacional em cerca de 10 a 15%, da mortalidade infantil em cerca de 20 a 25% e do 

aumento da expectativa de vida em cerca de 4%. Por esses motivos, o subinvestimento em 

educação seria “ainda mais penoso para o desenvolvimento humano de uma sociedade” (p. 7). 

Nessa mesma perspectiva, Caleiro (2012) afirma que a educação é elemento fundamental para 

o crescimento econômico ao acarretar o aumento da produtividade do trabalho: 

Este aumento, por meio da produtividade, quando acompanhado de aumento de 
salários, resulta em acréscimos no nível de vida, não só por via da redução da 
pobreza, mas também pela melhoria na facilidade de acesso aos cuidados de saúde, 
daí resultando um acréscimo na esperança de vida. Note-se que, implicitamente, se 
está a assumir um impacto directo da educação sobre variáveis econômicas, 
existindo subsequentemente impactos indirectos ao nível, por exemplo, do aumento 
da esperança de vida (ou mesmo da redução da fecundidade, associada sobretudo ao 
aumento do nível educacional feminino) (CALEIRO, 2012, p. 9). 

Na mesma direção, Amartya Sen2 (2000), destacou que o desenvolvimento de um país 

está essencialmente ligado às oportunidades que ele oferece à população de fazer escolhas e 

exercer sua cidadania, o que inclui, dentre outros fatores, a educação. Segundo ele, a educação 

desempenha papel importante na eliminação da pobreza,  

Esta última relação pode ser particularmente importante para a eliminação da 
pobreza medida pela renda. Não ocorre apenas que, digamos, melhor Educação 
Básica e serviços de saúde elevem diretamente a qualidade de vida; esses dois 
fatores também aumentam o potencial de a pessoa auferir renda e assim livrar-se da 
pobreza medida pela renda. Quanto mais inclusivo for o alcance da Educação Básica 
e dos serviços de saúde, maior será a probabilidade de que mesmo os potencialmente 
pobres tenham uma chance maior de superar a penúria (SEN, 2000, p. 113). 

E, ainda, 

Acontece que com o aumento das capacidades humanas também tendem a andar 
junto com a expansão das produtividades e do poder de auferir renda. Essa conexão 
estabelece um importante encadeamento indireto mediante o qual um aumento de 

                                                

 
2Prêmio Nobel em Ciências Econômicas, em 1998. 
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capacidades ajuda direta e indiretamente a enriquecer a vida humana e a tornar as 
privações humanas mais raras e menos pungentes. (idem, p. 114) 

Ao revisitar sua obra, Cardoso (1995) apontou que, já na década de 1960, era claro 

para ele que um fator central para o desenvolvimento era a capacidade de acumulação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Nessa esteira, o desenvolvimento e a modernização 

tiveram como uma de suas consequências o desemprego, tanto nos países desenvolvidos como 

subdesenvolvidos; por isso, a necessidade de políticas de educação e compensação social. 

Também, para Mendonça, Barros e Henriques (1997), a aceleração da expansão do sistema 

educacional constituiria em instrumento central para o desenvolvimento sustentado do país. 

Segundo os autores, 

A vergonhosa desigualdade brasileira não decorre de nenhuma fatalidade histórica, 
apesar da perturbadora naturalidade com que a sociedade brasileira a encara. Impõe-
se uma estratégia de aceleração sem precedentes no ritmo de expansão do sistema 
educacional brasileiro. Não se trata evidentemente de uma panaceia para nossos 
males; trata-se de uma dimensão central para a redefinição do horizonte de 
desenvolvimento do país. Ensino de qualidade para todos, por evidentes razões de 
cidadania e justiça social, mas, além disso, como precondição absolutamente 
necessária para o desenvolvimento socioeconômico sustentado do Brasil 
(MENDONÇA; BARROS; HENRIQUES, 1997, p. 21). 

A relação linear entre educação e desenvolvimento também pode ser vislumbrada na 

Teoria do Capital Humano3 (TCH), que a considera meio para a resolução de todos os 

problemas nos países capitalistas desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa teoria foi 

rapidamente disseminada, nas décadas de 1960 e 1970, nos países da América Latina e no 

chamado Terceiro Mundo. Segundo essa teoria, um acréscimo marginal de instrução, 

treinamento e educação, corresponderia a um aumento marginal da capacidade de produção e, 

portanto, a desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades sociais, ou seja, 

A ideia de capital humano é uma “quantidade” ou um grau de educação e de 
qualificação, tomado como indicativo de um determinado volume de conhecimentos, 
habilidades e atitudes adquiridas, que funcionam como potencializadoras da 
capacidade de produção. Desta suposição deriva-se que o investimento em educação 
é um dos mais rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvimento das nações, 
quanto no plano da mobilidade individual (FRIGOTTO, 2010, p. 44). 

                                                

 
3 A Teoria do Capital Humano teve como principal formulador Theodore W. Schultz, professor do departamento 
de Economia da Universidade de Chicago. Essa teoria surgiu, na década de 1960, da preocupação de seu autor 
em explicar os ganhos de produtividade gerados pelo “fator humano” na produção. Segundo essa teoria, quanto 
mais qualificado o trabalho humano por meio da educação maior a ampliação da produtividade econômica, e das 
taxas de lucro do capital. Em 1968, Schultz ganhou o Prêmio Nobel de Economia por ter desenvolvido essa 
teoria.  
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Na perspectiva da educação como propulsora do desenvolvimento econômico e social 

também precisamos considerar o protagonismo de organismos multilaterais, que se 

constituíram como centros de poder supranacional, e que vêm exercendo influência e 

induzindo políticas, inclusive para a educação. Ao longo das décadas, a relação de cooperação 

entre Brasil e organismos internacionais e regionais, tais como Banco Mundial (BM), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe(Cepal), tem revelado essa relação linear entre educação e desenvolvimento 

econômico e social.  

O Banco Mundial4 está presente no Brasil há mais de sessenta anos. Na sua política de 

parceria ressaltam-se, dentre outros, o investimento nas pessoas, especialmente por meio da 

saúde e da Educação Básica; o investimento em desenvolvimento e inclusão social, 

governança e fortalecimento institucional como elementos essenciais para a redução da 

pobreza; a criação de um ambiente para o crescimento e a competitividade da economia; a 

atenção ao meio ambiente; o apoio ao desenvolvimento da iniciativa privada; a capacitação 

dos governos para prestar serviços de qualidade com eficiência e transparência; a promoção 

de um ambiente macroeconômico conducente a investimentos e a planejamento de longo 

prazo (BANCO MUNDIAL, 2011).  

Segundo a Unesco5 (2012), no setor de educação sua principal diretriz é auxiliar os 

países membros a atingir as metas de Educação para Todos. Para isso, desenvolve ações 

direcionadas ao fortalecimento das capacidades nacionais, além de prover acompanhamento 

técnico e apoio à implementação de políticas nacionais de educação, tendo como foco a 

relevância da educação como valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico 

dos países. 

Foi marcante o protagonismo do BM e da Unesco na promoção da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e a 

aprovação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que, ao enfatizar a 

necessidade de expansão da educação e garantia de acesso a ela das populações mais pobres, 

já apontava que ela deveria atender às novas exigências do setor econômico, bem como à 

urgência de direcionar os processos educativos diretamente para a formação para o mercado 

                                                

 
4 Sobre a ação do Banco Mundial e as políticas educacionais no Brasil ver: TOMMASI, LÍVIA de; WARDE, 
Mirian Jorge; HADDAD, Sérgio. (orgs) (1996); SILVA, Maria Abádia (2000, 2002). 
5 Sobre a relação entre a Unesco e a educação ver: EVAGELISTA, Ely Guimarães S (1997). 
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de trabalho. Nessa mesma lógica, a Conferência Mundial sobre educação superior6, que 

objetivou “promover uma profunda reforma na educação superior mundial”, o preâmbulo da 

Declaração Mundial sobre educação superior no Século XXI:  Visão e Ação, frisou que a 

educação superior possuía “importância vital tanto para o desenvolvimento sociocultural e 

econômico como para a construção do futuro, diante do qual as novas gerações deverão estar 

preparadas com novas habilitações, conhecimentos e ideais” (UNESCO, 1998, p.1).  

A OIT mantém representação no Brasil desde 1950, executando projetos de 

cooperação técnica com o fim de contribuir para a eliminação do trabalho infantil e do 

trabalho escravo, o combate à discriminação e a promoção da igualdade, a promoção dos 

direitos das pessoas com deficiência e vivendo com HIV, a extensão dos mecanismos de 

proteção social aos trabalhadores da economia informal, a redução dos acidentes e doenças 

ocupacionais e o fortalecimento dos mecanismos e processos de diálogo social. 

A relação da Cepal com o Brasil teve início com um acordo de colaboração entre esta 

e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em outubro de 1952, 

em que se propunha avaliar o ritmo de crescimento do país e traçar programas de 

desenvolvimento para um período de dez anos, bem como realizar cursos de capacitação 

técnica. Desde então, a Cepal vem mantendo, além do acordo com o Ipea, acordos com 

diversos organismos da administração federal para cooperação técnica, analisando as 

transformações na economia brasileira, prestando assistência técnica, realizando pesquisas, 

treinamento de recursos humanos, organização de seminários, intercâmbio de técnicos, bem 

como apoio a estados e municípios, entidades de classe e universidades. 

Ao analisar o papel desses organismos internacionais e regionais como principais 

agentes do movimento de reformas no contexto da mundialização do capitalismo (SILVA 

JÚNIOR; SGUISSARDI, 2001) destacam que eles, de modo eficiente, têm utilizado como 

estratégias: 

                                                

 
6 Esta Conferência foi organizada observando as recomendações: da Comissão Internacional em Educação para o 
Século XXI, a Comissão Mundial sobre Cultura e Desenvolvimento, 44ª. e 45ª sessões da Conferência 
Internacional de Educação (Genebra, 1994 e 1996), as decisões da 27ª. e 29ª Conferências Gerais da UNESCO, 
em particular as relativas à Recomendação referente à Situação do Pessoal Docente em educação superior, a 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990), a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), a Conferência sobre Liberdade Acadêmica e 
Autonomia Universitária (Sinaia, 1992), a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Viena, 1993), a 
Convocação Mundial para o Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), a IV Conferência Mundial sobre 
Mulheres (Beijing, 1995), o Congresso Internacional sobre Educação e Informática (Moscou, 1996), o 
Congresso Mundial sobre educação superior e Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Século XXI 
(Manila, 1997), a V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos (Hamburgo, 1997) e a Agenda para o 
futuro. (Unesco, 1998). 
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Produzir o discurso da busca da produtividade e da equidade social, a partir de 
ajustes político-econômicos orientados por diretrizes conhecidas como neoliberais, 
tratando países subdesenvolvidos de forma homogênea, ou seja, desconhecendo 
muitas das históricas diferenças entre essas nações. A elas são impostos 
determinados valores e entendimentos da realidade, como orientação de seus 
projetos políticos nacionais, conforme a racionalidade da nova ordem mundial, com 
base numa ciência que legitima o conhecimento da sociedade (neopragmatismo) e é 
produzida nas instituições de educação superior brasileiras sob orientação do 
mercado e numa profissionalização que se opõe como forma de conteúdo das 
relações entre indivíduo e sociedade e entre sociedade e Estado. Mostra disso, os 
supostos das reformas educacionais no nível médio e na modalidade profissional 
embasadas em pedagogias cognitivistas e nos conceitos adaptativos de competência 
e empregabilidade. (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2001, p. 75). 

 Na análise das perspectivas economicistas da educação a respeito do processo de 

redução da educação a mero ‘fator de produção’ ou, ainda, a  ‘fator econômico’, Frigotto 

(2010) chama atenção para a desconsideração das relações de poder e interesses de classes 

e/ou grupos sociais. Ao se estabelecer uma relação linear entre educação e desenvolvimento, 

particularmente o econômico, desconsideram-se a complexidade da sociedade moderna assim 

como as demandas oriundas da sociedade civil. Segundo o autor, 

A educação no Brasil, particularmente nas décadas de 1960 e 1970, de prática social 
que se define pelo desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes, 
concepções e valores articulados às necessidades e interesses das diferentes classes e 
grupos sociais, foi reduzida, pelo economicismo, a mero fator de produção - “capital 
humano”. Asceticamente abstraída das relações de poder, passa a definir-se como 
uma técnica de preparar recursos humanos para o processo de produção. Essa 
concepção de educação como “fator econômico” vai constituir-se numa espécie de 
fetiche, um poder em si que, uma vez adquirido, independentemente das relações de 
força e de classe, é capaz de operar o “milagre” da equalização social, econômica e 
política entre indivíduos, grupos, classes e nações (FRIGOTTO, 2010, p. 20). 

Essa compreensão linear deixa de considerar, também, o protagonismo de estudantes e 

professores e a dimensão política da educação contra a não redução da educação a mera ação 

do capital. Desconsidera-se o fato de que a organização e luta de estudantes pelo acesso a 

níveis mais elevados de formação intelectual e a bens culturais mais diversificados leva à 

expansão das matrículas, tanto na Educação Básica quanto nos níveis médio e superior de 

ensino. Também desconsidera-se o fato de que a organização dos professores em sindicatos, 

assim como os demais profissionais da educação, têm reverberado em políticas de formação e 

valorização, tais como exigência de planos de carreira, estabelecimento de piso nacional 

salarial, ingresso na carreira pública por concurso, dentre outros. 

No que se refere especificamente à educação superior e ao desenvolvimento 

econômico e social do país, identificamos, também, certo descompasso no discurso linear 

sobre as relações entre educação e desenvolvimento. Contudo, e paradoxalmente, as 
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mudanças societárias e econômicas engendradas no Brasil vão repercutir historicamente no 

cenário educacional. Importante destacar que tal relação não se efetiva sob a garantia da 

educação republicana para todos. Por meio de diferentes focos analíticos, pesquisadores7 da 

área da educação têm destacado um processo marcado por tensões e disputas entre diferentes 

setores da sociedade, em períodos sócio-históricos distintos, pelo controle hegemônico 

também desse nível de ensino, que se revelam na definição de políticas de Estado e/ou de 

governo. Segundo Fernandes (2006), o processo de modernização deflagrado com a 

Proclamação da Independência, em1822, e, sobretudo, da República, em 1889, fez emergir 

novas composições, articulações e acomodação de interesses e poderes. O sensível equilíbrio 

de antagonismos engendrado pela burguesia na sua perene relação com o Estado dependeu de 

mecanismos criados para a legitimação de sua hegemonia, dentre os quais se destacou a 

educação (FERNANDES, 2006). Ao mesmo tempo em que a educação, particularmente em 

nível superior, passou a representar o espírito “moderno” e “revolucionário” e a se constituir 

em símbolo de distinção e prestígio social, o acesso a ela e sua expansão passaram a ser cada 

vez mais controlados. em nome de um pretenso rigor e garantia da qualidade do ensino. Como 

expresso nas mensagens presidenciais, nos anos de 1912 e 1915, respectivamente: 

Um dos pontos primordiais que a organização atual teve em vista foi o de libertar o 
ensino secundário ou fundamental da condição de mero preparatório para o ingresso 
aos cursos superiores, exigindo para esse efeito o exame de admissão ou de 
vestíbulo. Deu este exame os melhores resultados: primeiro, porque a sua simples 
exigência produziu uma notável seleção entre os candidatos à matricula, nas escolas 
superiores, assim é que na Escola de Medicina, onde no ano de 1911 matricularam-
se, na 1ª série, mais de 800 estudantes, este ano, pela simples exigência do exame de 
admissão, inscreveram-se tão-somente pouco mais de 250 candidatos; segundo, 
porque, pela seriedade com que foi feita essa prova, mais escolhida tomou-se a 
turma dos que alcançaram entrada nas escolas, sendo que, na de medicina desta 
Capital, daqueles duzentos e tantos inscritos quase 50% foram inabilitados 
(BRASIL, 1987, p. 53).  

Dependente ainda de vossa aprovação está, desde já produzindo bons 
resultados o Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, pelo qual foram 
reorganizados o ensino secundário e o superior na República. Restabeleceu-
se o antigo rigor nos exames preparatórios em todo o Brasil, de sorte que 
diminuiu de mais de 60% o número dos matriculados nas academias do Rio 
de Janeiro, S. Paulo e Recife. Dos que escapavam das primeiras provas, 
ainda muitos foram eliminados pelo exame vestibular, que constitui um 
segundo crivo, para apurar as incompetências e repeli-las dos cursos 
superiores. (BRASIL, 1987, p. 61)  

                                                

 
7Cunha, 1980; 1983; 1988; 1989; Faria,1952; Fávero, 1980;  Fernandes, 2006; 2007, 2008a; 2008b; Freyre, 
2006a; 2006b; Horta, 1975;  Martins, 1989; Ribeiro, 1984; Romanelli, 1985; Rosas, 1990 Fausto, 2009. 
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 Além disso, a instituição da cobrança de taxas no setor público federal (Decreto nº 

16.782-A, de 13 de janeiro, 1925), em nome da modernização das instalações das instituições 

de ensino8 (BRASIL, 1987) e, posteriormente, a expansão do ensino privado em detrimento 

do ensino público e gratuito constituíram-se em cenário revelador dos conflitos existentes na 

consolidação da democratização desse nível de ensino e, particularmente, do acesso a ele. 

Apesar de os documentos oficiais, sobretudo a partir do Período Republicano, 

enfatizarem a importância da educação escolar para o desenvolvimento econômico e a 

mudança social, a falta de investimento de recursos públicos para ampliação do atendimento 

escolar, a escassa regulação e regulamentação dos sistemas de ensino, a priorização de um 

nível de ensino em detrimento de outros e a dualidade na oferta das oportunidades 

educacionais marcaram profundamente o processo de expansão da educação superior no 

Brasil  (FERNANDES, 2006; CUNHA, 1980; 1983; FARIA, 1952; ROMANELLI, 1985). 

Ao analisar a origem da sociedade brasileira, a formação e consolidação da ordem 

social competitiva num país de economia dependente no eixo do capitalismo, Fernandes 

(2006) remonta às especificidades econômica, social e política sobre as quais essa sociedade 

se estrutura em um complexo processo de modernização, desenvolvimento e acomodação, 

que, por sua vez, implicou a estruturação do sistema educacional e a definição das funções por 

ela desempenhadas. Se, por um lado, a Independência acenou como possibilidade de ruptura 

com a “velha ordem” colonial e se voltou para a construção interna de suas estruturas, 

instituições, leis, normas, códigos, buscando estabelecer novas bases para as relações 

externas, por outro, a modernização do setor econômico, face à implantação de uma ordem 

social competitiva, efetivou-se sob a estrutura agrária existente, o que, por sua vez, manteve 

quase inalteradas as relações de poder e, particularmente, as relações de trabalho e de divisão 

do trabalho (FERNANDES, 2008a). Ao passo que se construiu um novo aparato jurídico-

econômico, as estruturas mentais continuaram quase inalteradas, uma vez que a estrutura 

agrária continuou fornecendo a base política e os fundamentos econômicos e sociais.  

                                                

 
8 Para dotar os estabelecimentos de ensino secundário e superior de todos os requisitos modernos, de 
laboratórios, museus e demais aparelhamentos didáticos que se tornaram necessários, o Governo terá de fazer 
sacrifícios pecuniários não pequenos. O aumento que a lei determinou nas taxas e emolumentos escolares tem 
por fim apenas minorar esse ônus, embora seja evidente que não se pretende mercantilizar o ensino 
transformando os institutos federais em fontes de renda. Se, portanto, o custeio desses estabelecimentos  é feito 
com os recursos do Tesouro auferidos mediante a contribuição de todo o pais, nada mais razoável do que pedir 
um pequeno aumento de contribuição àqueles que mais de perto e diretamente se vão beneficiar com os 
melhoramentos de toda a natureza introduzidos nas escolas oficiais. Longe de dificultar o ingresso nas 
faculdades aos estudantes pobres, a nova lei criou, para esses, cinco lugares gratuitos, em cada ano do curso, dos 
quais três serão preenchidos por escolha dos próprios alunos da turma. (BRASIL, 1987, p. 97) 
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A existência e expansão da ordem social competitiva, que se consolidou ao longo do 

Período Republicano, ao mesmo tempo em que se constituiu como expressão do movimento 

de modernização pautado pelo trabalho livre e por novas relações de trabalho baseadas no 

assalariamento e na divisão do trabalho, em oposição à ordem escravocrata e senhorial, 

contribuiu decisivamente para o delineamento de novas funções no campo produtivo e na 

necessidade de trabalho especializado. Isso se refletiu no processo de difusão de novas 

técnicas, valores e ideais sociais que concorreram para a reorganização político-administrativa 

do Estado brasileiro e para a crescente expansão urbano-comercial e, posteriormente, urbano-

industrial.  

O processo de modernização deflagrado na Independência e acelerado nas primeiras 

décadas do período republicano, incrementado pelo processo de urbanização e 

industrialização, trouxe à tona a necessidade de uma nova organização social e de instrução. 

Segundo Freyre,  

passaram a priorizar nos seminários o ensino das ciências úteis para tornar o jovem 
‘mais apto a corresponder às necessidades do meio brasileiro, cuja transição do 
patriarcalismo agrário para um tipo de vida mais urbana e mais industrial, exigia 
orientadores técnicos bem instruídos e não apenas mecânicos e artífices negros e 
mulatos, que aqui continuassem na oitiva a tradição peninsular dos artistas mouros, 
ou a africana, dos seus avós negros. Exigia, também, o meio em transição, o estudo 
dos problemas econômicos criados pela mineração, pela industrialização, pelo 
declínio da economia baseada simplesmente na monocultura ou no monopólio. 
(FREYRE, 2006, p. 191)  

Articulada a esse processo, a educação foi alçada a elemento de integração e 

desenvolvimento econômico e social, passando a constar dos documentos oficiais e 

discussões no cenário nacional, sendo pensada, em tese, para atender a demandas geradas pelo 

“novo padrão econômico” de produção de riqueza e acumulação capitalista que se buscava 

consolidar. Logo nos primeiros anos deste período a “difusão do ensino” foi destacada nos 

discursos dos presidentes da república como instrumento necessário à modernização das 

estruturas econômicas, políticas, jurídicas e sociais e para o fortalecimento da nação 

brasileira. Já nas primeiras Mensagens Presidenciais9do governo republicano, a preocupação 

com a organização do ensino público para tal efeito é colocada em relevo, como podemos 

observar nos discursos dos presidentes Marechal Deodoro da Fonseca (de 15/11/1889 a 
                                                

 
9 As Mensagens Presidenciais, após a Proclamação da República, constituíram-se em prestação de contas do 
Poder Executivo, apresentadas pelo Presidente da República ao Poder Legislativo, e, consequentemente, a toda a 
Nação. Cada mensagem também se faz acompanhar de uma declaração de intenções do governo para o ano então 
em curso (Brasil, 1987, p. 4). 
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24/02/1891) e Marechal Floriano Vieira Peixoto (de 23/11/ 1891 a 15/11/1894), transcritos a 

seguir:  

Nas revoluções em que preponderam os princípios sobre que repousa a trilogia 
sagrada do direito, da justiça e da liberdade, os povos visam, antes de tudo, melhorar 
de condição, fortalecer o império das leis e reivindicar o papel que lhes cabe no 
governo da sociedade. Por igual, cogitamos do momentoso problema da instrução 
pública, a que tem sido dada nova a mui diversa orientação (Brasil, 1987, p. 15).  

Dado o advento da República, forma de governo em que a difusão do ensino se 
impõe com o caráter de suprema necessidade, cuidou o Governo Provisório de 
organizá-lo sob novas bases, por modo completo e harmônico, desde a escola 
primária até os institutos superiores, proporcionando aos estudos a orientação que o 
espírito moderno e as condições de nossa existência política imperiosamente 
exigiam. [...] Realizando as mais adiantadas aspirações liberais, essa nova 
constituição do ensino fez justiça particular. Não é a menos vantajosa de sua 
providência a que proclamou a libertação do ensino (BRASIL, 1987, p.16). 

Além de a educação passar a fazer parte das Mensagens Presidenciais, ações no 

sentido de organizá-la e regulamentá-la também foram registradas, tais como: criação da 

Secretaria de Estado dos Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos (Decreto nº 

346, de 19 de abril de 1890); reforma da instrução primária e secundária (Decreto nº 981, de 

08 de novembro de 1890); extinção da Secretaria de Estado dos Negócios da Instrução 

Pública, Correios e Telégrafos e transferência de suas atribuições, no que concerne à 

educação, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Lei nº 23, de 30 de outubro de 

1891); regulamentação da Secretaria de Justiça e Negócios Interiores (Lei nº 23, de 30 de 

outubro de 1891); organização do Ministério da Educação e Saúde Pública (Decreto nº 

19.402, de 14 de novembro de 1930) que, ao ser criado, assumiu todas as atribuições do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores no que se referia à educação e à saúde, bem como 

algumas outras da alçada do Ministério das Obras Públicas; regulamentação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública e criação da Diretoria-Geral de Informações Estatísticas e 

Divulgação (Decreto nº 19.560, de 05 de janeiro de 1931); criação do Conselho Nacional de 

Educação (Decreto n° 19.850, de 11 de abril de 1931); reforma do ensino universitário 

(Decreto nº 19.980, de 10 de maio de 1931); novas alterações no ensino universitário (Decreto 

n° 21.241, de 04 de abril de 1932); reorganização do Ministério da Educação e Saúde Pública 

e criação do Instituto Nacional de Pedagogia, denominado, posteriormente, Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (Lei n° 378, de 13 de janeiro de 1937); reforma do ensino secundário 

(Decreto no 94.244, de 09 de abril de 1942).  

Contudo, mesmo face ao conjunto de medidas jurídico-administrativas tomadas e 

tendo a difusão do “ensino” lugar de destaque no discurso oficial republicano, o quadro 
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educacional pouco se alterou nas décadas que se seguem à manutenção e consolidação da 

nova ordem social. As diversas medidas jurídico-administrativas não lograram uma mudança 

efetiva, particularmente no que se refere ao acesso à educação. Aqui começamos a nos 

indagar em que medida haveria uma relação direta e linear entre educação superior e 

desenvolvimento. Para compreender tal processo, faz-se necessário destacarmos algumas 

características gerais acerca do desenvolvimento do país, tais como população, economia e 

educação. 

O documento produzido pelo IBGE em 1941 (reeditado em 1986), intitulado 

Repertório Estatístico do Brasil”, apresentou dados importantes sobre a sociedade brasileira 

entre os anos de 1772 e 193910. A população cresceu consideravelmente nesse período.  Entre 

os anos de 1776 e 1808 a população cresceu 110,52%; entre 1882 e 1889 cresceu 14,53%; 

entre 1890 e 1899 cresceu 14,53%; entre 1900 e 1909 cresceu 29,86%; entre 1910 e 1919 

cresceu 26,83; entre 1920 e 1929 cresceu 16,60%; e, entre 1930 a 1939 cresceu 19,60%. 

Outra característica diz respeito ao sexo da população, que, até o ano de 1920, contava mais 

com pessoas do sexo masculino do que do feminino, invertendo-se nos anos seguintes. Em 

1872, a diferença entre o número de pessoas do sexo masculino e feminino foi de cerca de 

1,39%, em 1890 de 0,99%, em 1900 de 1,99% e, em 1920 de 0,82%.  

Outra característica da população se refere à faixa etária. No período entre 1872 e 

1920, a faixa etária predominante foi a de 15 a 29 anos, compreendendo 28,93% da população 

em 1920.Foi seguida de perto pela faixa etária de 30 a 39 anos, correspondendo a 11,64% da 

população em 1920. Estas duas faixas etárias englobam a camada da população considerada 

ativa profissionalmente e/ou produtiva (39,57%). Os dados também indicaram aumento na 

taxa de natalidade nesse período, que passou de 10,47%, em 1872, para 15,02%, em 1920. 

Também aumentou a taxa de crianças acima de cinco anos, que passou de 11,67%, em 1872, 

para 14,96%. Quanto às principais ocupações/profissões no país, nos período em tela, 

pudemos observar que a exploração do solo e subsolo se destacou dentre todas as demais, 

respondendo por 60,97% no ano de 1872 e 70,19% em 1920. Em segundo lugar o serviço 

doméstico foi declarado como profissão por 18,09% em 1872, 28,95% em 1900. Contudo, ao 

                                                

 
10 Cabe aqui fazer uma observação: antes de 1872 os dados sobre a população brasileira foi obtido indiretamente, 
ou seja, a partir de relatórios de autoridades eclesiásticas (sobre os fiéis que frequentavam a igreja) ou dos 
levantamentos feitos com interesses militares (contagem sobre a população livre e adulta), sendo que o primeiro 
recenseamento nacional foi realizado em 1872, sucedendo-se nos anos 1890, 1900 e 1920. O registro censitário 
só passou a ser feito com regularidade e maior abrangência temática com a criação do IBGE, em 1938 (IBGE, 
2011). 



34 

 

passo que o serviço doméstico sofreu uma redução drástica, passando para 3,95% em 1920, o 

percentual das demais ocupações se elevou, como foi o caso das ocupações ligadas aos 

transportes, que passaram de 0,44% para 2,75%, ao comércio, que passaram de 1,90% para 

5,41%, e à administração, que passaram de 0,20% para 1,50% (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - População ativa, segundo a profissão, nos recenseamentos gerais (1) 

Ano 
Profissões 1872 % 1900 % 1920 % 

Exploração do solo e 
subsolo 3.261.340 60,97 

5.250.506 64,44 
6.451.530 70,19 

Indústrias 788.752 14,74 1.189.357	   12,94	  

Transportes 21.703 0,40 71.986 0,88 253.587 2,75 

Comércio 102.133 1,90 322.858 3,96 497.548 5,41 

Força Pública 27.716 0,51 31.945 0,39 88.363 0,96 

Administração 10.710 0,20 45.710 0,56 137.879 1,50 

Profissões Liberais  58.860 1,10 41.696 0,51 168.111 1,82 

Pessoas que vivem 
de suas rendas 31.863 0,59 23.271 0,28 40.790 0,44 

Serviço doméstico 1.015.615 18,09 2.358.759 28,95 363.879 3,95 

Total 5.318.692  8.146.731  9.191.044  

Fonte: IBGE, 1941. (1)Não foram considerados os de profissão não declarada e mal definida. (Elaboração 
própria) 

 

Quanto à produção extrativista, nos anos de 1920 a 1939, os principais produtos 

minerais destacaram-se o ouro, arsênico, prata, carvão de pedra, manganês e sal. Dentre os 

principais produtos vegetais, destacaram-se borracha, erva-mate, madeira, castanha, cera de 

carnaúba e babaçu. Paulatinamente, a extração da borracha foi perdendo espaço 

principalmente para a madeira e a cera de carnaúba. Quanto à produção agrícola, estava 

baseada, nos anos de 1916, 1920, 1938, na cultura do abacaxi, arroz, alfafa, aveia, algodão, 

banana, batata, cacau, café, cana-de-açúcar, centeio, cevada, coco, feijão, fumo, laranja, 

mandioca, milho, trigo e uva. Já na pecuária, a criação de bovinos e suínos se destacou em 

relação à de ovinos, equinos, caprinos, asininos e muares. 
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Por sua vez, a produção industrial se revelou grandemente ligada à extração e ao 

beneficiamento da produção agrícola e de alguns minerais. Nesse sentido, destacou-se a 

industrialização de produtos de origem: a) animal: carne, banha, leite, manteiga, queijo, 

couros, lã, peles, principais artefatos de couro, sebo; b) vegetal: açúcar, farinha de mandioca, 

café torrado e moído e chá, bebidas e álcool, fumos e seus preparados, móveis, papel e seus 

artefatos, tecidos, artefatos de tecido, vinagre e azeite, ácido acético, principais artefatos de 

borracha); c) mineral (fósforo, munições, armas de fogo, ferro gusa, ferro laminado, aço, 

ferragens, cimento louças e vidros); d) químico: perfumarias, especialidades farmacêuticas, 

pilhas, velas, tintas e vernizes; e, e) diversos: chapéus, bengalas, brinquedos, cartas de jogar, 

pentes, escovas, espanadores, calçados, lâmpadas, aparelhos elétricos e instrumentos de 

música. 

Tomando como parâmetro comparativo o volume de recursos gerados pela 

comercialização da produção extrativista, agrícola, pecuária e industrial no Brasil entre os 

anos de 1920 e 1938, podemos identificar que a economia nacional tinha na produção 

pecuária sua principal base de sustentação, seguida pela produção agrícola Contudo, quando 

tomada como parâmetro comparativo a taxa de crescimento durante o mesmo período 

podemos verificar alterações na base produtiva. A taxa de crescimento da produção industrial 

acumulada foi de 306,98%, enquanto da produção extrativista foi de 167,48%. Ambas as 

taxas de crescimento foram superiores à da produção pecuária e agrícola, respectivamente, 

117,18% e 28,86%.  

As alterações no setor produtivo demandavam a redução do analfabetismo, bem como 

a elevação do nível de escolarização da população em geral. Dados do IBGE (1986)indicam 

que a taxa de analfabetismo na população era muito alta, inclusive entre os que tinham quinze 

anos ou mais. Em 1872,a taxa registrada de analfabetismo na população total foi de 84,2%; 

em 1920 a taxa registrada foi de 75,5% e, desse universo, 64,9% tinham idade igual ou 

superior a quinze anos.  

 

Tabela 3 - Taxa de alfabetização e analfabetismo no Brasil, no período de 1872 a 1920 

Instrução 
Ano Alfabetizados Analfabetos 

% dos 
analfabetos 
sobre o total da 
população 

% dos 
analfabetos de 15 
e mais anos de 
idade sobre o 
total do mesmo 
grupo 

1872 (*)1.564.481 (*)8.365.997 84,2 - 
1890 2.120.559 12.213.356 85,2 - 
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Instrução 
Ano Alfabetizados Analfabetos 

% dos 
analfabetos 
sobre o total da 
população 

% dos 
analfabetos de 15 
e mais anos de 
idade sobre o 
total do mesmo 
grupo 

1900 4.448.681 12.989.753 74,5 65,3 
1920 7.493.357 23.142.248 75,5 64,9 

Fonte: IBGE, 1986. (*)Não compreendidos 181.583 habitantes, cujo grau de instrução não consta nos 
quadros gerais. (elaboração própria) 

 

Nas décadas seguintes, a intensificação do processo de urbanização articulado ao 

crescimento demográfico, ao desenvolvimento econômico e industrial, ao crescimento da 

renda per capta, somado às demandas sociais por mais acesso à educação, irá impulsionar a 

expansão da educação em todos os níveis. A queda da taxa de analfabetismo será uma 

constante, assim como a elevação do nível de escolaridade da população brasileira (Tabela 3). 

As altas taxas de analfabetismo se colocam como limites à expansão da escolarização 

da população nos demais níveis de ensino no país. Dados gerais da educação, envolvendo o 

número de escolas, corpo docente e matrículas, tendem a indicar o baixo nível de 

escolarização e de oportunidades educacionais, principalmente quando comparados ao 

número total da população. Tais indicadores revelam a complexa equação educação e 

desenvolvimento, o que permite compreender esse processo, de um lado como elemento de 

uma dada modernização, e de outro, como resultante de lutas em prol da democratização das 

oportunidades educacionais, o que poderia resultar em outra concepção de desenvolvimento 

para a  sociedade brasileira (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Indicadores demográficos e econômicos e taxa de alfabetização, 1940/1950 

Indicadores 1940 1950 1960 1970 
População total 41.236.315 51.944.397 70.119.071 94.501.554 
Densidade demográfica 4,88 6,14 8,39 11,18 
Renda per capita em dólares 180 - 236 - 
% população urbana 31,00 36 46 56 
% de analfabetos (15 anos e 
mais) 56,2 50,00 39,5 33,1 

Fontes: Lourenço Filho, 1970. 

Desconsiderando as diferenças e especificidades de cada categoria de dados dos níveis 

de ensino, a faixa etária escolar a da população em geral, podemos calcular uma média 
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comparativa quanto à oferta educacional. No ano de 1907, o número de estabelecimentos de 

ensino somou 13.067 unidades. Comparando esse dado com o número total de docentes 

(20.590) teríamos o equivalente a 1,75 docente e 53,57 alunos em cada estabelecimento de 

ensino. Se, no entanto, compararmos o número da população total (21.163.827) com o 

número de matrículas (700.120) podemos ver que, nesse ano, pouco mais de 3,30% da 

população estavam matriculados em algum nível de ensino.  

 

Tabela 5 - Dados gerais sobre número de estabelecimentos de ensino, corpo docente e matrícula – no 
período de 1907 a 1930 

Estabelecimento de Ensino 
Nível de ensino 
Ano  

Total Primário(1) Secundário  Pedagógico
(2) 

Superio
r 

1907 13.067 12.448 373 44 25 
1927 24.899 23.826 621 71 57 
1928 30.960 29.430 859 111 85 
1929 34.503 32.283 1.130 190 88 
1930 35.435 33.049 1.145 211 87 
%  171,17 165,49 206,97 379,54 248,00 
Corpo docente 
1907 20.590 15.586 2.308 510 688 
1927 ... ... ... 1.792 2.382 
1928 64.466 47.392 6.217 2.263 2.361 
1929 72.399 50.404 8.060 3.494 2.116 
1930 73.555 53.110 7.436 3.342 1.881 
% 257,23 240,75 222,18 555,29 173,40 
Matrícula Geral 
1907 700.120 638.378 30.426 5.020 5.795 
1927 1.899.751 1.783.571 52.476 7.010 11.661 
1928 2.205.036 2.052.181 68.276 15.974 12.250 
1929 2.264.371 2.057.616 83.190 23.808 13.239 
1930 2.284.883 2.084.954 72.541 29.168 13.695 
% 226,35 226,60 138,41 481,03 136,32 

Anuário Estatístico do Brasil, anos III, IV e V. In: IBGE, 1986. (1)Inclusive o ensino pré-primário, mas excluído 
o ensino emendativo. (2)A partir de 1932, inclusive os cursos propedêuticos. (3)Até 1931, os dados se referem 
exclusivamente ao Ensino Superior geral e semi-especializado, ou seja, os cursos filosófico e literário, jurídico, 
médico-cirúrgico-farmacêutico e politécnico, não compreendendo, portanto, os ensinos eclesiásticos, agrônomo 
e veterinário, os quais, a partir de 1932, se acham computados na série.  

Os dados apresentados nessa tabela também indicam que as matrículas no ano de 1907 

se concentraram no ensino primário, somando 638.378, ou seja, 91,18% do total de 

matrículas. Já o ensino secundário registrou 30.426, o que significa 4,34% das matrículas. O 

ensino pedagógico, com 5.020, abrange 0,71%, e o Ensino Superior com 5.795 alcança 

0,82%. 
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Durante as primeiras décadas do período republicano (1889-1930), as mudanças 

sociais, econômicas e políticas geraram pressões em prol da expansão da educação superior, 

que resultou na multiplicação dos estabelecimentos de ensino. Pressões contraditórias 

marcadas, por um lado, pela defesa de interesses dos grandes produtores de café e 

latifundiários e, de outro, por concepções de desenvolvimento em disputa no cenário nacional. 

Entre 1891 e 1910, registrou-se a criação de 27 escolas superiores no Brasil, sendo nove de 

Medicina, Obstetrícia, Odontologia e Farmácia; oito de Direito; quatro de Engenharia; três de 

Economia; e três de Agronomia. Destacou-se também nesse período a criação da primeira 

instituição com o nome de universidade, em Manaus, no ano de 1909, durante a prosperidade 

da extração da borracha. A Universidade de Manaus ofereceu os cursos de Medicina, Direito, 

Engenharia, Odontologia, Farmácia e formação de oficiais da Guarda Nacional. Contudo, em 

consequência do enfraquecimento da economia da borracha a Universidade de Manaus foi 

fechada em 1926, restando apenas a faculdade de Direito (CUNHA, 2000; 2007; FARIA, 

1952). 

Conforme indicado na Tabela 6, entre os anos de 1907 a 1930 o número de 

estabelecimentos de Ensino Superior passou de 25 para 87, um aumento de 248%. Já o corpo 

docente passou de 688 para 1.881, um aumento de 173,40%, enquanto o número de 

matrículas passou de 5.795 para 13.695, um aumento de 136, 32%.  

 

Tabela 6 - educação superior – dados gerais sobre número de escolas, corpo docente e matrícula, no 
período de 1907 a 1930 

Dados gerais 
Ano 

Estabelecimentos 
de ensino Corpo docente Matrícula 

1907 25 688 5.795 
1927 57 2.382 11.661 
1928 85 2.361 12.250 
1929 88 2.116 13.239 
1930 87 1.881 13.695 
1907/1930 % 248 173,40 136, 32 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, anos III, IV e V. In: IBGE, 1986. (Elaboração própria) 

Nesse período, os principais cursos superiores registrados pelo IBGE foram: 

Filosófico e literário; Eclesiástico; Jurídico, Médico-Cirúrgico e Farmacêutico; Politécnico; 

além do Agronômico e Veterinário (Tabela 7). Entre esses, três cursos concentraram os 

maiores números de matrículas, corpo docente e conclusão, a saber: Jurídico; Médico-

Cirúrgico e Farmacêutico; e, Politécnico. Juntos, eles responderam por 58,66% do total de 
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cursos existentes; 76,56% do corpo docente; 86,51% das matrículas; e 84,67% das conclusões 

de curso. 
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Tabela 7 – Educação superior – principais cursos, corpo docente, matrículas e conclusão de curso – 
1907 a 1929 

 
Ano 

Cursos 
Filosófico 
e literário 

Eclesiástico Jurídico Médico cirúrgico 
e farmacêutico 

Politécnico 

1907  18 10 9 6 
1908 1 28 10 10 7 
1909 1 28 10 10 8 
1910 1 29 10 12 9 
1911 1 31 10 12 10 
1912 1 31 15 21 13 
1927 2 21 13 30 14 
1928 2 33 13 58 14 
1929 2 38 14 58 16 
Corpo Docente 
1907  81 219 259 210 
1908 4 119 212 267 210 
1909 4 119 212 265 215 
1910 4 121 206 286 233 
1911 4 128 207 360 249 
1912 4 138 263 490 283 
1927 13 239 291 1.499 595 
1928 17 278 286 1.471 603 
1929 14 278 353 1.403 391 
Matrícula Geral 
1907  420 2.481 2.889 425 
1908 180 522 2.479 3.609 467 
1909 40 542 2.471 4.027 534 
1910 50 563 2.186 4.043 624 
1911 75 546 2.538 4.814 854 
1912 55 527 2.728 4.820 1.276 
1927 53 569 2.525 7.195 1.935 
1928 64 792 2.707 7.495 2.023 
1929 65 1.032 3.200 7.696 2.370 
Conclusão de Curso  
1907 - 57 462 516 119 
1908 - 91 470 431 111 
1909 - 78 481 763 121 
1910 - 78 387 831 157 
1911 7 90 490 966 147 
1912 - 81 511 868 178 
1927 14 138 221 1.377 347 
1928 10 82 287 1.222 360 
1929 7 152 403 1.026 262 
Fonte: Anuário do Ministério da Educação e Saúde Pública, 1º. Ano; Anuário Estatístico do Brasil, 
anos I, III, IV e V. In: IBGE, 1986. 
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Vale ressaltar que, nesse mesmo contexto, o analfabetismo continuava, 

reconhecidamente, imperando no cenário brasileiro11, o que, por si só, já barrava a maior parte 

da população dos níveis mais elementares da educação (Tabela 7). Para Fernandes (2008a), a 

educação passou a representar cada vez mais um ponto nodal nas aspirações do regime 

republicano. De um lado, impunha-se a necessidade de educar as massas populares para que 

pudessem participar de uma ordem social legalmente igualitária e, de outro, fazia-se sentir a 

incapacidade dos governos de atender efetivamente a essa necessidade, expondo a fragilidade 

da democratização do ensino e da oferta de oportunidades educacionais para a população, 

bem como de consolidação dos ideais republicanos.   

Como evidenciam esses dados, em que pese o discurso sobre a necessidade da difusão 

do ensino como meio de promover a modernização, o desenvolvimento e o fortalecimento da 

nação e, particularmente, as necessidades da nova condição política e econômica, o que se 

observou foi uma ênfase na formação da elite política e profissional e a criação de 

mecanismos não tão efetivos de garantia de acesso à educação por parte da maior parcela da 

população. Mais uma vez, o paradoxo entre educação e os ideais republicanos se revela,  

os problemas mais difíceis estão propriamente nos limites de democratização 
do ensino. A convicção de que as oportunidades concedidas às camadas 
populares pelo ensino primário e profissional são satisfatórias, tanto quanto a 
presunção de que a seleção dos mais capazes não é prejudicada pelas 
barreiras que restringem, economicamente, o acesso a outros graus do ensino 
médio e ao superior, são incompatíveis com uma concepção 
verdadeiramente democrática da educação (FERNANDES, 2008, p. 111). 

Cabe ressaltar que esse movimento intenso e complexo vivenciado na educação 

superior não é alheio aos demais níveis da educação, bem como não é estranho ao conjunto 

das transformações políticas, sociais, políticas e econômicas vivenciadas pela sociedade 

brasileira como um todo. Gravitam em torno desse processo, dentre outras, discussões 

concernentes à qualidade do ensino, formas de acesso, currículo, organização acadêmica, 

função e liberdade institucional ou, ainda, na materialização de medidas voltadas ora à 

expansão ora à contenção deste nível de ensino. 

                                                

 
11“Urge providenciar contra os efeitos do analfabetismo dominante em muitos Estados da República, os quais, 
por falta de recursos próprios, estão deixando sem remédio eficaz esse grande mal e contribuindo, assim, para 
agravar cada vez mais o nosso atraso social e político” (BRASIL, 1987). 
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Nesse sentido, o conjunto de estruturas, mecanismos e medidas tomadas objetivando 

regular o fluxo de acesso e a demanda à educação, particularmente no nível superior, 

tenderam a indicar que seu processo de criação, desenvolvimento e consolidação se constituiu 

em meio aos antagonismos e conflitos enfrentados na tessitura do jogo político, econômico e 

cultural.  

A discussão até aqui indica que não é suficiente o estabelecimento de uma relação 

linear entre educação e desenvolvimento, sem considerar a complexidade da sociedade, seus 

atores, assim como os processos em disputa no seu interior. Ou seja, entendemos que tal 

análise é revigorada se considerarmos o conjunto de elementos que intervêm na relação entre 

desenvolvimento, modernização, políticas públicas e políticas sociais. O cruzamento de 

indicadores relativos ao desenvolvimento nacional com os educacionais evidencia que tais 

processos que se efetivam no Brasil são marcados por paradoxos e contradições.  

 

1.1 Alguns apontamentos sobre expansão da educação superior no período de 1995 a 

2010 

 

Ao definirmos o período de 1995 a 2010 para o estudo da expansão da educação 

superior no Brasil, por envolver o governo e os mandatos de dois presidentes da República, a 

primeira tendência foi fazer um estudo comparativo entre ambos, procurando diferenciar as 

políticas e ações, bem como as aproximações de cada no que diz respeito à educação superior. 

A comparação tenderia a conduzir a análise para os aspectos mais similares e antagônicos dos 

governos e das políticas por eles gestadas e implementadas, caindo em um dualismo comum 

nas análises correntes: melhor ou pior, privatista ou publicista, gerencial ou democrática, 

massificação ou democratização, dentre outros. Isso, porém, pouco contribuiria para a 

compreensão da expansão da educação superior e dos processos de complexificação desse 

nível de ensino no período em tela. Ao mesmo tempo, os dados de natureza mais quantitativa 

sobre a expansão nos instigam a indagar acerca das principais características das políticas para 

a expansão desse nível de ensino, das especificidades das políticas de expansão, dos 

dispositivos e estratégias utilizados para a materialização dessas políticas e dos principais 

efeitos de sua implementação. 

Se, em uma primeira aproximação, as políticas do governo federal para a educação 

superior indicaram uma intensificação contínua do processo de expansão, não podemos 

desconsiderar que esse período envolve quatro mandatos presidenciais, exercidos por dois 

diferentes chefes de Estado, de partidos políticos diferentes, com apoios distintos, incluindo a 
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base de apoio parlamentar, o que nos levou a supor a existência de alterações, rupturas, e/ou 

continuidades no curso das políticas de expansão da educação superior.  

A alternância do poder, na condução dos assuntos de Estado, implica, quase sempre, a 

rediscussão das políticas públicas, em especial, fomentadas e implementadas pelos diferentes 

governos. Cada um deles tenta imprimir sua marca, seu estilo, seus valores, suas concepções, 

sua forma de gerir o Estado, de modo a legitimar a política governamental em curso. Esse 

movimento se processa numa dinâmica viva, não linear, à medida que os diferentes elementos 

existentes no tecido social estabelecem relações e interconexões na disputa na arena social. 

Desse modo, a análise das políticas públicas para expansão da educação superior não pode 

prescindir da compreensão das relações existentes entre estas e o contexto mais amplo em que 

o conjunto das políticas públicas é forjado, assim como as principais concepções e 

especificidades orientadoras da política gestada em cada governo. 

Segundo Dourado (2010), a análise das políticas é fundamental para se compreender a 

relação entre as questões estruturais e conjunturais e seus desdobramentos no campo das 

políticas públicas e educacionais. Segundo o autor, 

Compreender os nexos interinstitucionais de implementação de políticas 
educacionais, por meio de uma política pública, […], implica destacar que as 
imbricações entre a realidade social dinâmica e os atores sociais são permeadas por 
categorias analíticas (teórico-conceituais) e procedimentos políticos (fins visados), 
cuja materialização se efetiva na intersecção entre regulamentação, regulação e ação 
política, marcados por disputas que traduzem os embates históricos entre as classes 
sociais e, ao mesmo tempo, os limites estruturais que demarcam as relações sociais 
capitalistas (DOURADO, 2010, p. 679). 

Ao mesmo tempo, dada a transitoriedade de cada governo e, mesmo, à constituição 

social, a implementação de políticas públicas, de corte social, aqui em especial as 

educacionais, bem como sua efetividade, dependem sobremaneira da compreensão do projeto 

de Estado e de sociedade (AZEVEDO, 2001; BIANCHETTI, 2001). Ou seja, na compreensão 

das políticas educacionais é indispensável situar a concepção de Estado12, envolvendo seus 

embates e os percursos históricos em que estas são construídas, “tendo por marco as 

condições objetivas em que se efetivam a relação educação e sociedade, os processos 

sistemáticos ou não de gestão, bem como o papel das instituições educativas e dos diferentes 

atores que constroem o seu cotidiano” (DOURADO, 2010, p. 679).  

                                                

 
12 Estado aqui é entendido em acepção ampla do termo, envolvendo sociedade civil e política (Gramsci, 1986). 
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A necessidade de compreender as políticas de expansão da educação superior nos 

aproximou do modelo teórico desenvolvido por Martim Trow (2005) sobre as fases ou ciclos 

de desenvolvimento dos sistemas de educação superior. Ao mesmo tempo, instigou-nos a 

“olhar” o desenvolvimento da educação superior brasileira nas décadas que antecedem o 

período elegido para a análise. Segundo Trow, o desenvolvimento dos sistemas de educação 

superior passa por três grandes fases ou ciclos, passando do sistema de elite para o sistema de 

massa e, deste, podendo chegar ao sistema de acesso universal. Guardadas as devidas 

especificidades das condições sócio-históricas e econômicas que possibilitaram a emergência 

da educação superior no Brasil, esse modelo explicativo compreensivo nos chamou a atenção 

para o desenvolvimento e expansão desse nível de ensino, e, particularmente, para o 

tratamento teórico de sua expansão e complexificação.  

Trow (2005) categoriza um conjunto de dimensões para compreender o processo de 

transição ou transformação histórica da educação superior: tamanho do sistema, funções da 

educação superior, currículo e formas de instrução, a “carreira” do estudante, diversificação 

institucional, o locus do poder e de decisão, padrões acadêmicos (qualidade), políticas de 

acesso e seleção, formas de administração acadêmica e governança interna.  

A alteração no padrão, ritmo e volume de crescimento fazem emergir problemas de 

diferentes ordens no sistema, envolvendo: as formas de acesso e seleção da população 

estudantil, o padrão da qualidade do ensino, a distribuição do currículo, a organização e 

realização de pesquisas, a gestão da universidade e de instituições não universitárias, etc, o 

que constituiu um período de crise do sistema.  

O autor destaca três elementos, que, articulados, provocam transformações 

importantes dentro do sistema, quais sejam: a taxa de crescimento da matrícula, o tamanho 

absoluto do sistema e de instituições isoladas, e a proporção do grupo etário relevante 

matriculado nas instituições de educação superior (TROW, 2005, p. 2). O crescimento em 

ritmo acelerado desses elementos produz uma grande tensão sobre as estruturas de 

governança, de administração, e contribui para o enfraquecimento das formas mais 

tradicionais de relações da comunidade acadêmica. Também faz emergir discussões sobre 

políticas de igualdade e equidade de oportunidades educativas, antes vistas como questão 

secundária, pressionando governos à formulação de políticas compensatórias e/ou afirmativas 

(TROW, 2005, p. 3-6). Somado a esse fator, o aumento de proporções significativas de 

determinado grupo etário tende a interferir na organização e no clima institucional, bem como 

na estrutura curricular dos cursos, promovendo um processo paulatino de diferenciação e 

diversificação institucional. 
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Contudo, a causa irradiadora do processo de transição ou transformação de uma fase 

do sistema para outra é o volume de matrícula. Segundo Trow (2005), o sistema de elite tende 

a atender até 15% do grupo etário relevante (de jovens entre 18 a 24 anos), sendo que o acesso 

ao sistema de elite se dá, quase que exclusivamente, em função da classe social e econômica 

dos estudantes, ou seja, tem uma relação com o nascimento e se constitui mais como um 

privilégio social. Este modelo de sistema é organizado de modo a não alterar sua característica 

fundamental, qual seja, formar a classe social dominante para as funções de elite, 

estruturando-se como elemento de proteção e distinção de classe social 

O sistema de massa, entre outras características, identifica-se por atender entre 16 e 

50% do grupo etário relevante, estando consolidado em relação ao sistema de elite quando 

passa a registrar mais de 30% das matrículas do coorte de jovens entre 18 a 24 anos.  Dessa 

forma, o sistema de massa tende a responder a demandas e interesses de um público bem mais 

amplo e diferenciado, proveniente de diferentes classes sociais e econômicas. Mesmo 

mantendo uma perspectiva meritocrática, as formas de acesso e seleção se processam pela 

combinação de critérios meritocráticos e políticas compensatórias que visam a garantir 

igualdade de oportunidades. Como o sistema de massa passa a ter uma vinculação mais 

estreita e sistemática com as estruturas produtivas e de emprego da sociedade contemporânea, 

a educação se converte em ensino na forma de transmissão de conhecimentos técnicos e 

profissionais e na formação de líderes para todos os setores da sociedade, passando a ser 

concebida como “um direito para aqueles com certas qualificações” (TROW, 2005, p. 5). 

O sistema de acesso universal caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo volume de 

matrículas, que passa a atender mais de 50% da população estudantil. O acesso ao sistema é 

aberto, porém, a seleção aos cursos torna-se um problema para a capacidade de provimento 

das instituições, que passam a ser disputadas pelos estudantes na medida da reputação de seus 

cursos. Como não objetiva a formação exclusiva das elites, muito embora o comporte 

instituições de elite, com cursos altamente competitivos e forte base para o desenvolvimento 

de pesquisa, a maior preocupação do sistema de acesso universal é a adaptação de toda a 

população à sociedade, marcada por rápido processo de transformação social e tecnológica.   

A transição de um sistema para o outro concorre para um processo amplo de 

reestruturação do sistema como um todo. No caso da transição do sistema de elite para o de 

massa, ele pode ser sentido: na organização curricular dos cursos, que se apresentam de forma 

semiestruturada, tornando-se mais flexível, por meio de módulos ou créditos, enfatizando 

mais o desenvolvimento de competências; na preparação para o mercado de trabalho e o 

desenvolvimento de carreiras profissionais; na diferenciação e diversificação das instituições; 
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na implementação de políticas compensatórias; na maior especialização, racionalização e 

complexidade do trabalho administrativo gerencial nas instituições, tendo a avaliação o papel 

de “medir” a eficiência destas; no desenvolvimento de formas mais democráticas de 

participação.  

Dentre as consequências da transição para o sistema de acesso universal, o autor 

aponta: grande fluxo de pessoas de diferentes classes sociais no sistema; tendência do 

currículo a tornar-se modular não estruturado; inexistência do objetivo de qualificação para o 

trabalho; crescente presença do ensino a distância; ênfase na aprendizagem ao longo da vida; 

instituição comporte  não facilmente conhecido, dada a diluição de seus limites geográficos; 

formas mais flexíveis e difusas de acesso; critérios de avaliação de padrões de qualidade para 

valor agregado; adoção de métodos e técnicas de administração desenvolvidos fora do âmbito 

acadêmico e incorporação de especialista full-time para administração do sistema; 

flexibilidade do tempo de estudo e de conclusão de cursos e/ou módulos. 

Tomando-se apenas o eixo central do modelo explicativo de Trow (2005), qual seja, a 

percentagem de atendimento da faixa etária de 18 a 24 anos na educação superior, sendo o 

atendimento de até 15% desta faixa etária considerado um sistema de elite, de 16% a 50% um 

sistema de massa e mais de 50% um sistema de acesso universal, quando comparado com as 

taxas de matrícula no país no ano de 2011,  poderíamos inferir que, no Brasil, ainda hoje 

impera um sistema de elite, uma vez que no ensino superior se encontram matriculados 

apenas 14,6% de pessoas dessa faixa etária.  

Por outro lado, considerando-se a taxa bruta de matrículas, de 27,8%, podemos inferir 

que há um grande número de pessoas fora dessa faixa etária que retomaram os estudos. 

Também, que a política educacional brasileira aponta para a transição e consolidação de um 

sistema de massa nos próximos dez anos, a contar da aprovação do Projeto de Lei no. 

8.035/10, com a elevação da taxa líquida de matrícula para 33% da população de 18 a 24 anos 

(meta 12).  

Nesta tese tomaremos de empréstimo os termos, sistema de massa e/ou massificação 

para classificar a tendência observada nas políticas de expansão da educação superior em 

curso. Também, constituir-se-á referência especial o quadro analítico desenvolvido pelo 

referido autor, que tende a demonstrar as principais alterações no sistema de educação 

superior, quando da passagem de um sistema de elite para um sistema de massa e deste para o 

de acesso universal. 
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Quadro 1-  Trow’s Conceptions of Elite, Mass and Universal Higher Education. 

 Elite (0-15%) Mass (16-50%) Universal (over 50%) 

Attitudes to 
access 

A privilege of 
birth or talent or 
both 
 

A right for those 
with certain 
qualifications 
 

An obligation for the middle 
and upper classes 
 

Functions of 
higher 
education 

Shaping mind and 
character of ruling 
class; preparation 
for elite roles 

Transmission of 
skills; preparation for 
broader range of 
technical and 
economic elite roles 

Adaptation of ‘whole 
population’ to rapid social and 
technological change 

Curriculum 
and forms of 
instruction 
 

Highly structured 
in terms of 
academic or 
professional 
conceptions of 
knowledge 

Modular, flexible and 
semi-structured 
sequence of courses 

Boundaries and sequences 
break down; distinctions 
between learning and life break 
down 

The student 
‘career’ 
 

“sponsored” after 
secondary school; 
works 
uninterruptedly 
until gains degree 
 

Increasing numbers 
delay entry; more 
drop out 
 

Much postponement of entry, 
softening of boundaries 
between formal education and 
other aspects of life; term-time 
working 
 

Institutional 
characteristics 
 

- Homogenous 
with high and 
common 
standards 
- Small residential 
communities 
- Clear and 
impermeable 
boundaries 

- Comprehensive 
with more diverse 
standards; 
- “Cities of intellect” 
– mixed 
residential/commutin
g 
- Boundaries fuzzy 
and permeable 

- Great diversity with no 
common standards 
- Aggregates of people 
enrolled some of whom are 
rarely or never on campus 
- Boundaries weak or non-
existent 

Locus of 
power and 
decision 
making 

‘The Athenaeum’ 
– small elite 
group, shared 
values and 
assumptions 

Ordinary political 
processes of interest 
groups and party 
programs 

‘Mass publics’ question special 
privileges and immunities of 
academe 

Academic 
standards 
 
 
 

Broadly shared 
and relatively 
high (in 
meritocratic 
phase) 

Variable; 
system/institution 
‘become holding 
companies for quite 
different kinds of 
academic enterprises’ 

Criterion shifts from 
‘standards’ to ‘value added’ 

Access and 
selection 

Meritocratic 
achievement 
based on school 
performance 

Meritocratic plus 
‘compensatory 
programs’ to achieve 
equality of 
opportunity 

‘open’, emphasis on ‘equality 
of group achievement’ (class, 
ethnic) 

Forms of 
academic 
administration 

Part-time 
academics who 
are ‘amateurs at 
administration’; 

Former academics 
now full-time 
administrators plus 
large and growing 

More specialist full-time 
professionals. Managerial 
techniques imported from 
outside academe 
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 Elite (0-15%) Mass (16-50%) Universal (over 50%) 

elected/appointed 
for limited 
períods 

bureaucracy 

Internal  
governance 

Senior professors Professors and junior 
staff with increasing 
influence from 
students 

Breakdown of consensus 
making institutional 
governance insoluble; 
decision-making flows into 
hands of political authority 

Fonte: Trow, 2005. 

Considerando a teoria de Trow sobre as fases/etapas de desenvolvimento da educação 

superior e os períodos de maior expansão da educação superior brasileira, bem como as 

mudanças por elas acarretadas, entendemos que o termo complexificação é o que melhor 

expressa os efeitos dos processos de expansão desse nível de ensino, englobando tanto os 

processos de reestruturação como os de reconfiguração deste, além da compreensão da 

dinâmica desse campo educacional com os demais campos sociais.  

Por complexificação, entendemos a resultante dos processos de diversificação e 

diferenciação institucionais, que, paradoxalmente, é produzida e, ao mesmo tempo, é 

promotora de processos de reestruturação da educação superior intrínsecos à própria lógica de 

complexificação. Isso não quer dizer que, no processo de complexificação não ocorram 

alterações, ajustes, acomodações, mas que, inclusive, isso faz parte do processo, que é 

dinâmico, não linear, cheio de tensões e conflitos de diferentes ordens. 

Até o término da pesquisa bibliográfica, o termo “complexificação” não foi localizado 

na produção sobre educação superior e/ou expansão da educação superior no período de 1990 

a 2010. Foram mais recorrentes os termos reestruturação, reconfiguração e metamorfose, 

particularmente quando se tratava das políticas de expansão da educação superior formuladas 

e implementadas entre os anos de 1995 a 2010. Vale ressaltar que o termo reestruturação da 

educação superior aparece com maior ênfase na literatura da área a partir dos anos de 1990, 

particularmente nos estudos sobre a reforma da educação superior no governo FHC e seus 

efeitos sobre as universidades públicas, especialmente as federais.  

Oliveira (2000) tratou reestruturação e reorganização como termos equivalentes, 

demonstrando que estava em curso um processo de reorganização da educação superior no 

Brasil, no qual o processo de ajustamento e metamorfose das IES era diferente em cada 

universidade, dada suas histórias, imagens, identidades e correlações de força singulares (p. 

30).  Apontava, ainda, que por meio desse processo, buscava-se o ajustamento das 

universidades a uma nova orientação política e  racionalidade técnica (p. 34). Para Raulino 
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(1995), a reestruturação foi entendida como processo de alteração da estrutura acadêmica e 

duração de cursos. Este autor afirma que “mais complexa do que analisar expansão é a 

questão da reestruturação do sistema atual, para dar-lhe nova fisionomia, nova força, novos 

elementos que permitam sua melhoria qualitativa” (p. 22). Na prática, então, há um 

empreendimento para racionalizar o sistema de educação superior, ou seja, organizá-lo nos 

moldes dos princípios da produção capitalista, a fim de torná-lo mais eficiente, competitivo e 

produtivo, de maneira, portanto, a dar resposta ao novo estilo de desenvolvimento científico e 

tecnológico e às necessidades do capital produtivo (OLIVEIRA, 2000, p. 35). 

Por metamorfose pressupõe-se o processo de transformação radical de um objeto em 

outro, de natureza e características diferentes do primeiro que o originou. Ao aproximarmos 

essa ideia do contexto da educação superior, particularmente do processo atual de expansão, 

poderíamos perguntar pelas evidências de uma transformação radical desse nível de ensino, 

envolvendo as IES, o sistema de ensino e, ainda, o campo da educação superior. Análises 

sobre a educação superior, assim como os indicadores educacionais, têm evidenciado um 

conjunto de políticas no sentido de promover alterações substantivas nesse nível de ensino 

como um todo. Contudo, essas também expressam o esforço de se induzirem/introduzirem 

mudanças parciais e/ou pontuais, em grande medida também diferenciadas, quando 

consideramos a existência de diferentes sistemas de ensino e a manutenção das esferas pública 

e privada na oferta desse nível de ensino, bem como suas políticas; a diversificação 

institucional, ampliando a diversidade e flexibilidade já consagrada no cenário brasileiro, bem 

como os processos de reestruturação, muitas vezes pontuais, dentro de uma mesma IES. 

De modo direto ou indireto, a literatura da área pesquisada apontou para a existência, a 

partir do ano de 1995, de um processo de reestruturação, reconfiguração e metamorfose da 

educação superior no Brasil. E o fez considerando: a) as mudanças na estrutura e na 

organização da educação superior, tendo como principal balizador o modelo universitário 

centrado na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão estabelecido com a reforma da 

educação superior de 1968; b) o aparato legal (leis, decretos, resoluções, políticas, programas 

e ações) implementado ao longo do governo FHC orientado para a diversificação, 

diferenciação, flexibilização e avaliação desse nível de ensino; e c) as especificidades locais 

e/ou mudanças pontuais em determinadas IES, cidades, estados e regiões como consequência 

da macropolítica para o setor, que, no geral, tendem a apontar para processos de privatização 
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e massificação da educação superior, bem como de precarização das condições de trabalho 

nas IES13.  

A análise dos períodos de maior expansão desse nível de ensino no Brasil (1930/1950, 

1964/1979, 1995/2010) evidenciou que a diversificação e diferenciação institucional tem sido 

uma constante. A exemplo disso, a organização formal dual, ou seja, a coexistência de 

instituições universitárias e instituições isoladas (Decreto n° 19.851/1931), mesmo 

mantendo-se a organização institucional dual, a Lei da Reforma do Ensino Superior (Lei no. 

5.540/1968), que estabeleceu como modelo preferencial para esse nível de ensino 

universitário, tendo o ensino, a pesquisa e a extensão como dimensões indissociáveis. 

Posteriormente, a Lei no. 9.394/1996, que ampliou os tipos de formatos organizacionais, 

incluindo os centros universitários, as faculdades integradas e institutos superiores ou escolas 

superiores. Posteriormente, os formatos organizacionais foram redefinidos em universidades, 

centros universitários e faculdades (Decreto no. 5.773/2006). Também no que diz respeito às 

atribuições, funções e características de cada um desses tipos organizacionais, seu nível de 

autonomia face ao governo central é diverso. Essa análise também poderia estender-se no que 

se refere à relação entre a oferta pública e privada desse nível de ensino,  às formas de acesso 

e seleção, aos processos de expansão e interiorização,  trabalho e progressão na carreira 

docente, natureza dos cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, dentre outros.  

Por considerar a dinâmica dos processos atuais de expansão da educação superior, que 

são tanto endógenos como exógenos, sendo marcada também por momentos de estagnação e 

mesmo de retração, consideramos que a ideia de metamorfose, aqui entendida como 

transmutação, não traduz o conjunto de mudanças na educação superior, como os processos 

de maior diversificação e diferenciação no interior desse sistema de ensino, bem como as 

alterações nas políticas de acesso e permanência, avaliação institucional, políticas de ação 

afirmativa, dentre outros. 

 

1.2 Expansão da educação superior: periodização para seu estudo 

 

Um dos primeiros desafios que se apresentou a esta pesquisa foi o estabelecimento de 

uma periodização específica para a análise da expansão da educação superior brasileira. Esse 

aspecto é bastante controvertido, sendo passível de diferentes definições tanto entre os 
                                                

 
13 Cabe ressaltar que a produção da área sobre a temática em tela será objeto de discussão nos capítulos 2, 3 e 4 
desta tese. 
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historiadores, no que se refere a história do Brasil, como entre os educadores no que se refere 

à história da educação. Segundo Saviani (2005, p. 7), esse é “um dos [pontos] mais complexos 

e controvertidos da historiografia, já que não se trata de um dado empírico, mas de uma 

questão teórica que o historiador enfrenta ao organizar os dados que lhe permitem explicar o 

fenômeno investigado”. 

 Dentre as periodizações mais correntes no campo da história da educação destacam-se 

as que têm por base: 1) as alterações e transformações no campo político, identificando três 

períodos históricos, quais sejam, Período Colonial (1500-1822), Período Imperial (1822-

1889) e Período Republicano (a partir de 1889), sendo esta uma periodização clássica na área 

e de uso bastante corrente (ALMEIDA, 1989; AZEVEDO, 1943); 2) as alterações no setor 

produtivo, tido como o motor do desenvolvimento da sociedade brasileira. Apesar de não 

haver unanimidade, as periodizações tendem a levar em conta os ciclos de desenvolvimento 

econômico referindo-se, principalmente, à transição ou alternância dos modelos agrário, 

comercial e industrial (ROMANELLI, 1978; FREITAG, 1981; RIBEIRO, 1998); e, 3) os 

aspectos internos ao próprio campo educacional e ao processo educativo, classificando em 

duas grandes etapas a história da educação brasileira, tendo como marco divisor a 

regulamentação desta (SAVIANI, 2004); e, 4) uma quarta vertente14 que preconiza dever o 

estudo da educação ser realizado a partir de uma análise articulada do conjunto de 

transformações políticas, sociais, econômicas e culturais. Tem em vista que a organização 

escolar, a estrutura educacional e as práticas educativas formais e não-formais se vinculam a 

todo o contexto estrutural e conjuntural da sociedade brasileira que, por sua vez, são marcadas 

pelas transformações no modo capitalista de produção internas e externas ao país 

(LOMBARDI, 2008, p. 206). Nesse caso, a periodização da história da educação brasileira 

distingue três grandes etapas, sendo cada uma subdividida, posteriormente, em períodos e 

fases.  

A existência de diferentes formas de periodização da história da educação brasileira 

nos chamaram a atenção para a importância dessa periodização, dados os múltiplos fatores 

externos e internos à própria educação que estabelecem interfaces diretas e indiretas com ela, 

condicionando-a e por ela sendo condicionados. Assim, a partir das observações e do 

mapeamento do processo de desenvolvimento e expansão da educação superior, considerando 

                                                

 
14 Periodização proposta no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil 
(HISTEDBR), a partir da análise da produção teórica desse grupo de pesquisadores no período de 1986 a 2006. 
Mais informações: http://www.histedbr.fae.unicamp.br. 
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a produção teórica da área e as principais políticas para esse nível de ensino, estabelecemos 

uma periodização mais compatível com os objetivos desta tese considerando os períodos de 

maior expansão da educação superior. 

Assim, para este estudo, apresentamos uma periodização para a compreensão dos 

processos de expansão da educação superior balizada pelos períodos de maior crescimento 

desse nível de ensino, quais sejam 1930/1950, 1964/1979, 1995/2010. Contudo, a centralidade 

de nossa análise, que como objetivo o período mais recente de expansão da educação 

superior, será o período de 1995 a 2010, face à complexidade e extensão do recorte do estudo. 

A escolha desse período se justifica pelos seguintes motivos: 1) nele concentram-se as 

maiores taxas de expansão da educação superior no Brasil após a consolidação desse nível de 

ensino; 2) ele compreende os mandatos de dois Presidentes da República, a saber, FHC e 

Lula; 3) a existência, nesse período, de um conjunto de políticas e ações voltadas para a 

expansão da educação superior; 4) a existência de programas e ações que atuaram no sentido 

de expandir tanto a oferta pública como privada da educação superior; e, 5) a expansão da 

educação superior nesse período tem configurado a transição de um sistema de elite para um 

sistema de acesso de massa. 

A análise contextualizada desses períodos de expansão indicou uma tendência comum 

de alteração dos dispositivos relativos à organização e ao funcionamento da educação 

superior; de maior diferenciação e diversificação de instituições e cursos; de controle de seu 

acesso; de avaliação e/ou questionamento de sua qualidade e funções a serem desempenhadas; 

de tentar adequá-la e/ou alinhá-la às pretensas necessidades do setor produtivo e de formação 

profissional. 

Nosso foco volta-se para a identificação das tendências pronunciadas em cada um dos 

períodos identificados como de forte expansão, buscando compreender o processo de 

complexificação da educação superior. Contudo, no que se refere ao período compreendido 

entre 1995-2010,essa identificação se fará no capítulo 5, que o terá  como foco de análise. 

 

1.2.1 Expansão da educação superior no período de 1930-1950 

 

 As altas taxas de analfabetismo da população em geral, a articulação entre os 

interesses do capital internacional e local visando à expansão de uma ordem social 

competitiva e a crescente reivindicação da população em prol da democratização e acesso a 

todos os níveis de ensino serão alguns dos elementos que provocaram a expansão da educação 

superior no período de 1930 a 1950, assim como dos demais níveis de ensino.   
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Cabe registrar que o cenário social nesse período foi marcado por acontecimentos 

marcantes que impactaram o país, dentre eles: a quebra da bolsa de Nova York, em 1929, e a 

crise do mercado cafeeiro nacional; a política de industrialização da economia brasileira; a 

organização da burocracia do Estado e a estatização da economia; a incerteza quanto a uma 

nova guerra mundial e a necessidade da produção de armas e munições que exigia a 

industrialização do ferro e do aço; a exploração do subsolo e nacionalização das riquezas 

minerais; a regulamentação dos limites da propriedade privada frente à estatal e da de 

estrangeiros face à de brasileiros; a regulamentação das relações de trabalho e do trabalhador; 

a necessidade da formação de mão de obra também para o comércio e a indústria. Há que se 

registrar, ainda, as tensões, conflitos e alterações na composição do poder político, econômico 

e social, com o fechamento do Congresso Nacional e a implantação do regime ditatorial 

chamado de Estado Novo, de 1937 a 1945; o envolvimento do país na segunda guerra 

mundial; o golpe militar de 1945; a organização do operariado; inúmeras greves dos 

trabalhadores; a organização estudantil, bem como de diversos movimentos sociais em prol da 

democratização da sociedade e de melhores condições de vida, trabalho e educação. 

A intervenção do Estado na economia, a implementação de uma política de 

industrialização local e de substituição das importações, e a política de estatização articulada 

às pressões políticas de empresários, de produtores rurais, assim como da sociedade em geral 

constituíram-se em dispositivos que impulsionaram tanto a industrialização e o 

desenvolvimento de um mercado interno como, ao mesmo tempo, em fermento necessário 

para a expansão da educação em todos os níveis de ensino (FONSECA, 2003). 

Segundo Abreu (2006), as décadas de 1940 e 1950 foram marcadas por uma intensa 

mudança estrutural na economia do Brasil, que deixa de ser um país eminentemente agrícola, 

aumentando sua participação na indústria. Essa mudança estrutural na economia brasileira 

concorreu tanto para a intensificação do processo de urbanização como para o aumento da 

escolarização da população e para a formação de mão de obra especializada. Analisando a 

participação desses dois setores no PIB, Bonelli (2006) diz que, a preços de 1949, a 

agricultura caiu de 44,6% do PIB para 38,1% em 1920, para 29,4% em 1940 para 16,9% em 

1960 e para 9,8% em 1980, tendo permanecido praticamente estável desde então. Ao mesmo 

tempo, a participação da indústria na composição do PIB experimenta movimento inverso: de 

11,6% em 1900 passou para 15,7% em 1920, para18,7% em 1940, 29,9% em 1960 e 34,4% 

em 1980. O setor de serviços, por outro lado, continuou seu processo de crescimento; de 

43,84% do PIB em 1900 para 46,19% em 1920, 51,84 em 1940, 53,25% e 55,90% em 1980. 
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Na área da educação, o aparelhamento do Estado para cuidar especificamente dos 

assuntos da educação nacional, bem como sua organização e regulamentação, evidenciou-se 

em diferentes medidas adotadas objetivando uma nova organização da educação escolar e um 

novo direcionamento a ela, buscando voltá-la para a formação técnica e profissionalizante em 

áreas mais relacionadas ao setor produtivo, tais como a engenharia, a agronomia e a 

contabilidade, em contraposição ao ensino considerado excessivamente teórico e preparador 

de elite (bacharelados), centrado na formação humanística. Dentre essa medidas, destacam-se 

a criação de um ministério específico para os assuntos educacionais (Decreto nº 19.402, de 14 

de novembro de 1930), de uma diretoria-geral de informações estatísticas e divulgação dos 

dados educacionais (Decreto nº 19.560, de 05 de janeiro de 1931); a Reforma Francisco 

Campos (1931), que objetivou, a partir de um conjunto de decretos, a organização da 

educação em nível nacional. Como frutos dessa reforma destacaram-se a criação do Conselho 

Nacional de Educação (Decreto n° 19.850, de 11 de abril de 1931); organização da educação 

superior no Brasil e adoção do regime universitário (Decreto n° 19.851, de 11 de abril de 

1931); organização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto n° 19.852, de 11 de abril de 

1931); organização do Ensino Secundário (Decreto n° 19.852, de 11 de abril de 1931); 

organização do ensino comercial e regulamentação da profissão de contador (Decreto n° 

20.158, de 30 de junho de 1931); consolidação das disposições sobre a organização do ensino 

secundário (Decreto n° 21.24, de 14 de abril de 1932). 

No que se refere especificamente à educação superior, o decreto voltado para sua 

organização no país, ao estabelecer a instituição universitária e o regime universitário como 

“preferencial” para o sistema, mantém a existência de estabelecimentos isolados. Segundo 

esse decreto, a universidade brasileira teria como principais características a congregação de 

pelo menos três dos seguintes institutos de Ensino Superior: Faculdade de Direito, Faculdade 

de Medicina, Escola de Engenharia e Faculdade de Educação, Ciências e Letras (art. 5º, inciso 

I);  uma organização didática marcada pela diversificação da oferta de cursos, tais como, 

cursos normais, cursos equiparados, cursos de aperfeiçoamento, de especialização, cursos 

livres, de extensão (art. 35); a realização de pesquisa envolvendo o corpo docente e discente 

além de pesquisadores não pertencentes à universidade; e um corpo docente diversificado15 

com diferentes funções na estrutura universitária, sendo o catedrático o responsável principal 

pelas cátedras (disciplinas ministradas). Posterior a esse decreto, destaca-se também a 
                                                

 
15 Professores catedráticos, auxiliares de ensino, docentes livres, professores contratados e outros segundo a 
natureza e necessidades específicas (Decreto n° 19.851, de 11 de abril de 1931, art.º 48). 
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Constituição Federal de 1934, na qual foi estabelecido como competência da União manter, 

no Distrito Federal, ensino secundário e complementar, superior e universitário e a liberdade 

de ensino em todos os graus e ramos (art. 150) e a Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950), 

que previu o processo de organização do sistema federal de educação superior articulado à 

federalização de instituições fundadas tanto pela esfera pública quanto privadas16. 

Em decorrência do conjunto desses múltiplos fatores, o processo de expansão da 

educação superior no período fez-se sentir no aumento de cerca de 400% no número de 

estabelecimentos de ensino; de 261,72% no número de docentes e de 220,97% no número de 

matrículas17. Em grande parte, o aumento verificado no número de estabelecimentos de 

ensino decorreu tanto da criação de universidades como da própria política de cátedra, no qual 

um professor catedrático era responsável por uma ‘cadeira’ (disciplina ou matéria curricular) 

na instituição e, portanto, tinha uma disponibilidade limitada para o atendimento de alunos. 

Como consequência, houve tanto diversificação de cursos como a multiplicação de 

estabelecimentos de ensino de menor porte para o atendimento da demanda. Segundo Teixeira  

Esse crescimento, por certo espantoso, fez-se pela multiplicação dos 
estabelecimentos existentes, pela criação de estabelecimentos novos até então 
inexistentes e sua imediata multiplicação, e pela diversificação de cursos nos 
estabelecimentos com currículos diferenciados. (TEIXEIRA, 2005, p. 211) 

Embora não haja um consenso entre os pesquisadores sobre o percentual da 

participação das esferas pública e privada no número de matrículas, justificado, talvez, pela 

imprecisão dos dados disponíveis sobre o período, para Schrader (2009), em 1950, a esfera 

pública respondia por 63,6% das matrículas e a privada por 36,4%. Martins (2002) infere que 

o número de matrículas na esfera privada entre 1930 e 1960 manteve a mesma proporção, 

girando em torno de 43,7%, porque a expansão privada foi contrabalançada pela criação das 

universidades estaduais e pela federalização de instituições privadas. Segundo Cunha (2007), 

em meados do ano de 1950, as escolas e universidades públicas respondiam por 59,7% das 

matrículas, aumentando essa proporção na década seguinte para 61,3% devido à expansão de 
                                                

 
16 A União, mediante a Constituição Federal de 1931, responsabilizou-se apenas pela criação de uma instituição 
universitária no Distrito Federal, ficando as demais a cargo dos respectivos estados da federação. Somente nas 
décadas seguintes é ampliada sua incumbência de estabelecer pelo menos uma universidade federal em cada 
estado do país, deflagrando o processo de federalização e aglutinação de instituições isoladas na década de 1950.  
17 Vale ressaltar que os dados relativos à matrícula, assim como outros indicadores, no ensino superior, até o ano 
de 1959, referem-se a apenas alguns ramos ou carreiras, a saber: Agronomia, Arquitetura, Ciências Econômicas, 
Contábeis e Atuariais; Direito (bacharelado); Engenharia; Farmácia; Filosofia, Ciências e Letras; Medicina; 
Odontologia, Química Industrial e Veterinária. E mesmo em se tratando das principais carreiras, ou ramos os 
dados não são completos. (IBGE, 2003) 
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vagas nas instituições existentes, bem como à criação de novas instituições. Com exceção de 

Silva Júnior (2007), que inferiu responder a esfera pública, no período, por cerca de 38% das 

matrículas e a privada por 62%, mantendo-se essa proporção quase inalterada até início dos 

anos de 1970.  

Assim, podemos inferir que esse período de expansão da educação apresentou como 

características centrais:  
a) organização formal dual, qual seja, a coexistência de instituições 
universitárias e instituições isoladas; apesar de a universidade, com suas 
atividades de pesquisa e extensão ser definida como preferencial nos 
documentos oficiais, a existência de estabelecimentos isolados foi 
mantido;  
b) divisão de competências quanto à oferta e manutenção da oferta de 
educação superior; a criação e manutenção de universidades assim como 
de estabelecimentos isolados de ensino poderiam ser feitas tanto por 
iniciativa do governo federal ou estaduais (ensino oficial) como por 
fundações ou associações particulares (ensino livre).  
c) o ensino continuava sendo pago também nos estabelecimentos oficiais.  
 
 

1.2.2 Expansão da educação superior no período de 1964-1979 

 

O processo expansionista observado entre os anos de 1964 e 1979, assim como no 

período anterior também foi impulsionado pelos acontecimentos das décadas anteriores bem 

como pelos desdobramentos políticos, econômicos e culturais de seu tempo e da crescente 

reivindicação da população em prol da democratização da educação e, particularmente, do 

acesso ao Ensino Superior.  

Compõem ainda esse cenário, a crise inflacionária de 1967 (Abreu, 2006); o 

favorecimento da entrada de capital estrangeiro na forma de investimentos diretos e o 

incentivo à instalação de empresas estrangeiras na indústria, que posteriormente favoreceu o 

plano de desenvolvimento do governo Kubitschek (PINHO NETO, 1990); o aumento do 

preço do café, em cerca de 300% entre 1945 e 1951, chegando este a representar 74% da 

pauta de exportações do Brasil em 1952 (ABREU, 2006); a forte expansão de um segmento 

produtor de bens duráveis de consumo moderno, principalmente veículos automotores e 

eletroeletrônicos de consumo. Com a aceleração da inflação e a crescente instabilidade 

política da primeira metade da década de 1960 e a exaustão da capacidade de financiamento 

do setor público que impedia o Estado de investir em infraestrutura e de continuar a 

transferência indireta de recursos através da intervenção no sistema cambial, o país sofre um 

golpe militar e instaura-se a Ditadura Militar até meados dos anos de 1980, aumentando o 
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grau de intervenção do Estado na economia e, como falado anteriormente, gerando um 

processo de estatização da economia e de diversos setores da sociedade.  

A intervenção do Estado-militar na economia e sua política de estabilização tiveram 

como um dos efeitos a expansão acelerada da atividade econômica, com o crescimento da 

taxa média do PIB em mais 10% até 1974. Até o final dessa década, a taxa média de 

crescimento anual do PIB desacelera, mas ainda se mantém acima dos 6%, muito mais alta do 

que a média registrada na década de 1980, de cerca de 1,77% ao ano (IBGE, 2006). 

No campo educacional, particularmente na educação superior, o período em tela foi 

fortemente marcado pela Lei da Reforma do Ensino Superior (Lei no. 5.540/68) e pelas 

mudanças dela decorrentes, tais como: a definição de um “modelo” de educação superior 

universitária baseado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a reorganização 

administrativa, a departamentalização, a institucionalização da pesquisa e da extensão, o 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação; a capacitação de docentes no exterior; maior 

investimento em pesquisa e desenvolvimento. Segundo Teixeira (2005), essa “reforma 

modernizante” se fez fora da universidade, por meio de atos legislativos fragmentários e 

dispersos, a princípio permissivos e depois coercitivos, “baseado mais em um espírito 

reformista do que em um plano estudado e refletido de reconstrução orgânica da 

universidade” (p. 226). Diferentemente, para Cunha (2007), já existia, desde a década de 

1940, um projeto em curso, parcialmente implantado, de reorganização e modernização da 

educação superior.  Segundo ele, 

a concepção de universidade calcada nos modelos norte-americanos não foi imposta 
pela Usaid, com a conveniência da burocracia da ditadura, mas, antes de tudo, foi 
buscada, desde fins da década de 1940, por administradores educacionais, 
professores e estudantes, principalmente aqueles, como um imperativo da 
modernização e, até mesmo, da democratização do Ensino Superior em nosso país. 
Quando os assessores norte-americanos aqui desembarcaram, encontraram um 
terreno arado e adubado para semear suas ideias. (Cunha, 2007, p. 24). 

É importante destacar que o projeto de modernização da educação superior foi, 

conforme Cunha (2007), expresso particularmente com a criação do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), em 1947, cabendo ao governo militar “neutralizar (quando não eliminar) 

os opositores e aumentar a velocidade de implantação do projeto” (p. 23).  

Os dois autores acima citados concordam sobre a necessidade de reestruturação do 

sistema de educação superior no país, porém desde que garantindo a democratização do 

acesso, a qualidade e alto padrão de ensino, assim como formação do pesquisador e de 

professor para esse nível de ensino em cursos de pós-graduação. Ambas as análises apontam, 
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também, para o caráter ambíguo e contraditório da reforma implementada a partir de 1968, 

que interferiu em todos os aspectos e dimensões da educação superior. 

Como podemos observar nos dados acerca da expansão da educação superior no 

período de 1964 a 1979, o número de docentes aumentou em cerca de 240,12%, o número de 

matrículas em 821,29% e o número de concluintes em 998,98%. Sobre o crescimento da 

matrícula ainda foi possível verificar que, progressivamente, ela passou a se concentrar na 

esfera privada. No início desse período, a esfera pública respondia por 61,6% das matrículas 

enquanto a esfera privada, por 38,4%. No final desse período, em 1979, essa relação se 

inverte drasticamente: a esfera pública compreendia 35,2% das matrículas e a esfera privada 

64,2%. Esses dados expressam um movimento de expansão do Ensino Superior privado, pelo 

menos no que se refere à oferta de cursos de graduação. 

No que se refere à pós-graduação, sua formalização a partir do Parecer no. 977/65, 

além de modificar as atribuições da Capes (criada pelo Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 

1951, voltada para a concessão de bolsas para estudantes brasileiros no exterior), distinguiu os 

cursos de pós-graduação em lato sensu e stricto sensu, dividindo esses últimos em mestrado e 

doutorado. As alterações introduzidas pela Lei no. 5.540/68 e, particularmente, a Lei no. 

5.539/68, que alterou o Estatuto do Magistério e colocou como condição para a progressão na 

carreira docente federal a titulação de pós-graduação stricto sensu, promoveu a intensificação 

de sua expansão. Segundo Verhine (2008), a expansão da “pós-graduação foi acelerada à 

medida que as universidades se voltavam para a criação dos cursos de pós-graduação, visando 

atender às demandas de legitimação por parte de seus corpos docentes e de outros 

professores” (p. 170).   

Nesse período, o número de cursos de pós-graduação stricto sensu aumentou em cerca 

de 1.507%, passando de 52 para 832 cursos. Já o número de matrículas passou de 1.959 para 

28.863, um aumento de cerca de 1.373%. De 1966 a 1979 o número de cursos de mestrado 

aprovados passou de 27 para 670 (2.381,48%), sendo 570 cursos em universidades e 100 em 

estabelecimentos isolados, enquanto o número de cursos de doutorado passou de 11 para 162 

(1.372%), sendo 121 cursos em universidades e 41 em estabelecimentos isolados. (IBGE, 

1960 e 1980). 

Essa expansão, além de estar relacionada à formação/qualificação de docentes para os 

quadros da educação superior, também esteve ligada ao processo de institucionalização da 

pesquisa científica e tecnológica, particularmente nas universidades federais. A tentativa de 

articulação entre desenvolvimento científico e tecnológico, universidade e empresa, por parte 

do governo federal, foi expressa no Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-74) e 



59 

 

no Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (1973-74), no qual a 

universidade seria responsável, no que se refere especificamente à pós-graduação, por 

desenvolver pesquisa fundamental em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento 

econômico e modernização tecnológica brasileira.  

Segundo Salles Filho (2002), a integração indústria-pesquisa-universidade seria 

impulsionada mediante:  

1) Disseminação e consolidação dos centros de integração Universidade-Indústria, 
para assegurar programas sistemáticos de estágios de estudantes em empresas, para 
comunicar ao sistema universitário as necessidades quantitativas e qualitativas do 
setor privado quanto à formação de profissionais, e para permitir a realização 
conjunta de projetos de pesquisa; 2) Realização de programas conjuntos de pesquisa, 
em setores prioritários e em grande dimensão, com participação de instituições 
governamentais de pesquisa, universidades e setor privado, particularmente na área 
industrial; 3)Adoção, pelas instituições de pesquisa governamentais, de programa 
sistemático de articulação com o setor produtivo nacional, principalmente para 
disseminação do resultado de seus estudos; Realização de convênios do Governo 
com as Universidades, para que estas procedam a estudos de desenvolvimento 
regional ou a pesquisas aplicadas, de interesse do planejamento econômico e social e 
da política científica e tecnológica; 4)Ampliação dos esquemas de participação do 
estudante nos programas de desenvolvimento, a exemplo do Projeto Rondon, da 
Operação Mauá, etc. (SALLES FILHO, 2002, p. 417) 

De acordo com o Plano, as atividades na área de Ciência e Tecnologia seriam 

organizadas sob a forma de um Sistema, do qual fariam parte, sem prejuízo da subordinação 

ao órgão em cuja estrutura administrativa estivessem integradas, “todas as unidades 

organizacionais de qualquer grau que utilizem recursos governamentais para realizar 

atividades de planejamento, supervisão, coordenação, estímulo, execução ou controle de 

pesquisas científicas e tecnológicas” (SALLES FILHO, 2002, p. 418). Nesse sentido, a 

política implementada para a pós-graduação e a pesquisa fundamental na universidade vai 

estabelecendo um processo de diferenciação entre graduação e pós-graduação, bem como 

entre os próprios programas de pós-graduação, segundo as áreas consideradas estratégicas 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico pelo governo federal.  

 Assim, podemos inferir que esse período de expansão da educação superior 

apresentou como características centrais: 
a) organização formal dual, qual seja, a coexistência de instituições 
universitárias e instituições isoladas – a apesar de a universidade ser o 
modelo preconizado na Lei no. 5.540/68; 
b) inversão das taxas de matrículas ao longo do período, que passam a se 
concentrar predominantemente na esfera privada;  
c) Ensino Superior público gratuito, embora a expansão tenha se 
concentrado predominantemente na esfera privada com pagamento de 
taxas e matrículas;  
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d) expansão da pós-graduação stricto sensu concentrada 
predominantemente na esfera pública e em instituições universitárias; 
e) expansão da educação superior, tanto da graduação como pós-
graduação, articulado às políticas do governo federal sob o discurso de 
desenvolvimento econômico e modernização do país; 
f) valorização e progressão da carreira docente por meio de obtenção de 
título de pós-graduação e instituição do regime de dedicação exclusiva 
nas universidades públicas; 
g) valorização do pesquisador nas universidades; 
h) complexificação das funções da universidade com a Lei no. 5.540/68 
que instituiu como modelo para o ensino universitário a 
indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. 
 

Como vimos até aqui, não é possível estabelecer uma relação direta e linear entre 

educação e desenvolvimento econômico e social. É imprescindível considerar a complexidade 

da sociedade brasileira, em constante mudança, os conflitos e disputas de poder engendradas 

em seu interior, bem como as características intrínsecas da educação superior, muitas vezes 

reveladas nos processos de expansão e complexificação. 

O próximo período que, por suas características, identificamos como um novo ciclo de 

expansão corresponde aos anos de 1995 a 2010, que será discutido no capítulo 5, como dito 

anteriormente. Nos capítulos seguintes, analisaremos a produção acadêmica sobre a expansão 

da educação superior no período de 1990 a 2010. O capítulo 2 será dedicado à análise das 

teses e dissertações, buscando compreender o tratamento dado ao objeto em análise. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 -    

Educação superior na produção acadêmica: banco de teses e dissertações 

Este capítulo será dedicado à análise e caracterização da produção acadêmica sobre 

educação superior, particularmente sobre a expansão da educação superior, registrada no 

Banco de Teses e Dissertações da Capes. Buscaremos identificar, caracterizar e analisar a 

produção sobre essa temática, no período compreendido entre 1990 e 2010, visando a 

evidenciar o tratamento e tipos de análise do processo de expansão da educação superior.  

A discussão sobre educação superior tem sido uma constante na produção acadêmica 

brasileira em diversas áreas de conhecimento, o que tende a indicar a grande relevância 

atribuída à esse nível educacional e aos diversos aspectos a ele relacionados. Em alguns casos, 

a educação superior tem sido tratada como um campo, um sistema ou, ainda, um sistema 

complexo, com modus operandi próprio, auto-regulatório, autonomia relativa face aos demais 

campos e/ou sistemas (político, econômico, religioso), alto nível de complexidade, e uma 

imbricada gama de relações sociais, econômicas e culturais. Em outros casos, ela é tratada, de 

modo mais restrito, como etapa da educação nacional - um nível educacional - a ser regulada, 

regulamentada, tutelada e controlada, quer pelo Estado quer pelo mercado. 

A literatura e os dados trabalhados neste e nos capítulos seguintes demonstram que o 

tratamento desse objeto tem-se dado a partir de diferentes perspectivas, muitas vezes 

articuladas, tais como: antropológica (cultura, desenvolvimento), sociológica (atores, papéis, 

classes, normas, habitus, carreira, estrutura), histórica (criação, evolução, desenvolvimento, 

mudança, transformação, continuidade, conjuntura), econômica (financiamento, custo, 

benefício, recompensa, investimento, desenvolvimento), psicológica (comportamento, 

percepção, atitude, aprendizagem, desenvolvimento, adaptação), política (normas, regras, 

poder, tomada de decisão, gestão, locus do poder), pedagógica (ensino, aprendizagem, 

avaliação, metodologia, método, currículo, formas de instrução, qualidade), dentre outras. 

Cabe destacar que as temáticas abordadas nas pesquisas sobre educação superior também são 

diversas, dentre as quais destacam-se: expansão, interiorização, privatização, educação a 

distância, gestão, mercantilização, reforma universitária, massificação, organização 

institucional, dentre outros. 

Este capítulo está organizado em três partes. A primeira foi dedicada ao mapeamento 

das teses e dissertações sobre educação superior produzidas no período de 1990 a 2010. Na 

segunda parte, privilegiamos os trabalhos sobre expansão da educação superior buscando 
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identificar as temáticas mais frequentes e compreender em que medida o curso das políticas 

do governo federal trouxe para o campo acadêmico novas temáticas e categorias analíticas 

para o campo dos pesquisadores. 

 

2.1 A educação superior na produção acadêmica de 1990 a 2010: o Banco de Teses e 

Dissertações da Capes 

 

Se, como indicado no capítulo anterior, a educação superior e, particularmente, sua 

expansão, é tema recorrente nos documentos oficiais, é porque ela tem sido, explicita ou 

implicitamente, objeto de políticas públicas do governo federal. Ao mesmo tempo, o volume 

de pesquisa sobre a temática é crescente no âmbito dos programas de pós-graduação stricto 

sensu, como podemos observar no Banco de Teses e Dissertações da Capes. 

Para fazermos o levantamento relativo ao período de 1990 a 2010 da produção 

acadêmica no Banco de Teses e Dissertações da Capes (www.capes.gov.br)18, utilizamos as 

seguintes palavras-chave: educação, educação superior, Ensino Superior, expansão da 

educação superior e expansão do Ensino Superior. É importante fazer algumas observações 

sobre a coleta dos trabalhos no Banco de Teses e Dissertações. Em primeiro lugar, o conjunto 

dos trabalhos contabilizados sobre “educação” pode conter também trabalhos sobre “educação 

superior” e “expansão da educação superior”, uma vez que a palavra educação é parte 

integrante dessas palavras-chave. Em segundo, os trabalhos sobre “educação superior” não 

contêm os trabalhos sobre educação, uma vez que a consulta foi feita utilizando a expressão 

exata “educação superior”. O mesmo se aplica no caso da consulta sobre a expressão 

“expansão da educação superior”. Em terceiro lugar, os trabalhos computados como 

“educação superior” ou “Ensino Superior” são diferentes, assim como os que versam sobre 

“expansão da educação superior” são distintos daqueles sobre “expansão do Ensino Superior”. 

Em quarto lugar, não encontramos diferenças significativas no uso dos termos educação ou 

Ensino Superior, principalmente, quando tratavam do tema expansão. 

Como podemos observar na Tabela 8 e 9, em 1990, foram registrados 356 trabalhos 

sobre educação em geral e, em 2010, esse total foi de 5.249, um acumulado de 46.528 

trabalhos ao longo do período, ou um crescimento de 1.374%. Nesse mesmo período, os 

                                                

 
18 Durante a fase de levantamento das teses e dissertações no banco da Capes, a produção referente ao ano de 
2010 ainda não tinha sido disponibilizada; por isso, aqui, os dados se referem somente ao período de 1990 a 
2009. 
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trabalhos sobre Educação/Ensino Superior passaram de 20, no ano 1990,para 872, em 2010, 

um acumulado de 6.377 teses e dissertações no período. 

 

Tabela 7 - Produção acadêmica sobre educação, educação superior e expansão da educação superior 
no período de 1990 a 2009. 

Ano 

Educação Educação 
superior 
(A) 

Ensino 
Superior 
(B) 

 
 
(A) + 
(B) 

Expansão 
educação 
superior 
(C) 

Expansão 
Ensino 
Superior 
(D) 

 
 
(C) + 
(D) 

1990 356 1 19 20 - - - 
1991 351 1 20 21 - - - 
1992 433 - 30 30 - - - 
1993 453 1 35 36 - - - 
1994 547 2 31 33 - - - 
1995 736 4 61 65 - - - 
1996 810 3 51 54 - - - 
1997 980 7 72 79 - - - 
1998 1.121 9 74 53 - - - 
1999 1.373 16 123 139 - 1 1 
2000 1.787 30 164 194 1 1 2 
2001 1.967 31 204 235 - 5 5 
2002 2.595 51 291 342 1 8 9 
2003 3.174 51 327 378 2 4 6 
2004 3.100 70 355 425 1 5 6 
2005 3.614 123 485 608 2 9 11 
2006 3.862 139 508 647 3 10 13 
2007 4.158 132 508 640 5 12 17 
2008 4.764 200 546 746 13 10 23 
2009 5.098 188 580 760 4 13 17 
2010 5.249 195 677 872 10 1 27 
Total 46.528 1.254 5.161 6.377 136 95 137 
Fonte: Banco de Teses e Dissertações da Capes. (Elaboração própria) 

Tabela8 - Crescimento da produção acadêmica sobre Educação, educação superior e expansão da 
educação superior no período de 1990 a 2009. 

Ano  Números absolutos % crescimento 
Educação Educação/ 

Ensino 
Superior 
 

Expansão 
da 
Educação/ 
Ensino 
Superior 

Educação Educação/ 
Ensino 
Superior 
 

Expansão 
da 
Educação/ 
Ensino 
Superior 

1990/1994 2.140 140 - 53,65 65,00 - 
1995/1998 3.647 251 - 52,30 - 22,64 - 
1999/2002 7.722 910 17 89,00 146,04 800,00 
2003/2006 13.750 2.058 36 21,67 71,16 166,66 
2007/2010 19.269 3.018 84 26,23 36,25 58,82 
Total 46.528 6.377 137 1.374,00 4.260,00 2.600,00 
Fonte: Banco de Teses e Dissertações da Capes. (Elaboração própria) 
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Já no que se refere especificamente a trabalhos sobre expansão da Educação/Ensino 

Superior, o primeiro registro no período analisado vai acontecer somente em 1999 e o número 

deles tem aumentado continuamente, observando-se alguns momentos de menor produção. 

Ao todo somam137 teses e dissertações sobre expansão da Educação/Ensino Superior 

contabilizadas no período analisado. Consideramos aqui todas as teses e dissertações que 

tiveram a expansão como objeto de análise, ou seja, aquelas cuja problematização central 

girou em torno das políticas de expansão, seja em âmbito nacional, regional, local e/ou 

institucional. Foram consideradas, também, aquelas que se referiam à expansão da 

Educação/Ensino Superior no/como contexto do objeto analisado, ou seja aquelas cujas 

observações e inferências sobre o processo de expansão foram utilizadas como justificativa 

para a análise de alguns efeitos e/ou consequências, tais como acesso e permanência, 

qualidade, financiamento, avaliação, pós-graduação, dentre outros. 

No levantamento podemos observar que as discussões sobre a Educação/Ensino 

Superior e sua expansão não ficaram restritas aos programas de pós-graduação em educação. 

Diferentes áreas, linhas de pesquisa e programas de pós-graduação stricto sensu têm sido 

espaço de produção sobre a temática, o que, por sua vez, indica o crescente interesse e 

relevância acadêmica do tema.  

Aqui destacaremos as principais temáticas abordadas nas teses e dissertações sobre 

educação superior e expansão no período analisado. Os trabalhos foram agrupados em cinco 

períodos: de 1990 a 1994: período que antecede o governo FHC; de 1995 a 1998: primeiro 

mandato do governo FHC; de 1999 a 2002: segundo mandato do governo FHC; de 2003 a 

2006: primeiro mandato do governo Lula; e, de 2007 a 2010: o segundo mandato do governo 

Lula. 

 

2.1.1 De 1990 a 1994: período que antecede o governo FHC 

 

Nesse período foram produzidos 140 trabalhos sobre Educação/Ensino Superior. Eles 

se preocuparam, em grande medida, com a discussão acerca da reforma universitária de 1968 

e seus desdobramentos no período analisado. Articulados à temática da reforma universitária 

destacaram-se estudos sobre a relação entre o público e o privado no campo da educação 

superior e a necessidade de ampliar o acesso a esse nível de ensino. Há também estudos sobre 

extensão universitária e o papel por ela desempenhado no tripé da indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão. Outros trabalhos referiram-se ao processo de criação e implantação de IES 
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e à questão da qualidade do ensino superior. Trabalhos sobre essas temáticas foram 

encontrados em todos os períodos analisados posteriormente. 

 

2.1.2 De 1995 a 1998: primeiro mandato do governo FHC 

 

Podemos dizer que as políticas do governo federal para a educação superior, no 

período em questão, ao mesmo tempo em que provocaram mudanças no cenário da educação 

superior, passaram a fazer parte da agenda de pesquisa da área de Educação e áreas afins tais 

como anotado acima.  

Nesse período foram produzidos 251 trabalhos sobre Educação/Ensino Superior. O 

aumento no volume de trabalhos repercutiu de modo significativo na ampliação e 

diversificação das temáticas abordadas. Como no período anterior, foi grande o número de 

trabalhos sobre extensão universitária, problematizando, contudo, mais sua função e seus usos 

dentro das universidades, quando passa a ser criticada enquanto fonte de prestação de serviço, 

ou ainda, como fonte de venda de serviços e arrecadação de recursos financeiros para 

complementação da receita das IES. Essa visão crítica do fenômeno da extensão origina-se, 

em parte, das políticas de educação superior implementadas no primeiro mandato de FHC, 

sobretudo aquelas medidas que implicaram redução drástica de recursos para as universidades 

federais e a imposição para que as estas procurassem outras fontes de financiamento para suas 

atividades fins. Outras temáticas que continuaram a ser abordadas se referiam à criação, 

implantação e trajetória de cursos e IES, tanto na esfera pública como privada, assim como a 

transferência de recurso público para o Ensino Superior privado, a revisão da reforma 

universitária de 1968 e a emergência das universidades comunitárias. 

Inaugurou-se, nesse período a discussão sobre o neoliberalismo e o processo de 

privatização dos bens públicos, com destaque para a educação superior. À medida que a 

reforma gerencial do Estado é levada a cabo pelo governo FHC, especialmente centralizada 

no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), o número de trabalhos 

discutindo e denunciando o caráter deletério das políticas do governo FHC para a educação 

superior, particularmente para as universidades federais, aumenta progressivamente, como 

será verificado também nos períodos seguintes. Articulado de modo direto ou indireto à 

reforma gerencial, destacaram-se trabalhos sobre o processo de privatização das IES públicas, 

concessões à iniciativa privada, implementação da lógica gerencial na administração pública e 

avaliação da educação superior.   
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Outras temáticas que passaram a ser discutidas referiram-se a diferentes aspectos e/ou 

fatores ligados, direta ou indiretamente, ao processo de expansão da educação superior. 

Dentre eles, destacaram-se os relacionados aos estudantes, à gestão das IES e aos professores, 

a saber: a) alunos: acesso a IES, ensino noturno, perfil dos alunos de curso noturno, 

assistência estudantil, evasão, mobilidade social, trajetória dos alunos; b) gestão: avaliação 

institucional, administração de recursos financeiros (custos), planejamento, autonomia 

institucional, qualidade da educação e do ensino, poder; e c) professores: ensino noturno, 

formação de professores, formação continuada, trajetória formativa dos professores, avaliação 

educacional, cursos de licenciatura. Além de um estudo sobre a expansão da educação 

superior em São Paulo e outro sobre expansão e interiorização de uma IES. 

Nesse período, também foram produzidos trabalhos sobre marketing institucional, 

novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) e seu uso na educação superior e 

sobre pós-graduação e produção científica. 

 

2.1.3 De 1999 a 2002: segundo mandato do governo FHC 

 

Nesse período foram produzidos 910 trabalhos sobre Educação/Ensino Superior. 

Tendo como fonte principal os documentos da chamada reforma gerencial do Estado, bem 

como as políticas educacionais implementadas no primeiro mandato do governo FHC, 

sobressaiu o volume de trabalhos dedicados à análise do Estado, à reforma do Estado, à 

educação superior e ao neoliberalismo. A globalização aparece como temática emergente. Na 

esteira dessas análises, novas categorias analíticas passaram a fazer parte do cenário, dentre 

elas: diversificação e diferenciação institucional, flexibilização, diversidade, 

empreendedorismo, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, gerenciamento, publicização, 

reestruturação, responsabilidade social e competitividade. 

Observamos também que o volume de trabalhos sobre avaliação, englobando a 

educacional, institucional, docente, discente, de desempenho, cresceu continuamente nos 

períodos subsequentes. Em sua maioria, os trabalhos reforçaram a importância de processos 

avaliativos para melhoria da educação superior como um todo. Porém, a grande maioria se 

posicionou criticamente contrária à política de avaliação do governo federal, o Exame 

Nacional de Cursos, seus princípios, objetivos e mecanismos. Um volume menor de trabalhos, 

oriundos de programas de pós-graduação situados em instituições privadas, considerou 

positiva a política de avaliação do governo federal e a publicização de seus resultados, sob o 

argumento principal de que ela pode interferir na melhoria da qualidade do sistema, por meio 
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da divulgação e do ranqueamento das instituições e cursos e, assim, elevaria o controle da 

qualidade do ensino por parte da sociedade. 

Muitas vezes articulada à questão da política de avaliação, a qualidade foi outra 

temática que assumiu maior destaque durante esse período, sendo problematizada no âmbito 

da avaliação, da gestão, do ensino, da organização acadêmica e institucional, de cursos e de 

IES.  Destacaram-se trabalhos voltados à implementação de um sistema de gestão da 

qualidade nas IES à semelhança do “Sistema de Qualidade NBR ISO 9002” como meio de 

melhorar a qualidade das IES e do sistema de educação superior como um todo. Nessa esteira, 

multiplicou-se o número de trabalhos sobre marketing e concorrência institucional.  

Outra temática que se tornou cada vez mais presente se refere ao financiamento da 

educação superior. Essa temática foi abordada sob duas tendências principais, quais sejam: a 

da defesa de maior investimento financeiro do governo federal na educação superior pública e 

a da defesa de maior investimento de recursos públicos no setor privado. Sob a primeira 

tendência, predominou a defesa de maior investimento de recursos financeiros na esfera 

pública como indispensável para romper com a situação de sucateamento das IES federais, 

garantir a melhoria da qualidade e ampliar o acesso a esse nível de ensino. Sob a segunda 

tendência, a transferência de recursos públicos para a educação superior privada garantiria 

maior acesso à educação superior uma vez que as IES públicas não conseguiriam ampliar o 

atendimento a demanda por esse nível de ensino no ritmo e tempo desejados. Por 

compreenderem que as IES privadas cumprem uma função pública no que tange à educação, 

logo poderiam receber recursos ou incentivos fiscais do governo federal.   

Outra temática que se apresentou ora como eixo central nos trabalhos, ora como pano 

de fundo, diz respeito à relação público e privado e suas derivações que, em grande medida, 

são tratados como polos opostos, realidades distintas e antagônicas no campo da educação 

superior.  Um grande volume dos trabalhos tendeu a demonstrar, criticar e denunciar o caráter 

privatista das políticas para a educação superior, assim como o processo de privatização de 

sua oferta articulado ao sucateamento das IES públicas, particularmente das federais. Outros 

dedicaram-se à análise da implementação da lógica do empreendedorismo no campo da 

educação superior apontando-o como elemento de dinamização e modernização das IES. 

Houve também trabalhos analisando a relação entre iniciativa privada, legislação e 

financiamento; indicadores de competitividade; e o financiamento das IFES.  

Parte importante dos trabalhos analisou especificamente a estrutura organizacional 

e/ou a dinâmica interna de um curso ou uma IES. Acerca da estrutura organizacional de uma 

IES, tomada enquanto totalidade, houve trabalhos analisando especificamente universidades 
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privadas-mercantis, comunitárias, confessionais, federais e estaduais. Também, começam a 

surgir trabalhos sobre IES multicampi, educação corporativa e modelo de universidade. Sobre 

a dinâmica interna de um curso ou IES, em sua singularidade, destacaram-se trabalhos 

analisando a criação, evolução, expansão, estratégias de marketing e seleção de alunos, 

avaliação institucional, política de extensão e autonomia e, também, o papel do gestor, 

sistema de apuração e gestão de custos, gestão e planejamento estratégico e a administração 

de IES privadas. Outros trabalhos focaram temáticas mais ligadas à questão do ensino, tais 

como: proposta metodológica, interdisciplinaridade, currículo, teoria curricular, qualidade, 

reforma do ensino, diretriz curricular, práticas avaliativas e estágio. Outro grupo de pesquisa 

tratou de formação do professor, formação continuada do professor, profissão docente e 

desempenho docente. 

A relação da IES com redes públicas de ensino, secretarias de ciência e tecnologia e 

empresas privadas também se fez presente. Em âmbito mais geral, registram-se pesquisas 

sobre o MERCOSUL, a influência do Banco Mundial na educação superior brasileira, as 

reformas da educação superior na América Latina, a relação entre educação superior, direito e 

Estado, e reestruturação produtiva e educação superior. 

Assim como no período anterior, porém em maior volume, destacaram-se temáticas 

sobre aspectos e/ou fatores ligados direta ou indiretamente ao processo de expansão da 

educação superior, dentre os quais se incluem: acesso à educação superior, egressos, evasão, 

extensão/democratização/acesso, ação afirmativa/negro, expansão do ensino noturno, 

emergência de licenciatura parcelada, formas de acesso e condições de oferta e educação a 

distância. 

 

2.1.4 De 2003 a 2006: primeiro mandato do governo Lula 

 

Durante o primeiro mandato do governo Lula, o número de teses e dissertações sobre 

Educação/Ensino Superior cresceu cerca de 226,15% em relação ao período anterior, 

perfazendo um total de 2.058 trabalhos. Parte considerável dos trabalhos produzidos neste 

período se dedicou à análise de políticas gestadas e implantadas durante o governo FHC, 

apresentando como categorias de análise termos encontrados nos documentos oficiais do 

governo federal, tais como: flexibilização, diversificação, diferenciação, avaliação, qualidade, 

produtividade e gestão. No final desse período, começam a surgir os primeiros trabalhos 

analisando as políticas formuladas e implementadas pelo governo Lula.  
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Um fator de destaque nesse período foi o volume de trabalhos centrados nos processos 

e procedimentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira de IES privadas. Termos 

como “responsabilidade social”, “responsabilidade ética” e “empreendedorismo” passaram a 

ser cada vez mais frequentes no discurso das e sobre as IES privadas ao justificar e defender 

seus interesses junto ao governo federal, particularmente os financeiros. A preocupação com o 

aperfeiçoamento da gestão e mecanismos de controle da IES, numa perspectiva empresarial 

de qualidade total, também pode ser claramente identificada na maioria desses trabalhos. Sua 

análise nos permite agregá-los em dois grupos principais, a saber: a) gestão e organização 

institucional; b) empreendedorismo, imagem institucional e marketing.  

No primeiro grupo, gestão e organização institucional, a principal preocupação girou 

em torno do aprimoramento de processos e procedimentos da gestão voltados para a qualidade 

os processos de decisão; a satisfação discente/cliente; a satisfação e bem-estar docente; a 

qualidade do ensino e seu retorno financeiro; modernização organizacional; planejamento e 

desenvolvimento institucional; gerência de relacionamento; gestão por competência; gestão 

do conhecimento. Ainda nesse grupo se destacam estudos sobre a implantação de sistemas 

e/ou modelos de gestão, no qual se verifica a preocupação com a definição e/ou implantação 

de sistemas de gestão objetivando maior eficiência e eficácia (controle) dos processos de 

gestão, melhoria no serviço prestado (níveis de satisfação) e maior otimização dos recursos 

humanos e materiais (retorno financeiro). Foi recorrente o uso de termos tais como: sistema 

de custo, sistema de informações gerenciais, sistema de gestão em universidade comunitária, 

sistema de gestão pela qualidade total, sistema de controle gerencial, sistema de informação 

para gestão, sistema de medição do desempenho. A proposição e discussão de modelos e 

instrumentos para modernizar e tornar mais eficiente a gestão na IES também se fizeram 

presentes nos trabalhos desse grupo. Os trabalhos versaram sobre: implantação de modelo de 

gestão do conhecimento, modelo de gestão da qualidade, modelo para a viabilização do 

financiamento educativo.  

No segundo grupo, empreendedorismo, imagem institucional e marketing, emergiu a 

disputa por maior fatia do “mercado educacional”, por maior visibilidade no segmento de 

“prestação de serviços educacionais”, o que evidencia o lançamento das IES no processo 

competitivo para o qual as estratégias de marketing institucional tornaram-se 

instrumento-chave tanto para a construção e consolidação da imagem institucional como para 

atrair mais estudantes e ampliar o capital da instituição. A face mais mercadológica e 

concorrencial se apresenta nas IES, principalmente particulares, apoiadas na divulgação e 

publicização de resultados (ranking) das avaliações feitas pelo INEP (conceito do curso e 
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instituição), valor de mensalidades (baixo investimento), modalidade de ensino (presencial, 

módulos, semipresencial, a distância), turno do curso (matutino, vespertino, noturno), dentre 

outros. 

Enquanto alguns trabalhos se concentraram na análise de IES privadas, outros se 

centraram na análise de IES públicas, focalizando universidades, notadamente as federais. Em 

grande medida, os trabalhos tenderam à análise pontual de uma instituição ou curso específico 

no sentido de problematizar, descrever, demonstrar e denunciar os efeitos/consequências das 

políticas do governo federal sobre elas. Em maior ou menor grau, esses estudos tenderam a 

comparar os efeitos das políticas de governo para as IES públicas e as privadas, 

principalmente os que analisaram as políticas implementadas no governo FHC.  

A política deliberada de flexibilização, diversificação e diferenciação institucional 

passou a ser sistematicamente criticada por pesquisadores da educação superior pública e 

gratuita, particularmente pelos defensores do modelo de universidade que advogam a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. As análises associaram o conjunto de 

políticas às orientações estabelecidas por organismos multilaterais, notadamente o Banco 

Mundial, e ao ideário neoliberal sob o qual a reforma gerencial do Estado Brasileiro foi 

alicerçada. É nesse mesmo cenário que se desenvolveram os trabalhos acerca da gestão 

institucional e do trabalho acadêmico. O caráter de denúncia acerca do processo de desmonte 

da universidade federal e sua metamorfose foi uma constante nesses trabalhos. 

A política de avaliação implementada no governo FHC, o Exame Nacional de Curso 

(ENC), com seu caráter ranqueador, em contraposição ao Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub), foi outra temática de destaque nos 

trabalhos desse período. Essa produção, em geral, teve como principais elementos 

problematizadores agregados: a interferência na autonomia institucional; a alteração na 

cultura organizacional; a ingerência (in)direta na organização curricular; o fortalecimento de 

um novo conceito de qualidade; seus impactos e efeitos sobre IES públicas e privadas; a 

publicização dos resultados e o ranqueamento institucional; e alteração no padrão de 

financiamento. Destacaram-se, ainda, análises sobre: meta-avaliação, modelos de meta-

avaliação, auto avaliação, avaliação institucional, avaliação de desempenho, avaliação da 

aprendizagem, avaliação da gestão, avaliação docente e gratificação de estímulo à docência e 

Sistema Nacional de Avaliação da educação superior (Sinaes).  Embora se trate de teses e 

dissertações que vieram a ser publicadas no primeiro mandado do governo Lula (2003-2006), 

os temas explorados se referem às políticas e medidas do governo FHC, como é o caso do 
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ENC. Porém, e ao mesmo tempo, tais estudos articulam-se com o debate sobre a política de 

avaliação da educação superior, no caso o Sinaes, que o governo então encaminhava.  

Nos últimos anos desse período, à medida que políticas públicas e debates sobre 

inclusão e cotas raciais e/ou sociais se fizeram presentes no cenário nacional, trabalhos sobre 

ação afirmativa também começaram a ganhar densidade. Nesse sentido, o acesso de 

afrodescendentes foi a temática mais discutida, em especial o acesso do negro; só 

posteriormente passaram a ser produzidos trabalhos específicos sobre o acesso da mulher 

negra. Nesse período, ainda foi incipiente o número de trabalhos sobre ações afirmativas 

correlacionas ao acesso, permanência, evasão, cor da pele, gênero e nível socioeconômico. 

Nota-se que, nesse caso, a emergência de estudos que versaram sobre a iniciativa e discurso 

de democratização do acesso, encabeçados pelo governo Lula. 

Outra temática que se destacou nesse período diz respeito aos trabalhos relacionando a 

educação superior, tanto pública como privada, ao desenvolvimento regional e à 

responsabilidade social. O desenvolvimento regional foi analisado sob o prisma da melhoria 

socioeconômica e da formação de profissionais necessários ao mercado de trabalho. Muito 

próximos desta discussão caminharam os trabalhos enfocando a responsabilidade social das 

IES e sua relação com a comunidade. A função desse nível de ensino tendeu a ser 

problematizada segundo o viés econômico-social, como meio de ascensão social mediante a 

formação profissional adequada às necessidades do setor produtivo. A extensão universitária 

também foi discutida na perspectiva da contribuição das IES à comunidade, ganhando 

destaque as ações ligadas à qualificação de professores da Educação Básica, como Projeto 

Veredas, programa do governo federal em parceria com as universidades federais para 

formação de professores em nível superior, e o Programa Alfabetização Solidária. 

A formação docente ganhou cada vez mais espaço na produção acadêmica. Muitos 

trabalhos passaram a discutir a política de formação docente em curso a partir do governo 

FHC, bem como as ações e programas derivados de tais políticas. A formação inicial e 

continuada, tanto para professores da Educação Básica como da superior passou a ser 

problematizada, incluindo os cursos (normal, normal superior, licenciatura), níveis de 

formação (médio, superior, pós-graduação), modalidade (presencial, semipresencial, EAD), e 

as diretrizes curriculares. Outras temáticas correlacionadas também se destacaram, tais como: 

carreira docente, docência universitária, satisfação docente, bem-estar docente, condições de 

trabalho, prática pedagógica, uso das novas tecnologias de informação e comunicação nos 

processos formativos e cursos de formação na modalidade EAD.       
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Nesse período, também foram produzidos trabalhos cujas temáticas se referiram direta 

ou indiretamente a aspectos e/ou fatores ligados ao processo de expansão da educação 

superior. Eles tenderam a se referir a instituições específicas (estudos de caso) buscando 

exemplificar como as políticas de ampliação do acesso têm repercutido nas IES. Dentre as 

temáticas problematizadas destacaram-se: acesso à educação superior e democratização; ação 

afirmativa: acesso do negro e da mulher negra; egressos e evasão; extensão, democratização e 

acesso; ensino noturno; formação de professor em cursos de licenciatura plena parcelada; 

reforma universitária de 1968 e contemporânea; expansão do acesso via EAD.  

 

2.1.5 De 2007 a 2010: segundo mandato do governo Lula 

 

Nesse período, face aos dados disponibilizados no site da Capes, foi possível o acesso 

a teses e dissertações produzidas até o ano de 2009. O total de trabalhos produzidos nesse 

período sinaliza a continuidade da tendência de crescimento da pós-graduação no país. Em 

três anos, o número de teses e dissertações defendidas foi superior aos quatro anos anteriores 

(2003-2006), somando um total de 2.146 trabalhos sobre Educação/Ensino Superior. Uma 

tendência observada na produção acadêmica desse período foi a diminuição do número de 

trabalhos discutindo, especificamente, a temática relação público-privado na educação 

superior. Em grande medida, essa discussão passou a se dar, principalmente, nos trabalhos 

sobre o Prouni, sobre acesso à educação superior, financiamento, EaD e reforma da educação 

superior. Outra tendência observada foi a presença de temáticas pouco exploradas e até 

mesmo inexistentes nos períodos anteriores, seja por sua não identificação ou por se tratar de 

uma discussão nova no campo da educação superior, tais como os trabalhos sobre o: Prouni, 

Reuni, reforma da educação superior no governo Lula, assédio moral, educação corporativa, 

dentre outros. 

Nesse período, as temáticas que responderam pelo maior número de trabalhos se 

referiram à ampliação do acesso à educação superior. Nesse grupo podemos agregar os 

trabalhos que tiveram como objeto de estudo as políticas de ação afirmativa, acesso à 

educação superior, cotas sociais e/ou raciais, inclusão, Prouni e Reuni. O aumento de 

trabalhos sobre essas temáticas pode ser percebido como uma das consequências do processo 

de implantação e implementação de políticas do governo federal, no período anterior, voltado 

para a ampliação do acesso ao ensino superior. Ao mesmo tempo, revelaram uma mudança na 

sociedade brasileira no que se refere à luta pela democratização do acesso à educação 
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enquanto direito social não restrito à Educação Básica. O acesso ao nível superior passou a ser 

discutido enquanto um direito de homens e mulheres, brancos, negros e índios, ricos e pobres.  

Destacou-se, também, o aumento contínuo de trabalhos sobre políticas voltadas para a 

ampliação do acesso de negros, da mulher negra, de índios e de deficientes. Nos trabalhos 

sobre acesso à educação superior podemos observar que essa discussão se processa, em 

grande medida, correlacionado a outras temáticas, tais como: acessibilidade, permanência, 

cotas raciais, cotas sociais, democratização, ensino noturno, políticas afirmativas, vagas 

étnico-raciais, Prouni. Muito próximos a essa discussão estiveram os trabalhos sobre cotas, 

focando estes, contudo, principalmente a origem social, econômica e educacional dos 

candidatos à educação superior e das parcelas menos atendidas por esse nível de ensino, tais 

como a mulher negra e os índios.  

Ainda com relação a esse grupo de trabalhos, podemos dizer que a discussão sobre o 

público e o privado perde força enquanto categoria de análise, ficando diluída na discussão 

sobre o direito à educação superior e democratização do acesso. Nesse sentido, podemos 

perceber uma compreensão que de a ampliação do acesso, quer nas IES públicas 

(democratização, ação afirmativa, cotas, acesso, acessibilidade, inclusão, ensino noturno e 

permanência), quer nas IES privadas (democratização, ação afirmativa, inclusão, ensino 

noturno), deveriam ser fruto de políticas de Estado, uma vez que ambas exercem uma função 

pública. Particularmente, são emblemáticos os trabalhos acerca do Reuni, cotas sociais e 

raciais (expansão do acesso em IES públicas) e Prouni (expansão do acesso em IES privadas). 

Embora também situada no contexto da ampliação do acesso, a educação a distância se 

destacou dentre as demais. O aumento no volume de trabalhos sobre essa temática aconteceu 

ao mesmo tempo em que esta modalidade de ensino, tanto na esfera pública como privada 

começa a se expandir. 

 

2.2 Teses e dissertações sobre expansão da/do Educação/Ensino Superior 

 

A análise apresentada a seguir teve como escopo os trabalhos identificados, no período 

de 1999 a 2010, que tiveram a expansão da educação superior como foco de análise central e, 

ainda, os que a abordaram no contexto do objeto analisado. A produção de teses e dissertações 

sobre expansão da/do Educação/Ensino Superior aumentou de modo considerável nesse 

período. Identificamos no Banco de Teses e Dissertações da Capes 137 trabalhos produzidos 

nesse período.  
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No mapeamento realizado, identificamos que a maioria absoluta é de dissertações, 

somando 103 trabalhos, concentrados em IES públicas (33), que responderam por 86 

trabalhos entre teses (22), dissertações (57) e trabalhos finais de mestrados profissionais (07). 

As 137 teses e dissertações envolvendo a discussão sobre expansão da Educação/Ensino 

Superior estão vinculados a 56 IES, predominantemente universitárias, 52 delas. Conforme 

indicado na Tabela 9, notadamente as universidades federais são responsáveis pelo maior 

número de trabalhos abordando a temática, 66 ao todo, sendo 14 teses, 47 dissertações e 5 de 

mestrado profissional (Tabela 9) 

 

Tabela 9 – Número de Teses e dissertações sobre expansão da Educação/Ensino Superior, segundo a 
natureza dependência administrativa no período de 2000 a 2010 

Dependência 
Administrativa 

IES Teses Dissertações Profissional Total de 
trabalhos 

Pública 33 22 57 7 86 
Federal 23 14 47 5 66 
Estadual 09 8 10 1 19 
Municipal 1 - - 1 1 
Privada 23 03 46 2 51 
Total 56 25 103 9 137 

 

Identificamos, também, que os trabalhos se vinculam às seguintes 

áreas/linhas/programas: Educação (83); Administração (12); Desenvolvimento Econômico, 

Social, Sustentável, Humano, Regional (10); Sociologia (08); Políticas Públicas e Políticas 

Sociais (05); Turismo (03); Geografia (03); Tecnologia (02);  Serviço Social (02); Ciência 

Econômica (02); História (01); Estudos Étnicos e Africanos (01); Engenharia de Produção 

(01); Enfermagem (01); Economia (01); Direito (01); e, Comunicação Social (01). 

Agrupamos os trabalhos cronologicamente em três períodos, correspondendo ao 

segundo mandato do governo FHC e o primeiro e segundo mandato do governo Lula. Vale 

ressaltar que nos anos de 1995 a 1998 não consta registro no Banco de Teses e Dissertações 

com as palavras-chave elegidas neste estudo.  

 

2.2.1 De 1999 a 2002: segundo mandato do governo FHC 

 

Nesse período foram produzidos dezessete trabalhos sobre a temática em tela, dos 

quais apenas cinco tiveram como objeto de análise a expansão da Educação/Ensino Superior e 

serão aqui discutidos, sendo quatro dissertações de mestrado e uma dissertação/monografia de 
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mestrado profissional. Esses trabalhos foram produzidos vinculados a programas de pós-

graduação em: Educação (02 trabalhos), Administração (02 trabalhos); Ciências Econômicas/ 

Economia (01 trabalho). Eles tenderam a identificar e problematizar fatores que influenciaram 

a política de expansão, seja de uma instituição (Hawerronth, 1999; Ferreira, 2002; Moraes, 

2002), de uma região (Siqueira, 2001) ou nacional (Carvalho 2002), buscando estabelecer 

interfaces com política do governo federal para educação superior. 

 

Tabela 10 - Síntese das temáticas das teses e dissertações entre os anos de 1999 e 2002. 

Temática Frequência  

Expansão nacional  1 

Criação de cursos e/ou vagas por IES 1 

Interiorização de cursos e de vagas 1 

Região 1 

Total de trabalhos 4 

 

Em conjunto, os trabalhos destacaram que a reforma da educação superior de 1968, a 

aprovação da LDB em 1996, as políticas induzidas pelo BM e Unesco, bem como as políticas 

nacionais de cunho neoliberal a partir dos anos de 1990 interferiram diretamente na 

formulação e implementação de políticas para expansão desse nível de ensino. A 

diferenciação e diversificação institucional também foram apontadas como princípios 

orientadores do processo de alteração do campo da educação superior brasileira, privilegiando 

e estimulando a expansão privada desse nível de ensino em detrimento do público, alinhando 

cada vez mais as políticas para a educação superior às demandas do mercado e do setor 

produtivo. 

Alguns estudos parecem avançar na compreensão de que o processo de expansão 

acontece em meio a relações complexas ligadas direta e indiretamente à própria educação 

superior. Hawerronth (1999) destaca alguns fatores presentes em discursos utilizados por IES 

para a criação de novos cursos ou vagas, dentre os quais: a) o atendimento das necessidades 

sociais da região; b) o interesse sociocultural de manutenção do indivíduo na região; c) 

elevação da renda média; d) a demanda reprimida; e) a densidade demográfica; f) as 

tendências ou peculiaridades históricas, econômicas, sociais e culturais da região; g) a 

necessidade de ocupação dos mercados consumidores de educação superior na área de 

abrangência das instituições; h) a sobrevivência econômico-financeira da instituição; i) o 
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investimento ou custo operacional do curso pretendido; j) as necessidades do mercado de 

trabalho; k) o surgimento de novas tecnologias. Carvalho (2002), ao falar sobre os incentivos 

à expansão do Ensino Superior privado a partir da Reforma Universitária de 1968, analisa que 

a evolução de matriculas, cursos e estabelecimentos privados não deve ser compreendida 

apenas pela demanda existente, mas, de forma mais complexa, por meio da constituição, pelo 

regime militar, de uma série de mecanismos de incentivos diretos e indiretos que, em 

conjunto, proporcionaram o suporte necessário à privatização. Moraes (2002), ao analisar o 

processo de expansão de uma IES, assinalou que a estratégia usada para interiorização de 

cursos e de vagas se apresentou como alternativa político-institucional de expansão em face 

do processo de metamorfose que a universidade vinha sofrendo desde a década de 1990.  

 

2.2.2 De 2003 a 2006: primeiro mandato do governo Lula 

 

Nesse período foram produzidos 36 trabalhos sobre a temática em tela, dos quais 22 

analisaram a expansão da Educação/Ensino Superior, sendo duas teses de doutorado e vinte 

dissertações de mestrado. Os trabalhos foram produzidos vinculados a programas de pós-

graduação em Educação (14 trabalhos), Administração (02 trabalhos), Economia (01 

trabalho), Serviço Social (01 trabalho),Sociologia (02 trabalhos), Tecnologia (01 trabalho) e 

Turismo e Meio Ambiente (01 trabalho).  

 

Tabela 11 - Síntese das temáticas pesquisadas entre 2003 a 2006 

Temática Frequência 

Expansão da Educação/Ensino Superior em uma cidade específica 9 
Processo de expansão do ensino superior em um estado brasileiro 4 
Expansão de uma determinada IES 7 
Expansão em nível nacional 2 
Total de trabalhos	   22	  

 

No período em análise, observamos que a discussão sobre a expansão da/do 

Educação/Ensino Superior foi estabelecida a partir da diferenciação entre a esfera pública e 

privada, mesmo quando feita uma caracterização mais geral sobre as políticas públicas 

educacionais para este nível de ensino, com exceção de quatro trabalhos. O recorte sobre a 

expansão da/do Educação/Ensino Superior na esfera privada se apresentou em treze trabalhos, 

enquanto que na esfera pública apenas três. Uma análise comparativa entre a expansão nas 

esferas pública e privada se apresentou em outros dois trabalhos.  
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Nos trabalhos em análise, observamos também que a discussão também se estabeleceu 

a partir de um dado recorte espacial. Nove trabalhos analisaram a expansão da/do 

Educação/Ensino Superior em cidades ou microrregiões específicas (Araújo, 2003/Salvador; 

Neta, 2004/Vitória da Conquista; Loch, 2004 e Cunha, 2005/Curitiba e região metropolitana; 

Oliveira, 2005/Goiânia; Rocha, 2005/Uberlândia; Bellintani, 2006/Salvador e região 

metropolitana; Martins, 2006/Belo Horizonte; Pozzi, 2006/Corumbá.). Desses, cinco ainda 

verticalizam em um curso de graduação (Anjos Neta, 2004/Administração; Oliveira, 

2005/Pedagogia; Cunha, 2005/Administração; Martins, 2006/Turismo e Hotelaria; Bellintani, 

2006/Ensino Jurídico). Quatro trabalhos analisaram o processo de expansão desse nível de 

ensino em estados brasileiros (Sousa, 2003/Distrito Federal; Borges, 2003/Paraná; Fernandes, 

2003 e Pozzi, 2006/ Mato Grosso do Sul; Dias, 2006/Amazonas). Sete trabalhos analisaram o 

processo de expansão de determinada IES (Castro, 2004/Faculdade Cambury de Goiânia-Go; 

Novaes, 2004/ UEG - Pólo Universitário de Palmeiras de Goiás; Jesus, 2005/Faculdade de 

Medicina de Itajubá; Borges, 2005/ UnB; Pereira, 2005/Faculdade de Filosofia de Campo 

Grande-RJ; Siquara, 2006/Universidade do Estado da Bahia; Cardoso, 2006/Faminas-MG). 

Apenas dois se dedicaram a uma análise de nível nacional (Souza, 2004; e, Lameza, 2006). 

Outra característica presente na quase totalidade dos trabalhos produzidos nesse 

período se refere ao recorte temporal. Com exceção de três trabalhos, a análise sobre a 

expansão da/do Educação/Ensino Superior considerou as políticas educacionais a partir da 

década de 1990, mais especificamente, as políticas do governo FHC para esse nível de ensino. 

Nesse sentido, o foco da análise foi comum ao conjunto dos trabalhos, independentemente de 

a discussão estar centrada no processo de expansão na esfera pública ou privada ou, ainda, na 

dimensão institucional, local, regional ou nacional. Também fizeram parte do contexto dos 

trabalhos analisados reflexões mais gerais ou pontuais sobre LDB, neoliberalismo e 

globalização, ação e papel de organismos internacionais (Banco Mundial, FMI, Unesco) na 

definição e/ou indução de políticas para a educação superior; diferenciação e diversificação 

institucional; flexibilização; educação e desenvolvimento econômico e/ou social; 

contraposição entre a expansão pública e privada. 

Especificidades também puderam ser percebidas nos trabalhos que analisaram a 

expansão da educação superior em determinados estados brasileiros, onde cada autor 

investigou facetas específicas do processo expansionista. Fernandes (2003), ao estudar como 

esse processo se deu no estado do Mato Grosso do Sul, no período de 1979 a 2001, analisou 

quatro IES universitárias existentes no estado, sendo duas públicas e duas privadas, 

priorizando em sua análise quatro características principais, quais sejam: a comparação entre 
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as universidades públicas e as privadas; o processo de interiorização dos cursos de graduação; 

o crescimento dos cursos noturnos e as áreas de conhecimento com maior concentração de 

matrículas. No estudo sobre a expansão no estado do Paraná nos anos 90, Borges (2003) 

procurou identificar os aspectos e influências, bem como as políticas, os agentes definidores e 

os mecanismos desencadeantes no processo de crescimento e diferenciação das IES, a 

heterogeneidade dos modelos e a concentração da iniciativa privada na educação superior 

paranaense. No estudo sobre a constituição e expansão do Ensino Superior privado no Distrito 

Federal, no período de 1995 a 2001, Sousa (2003) buscou desvelar a lógica desse processo e 

suas relações com a dinâmica identificada em nível nacional. Ao mapear as IES privadas e 

sua disposição geográfica, apontou a existência de diferentes interesses, relações de 

cumplicidade e concorrência, bem como estratégias de diferenciação e distinção entre as 

mesmas ao buscarem conquistar, manter e/ou alterar determinadas posições dentro deste 

segmento. Nesse processo de concorrência entre as IES foram identificados quatros fatores 

básicos, que podem aparecer de forma concomitante ou não, quais sejam: as posições que 

ocupam no segmento do qual fazem parte; sua proximidade geográfica; a natureza dos cursos 

que ofertam, ainda que variem suas habilitações; e o perfil da clientela que disputam. 

Também, sobre a expansão do Ensino Superior privado, Dias (2006) analisou esse processo 

no estado do Amazonas no período de 1995 a 2002, dando destaque a outros elementos. A 

partir de suas análises, a autora indicou que a expansão da educação superior no estado 

acompanhou, mesmo que tardiamente, a característica nacional, qual seja: o exponencial 

crescimento de IES privadas, dissociação do tripé ensino-pesquisa-extensão, o ensino voltado 

à formação para o mercado e a transformação dess2 ensino em um negócio/mercadoria 

rentável.  

As análises sobre o processo de expansão da educação superior circunscrita a uma 

determinada cidade revelaram aspectos e nuances diferentes, mesmo tendo os autores como 

escopo o mesmo contexto sócio-político-econômico e considerando as políticas públicas para 

a educação superior em nível nacional. Araújo (2003) assinalou que no período de 1990 a 

2002 o crescimento geral da oferta privada de educação superior na cidade de Salvador/BA 

foi proporcional à demanda por esse nível de ensino. Contudo, dadas as características desta 

expansão, as vagas ofertadas e o investimento da iniciativa privada se concentraram em 

apenas dez cursos, provocando uma desproporção entre a oferta e o número de cursos 

existentes. O estudo sobre a expansão na região metropolitana da cidade de Curitiba/PR 

desenvolvido por Loch (2004) verticalizou a análise sobre os desafios da gestão em 

faculdades privadas e buscou apresentar alternativas para garantir maior rentabilidade e 
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sobrevivência das IES em face da concorrência. Sobre a expansão do Ensino Superior privado 

na cidade de Uberlândia/MG, a partir dos anos de 1990, Rocha (2005) analisou, no âmbito da 

reforma da educação superior, as racionalidades institucionais e as motivações discentes, 

conferindo relevo à diferenciação institucional. O autor afirmou que a expansão local tendeu a 

manter a diferenciação institucional, sendo esta sustentada na imbricação das exigências da 

sociedade por qualificação profissional e na motivação dos alunos por credenciamento e 

profissionalização. Isso, por sua vez, impulsionou o comércio da “ilusão pela empregabilidade 

e mobilidade social” pela via da aquisição do capital cultural, impactando a cultura local e 

criando novos contornos e regras para a relação entre educação e trabalho na cidade. 

Os estudos sobre a expansão de IES revelam também a especificidade e o contorno das 

políticas para a expansão do sistema de educação superior muitas vezes não captados em um 

estudo de escopo mais amplo, como ficou evidenciado nos trabalhos envolvendo o estudo de 

caso sobre instituições específicas.  

No estudo sobre a Faculdade Cambury de Goiânia/GO, Castro (2004) apontou que sua 

criação e as atividades desenvolvidas foram guiadas pela política educacional nacional, 

articuladas, contudo,  às exigências do mercado e aos interesses empresariais de seus gestores. 

Novaes (2004), ao estudar o processo de expansão de uma universidade estadual 

multicampi, via implantação de polos no interior do estado para a formação de professores, 

buscou identificar e analisar os principais reflexos da instalação de um desses polos – o Polo 

de Palmeiras de Goiás. Dentre os principais reflexos desse processo, a autora destacou: a 

realização pessoal dos professores que conseguiram formação em nível superior; a melhoria 

da qualidade de ensino; o aumento no nível de participação dos professores formados no 

processo de gestão escolar; e, ainda, o impacto no desenvolvimento econômico da cidade.  

Jesus (2005), por sua vez, estudou o processo de expansão do ensino médico, 

focalizando sua análise no processo de negociação para a implantação da Faculdade de 

Medicina de Itajubá, à luz das políticas de Ensino Superior formuladas pelo regime militar, 

mais especificamente na conjuntura da reforma universitária de 1968. O autor demonstrou que 

as concepções pedagógicas originais articularam-se, de um lado, às transformações sociais 

que alavancaram a expansão do Ensino Superior no período e, de outro, às tradições das 

escolas médicas brasileiras, em particular as que se organizaram sob a hegemonia do modelo 

norte-americano. 

 O trabalho de Pereira (2005) teve por objetivo oferecer subsídios para a escrita da 

história da Faculdade de Filosofia de Campo Grande, como parte do contexto histórico do 

bairro de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, na década de 1970. Ele 
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buscou estabelecer relações entre a expansão do Ensino Superior brasileiro na década de 1970 

e o desenvolvimento dessa IES. Segundo o autor, apesar dos problemas e dificuldades 

vivenciados na década estudada, ela contribuiu para o desenvolvimento educativo-cultural, 

sociopolítico e econômico da zona rural do antigo Estado da Guanabara, atual Zona Oeste da 

cidade do Rio de Janeiro, expandindo o mercado de trabalho, incentivando a produção 

cultural, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento da Educação Básica e superior 

na região de Campo Grande e adjacências.  

Borges (2005) analisou a inserção da Universidade de Brasília (UnB) no contexto da 

expansão do Ensino Superior nacional e local, relacionada à questão do financiamento 

público. Sua análise focalizou a percepção que agentes da UnB tinham dos caminhos 

percorridos pela instituição, no período 1995-2002, examinando como se equacionou a 

questão da expansão de cursos de graduação e do orçamento na universidade. Segundo o 

autor, esse processo contou com a confluência de fatores internos – entre os quais a vontade 

da reitoria, de grupos isolados de professores e de alguns dirigentes - e externos, como a 

política educacional dirigida às IFES e a pressão da própria sociedade, que reivindicava uma 

resposta da universidade à crescente demanda por uma vaga no Ensino Superior. Houve, 

portanto, um esforço institucional no sentido de reverter o quadro de limitação dos recursos 

orçamentários, materiais e humanos, que passou pela busca de alternativas para sua 

sobrevivência, seja na captação de recursos próprios, seja na modernização de sua gestão e 

racionalização de suas atividades.  

Siquara (2006) estudou o processo de interiorização da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB) no período de 1983 a 1993, destacando especialmente o Campus X, localizado 

na Região Sul do estado. O autor buscou situar historicamente a implantação do Campus de 

Teixeira de Freitas, desvelando os principais interesses e finalidades que nortearam a 

construção do projeto político-pedagógico de graduação plena dessa instituição, o papel e os 

impactos da interiorização da universidade na Região Sul do estado.  

No estudo sobre o credenciamento da Faculdade de Minas Gerais (Faminas), 

localizada na região da Zona da Mata Mineira, no município de Muriaé, de propriedade do 

deputado federal Lael Varella, Cardoso (2006) buscou analisar esse processo, relacionando-o 

à política do governo federal, nos dois mandatos do governo FHC, de expansão e 

interiorização. Para o autor, foi nítida a constatação da interpenetração entre público e 

privado, que favoreceu largamente a expansão do Ensino Superior privado no país, adquirindo 

contornos particulares na Região da Zona da Mata mineira.  
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2.2.3 De 2007 a 2010: segundo mandato do governo Lula 

 

Nesse período foram produzidos 84 trabalhos sobre a temática em tela, dos quais 23, 

que analisaram a expansão da/do Educação/Ensino Superior, serão aqui discutidos. São três 

teses de doutorado, dezenove dissertações de mestrado e uma dissertação de mestrado 

profissional. Os trabalhos foram produzidos vinculados a programas de pós-graduação em 

Educação (quatorze trabalhos), Desenvolvimento Econômico/Regional (quatro trabalhos), 

Sociologia (quatro trabalhos) e Geografia (um trabalho). 

 

Tabela 12 - Síntese das temáticas pesquisadas entre 2007 e 2010 

Temática Recorrência 

Expansão da educação superior no Brasil 4	  
Expansão de uma determinada IES	   5	  
Expansão do Ensino Superior em um determinado estado/cidade	   7	  
Expansão de um determinado curso	   4	  
Expansão do ensino de graduação na modalidade EaD	   3	  
Total de trabalhos 23 

 

No período em análise observamos que a discussão sobre a expansão da/do 

Educação/Ensino Superior foi estabelecida principalmente a partir da análise das políticas do 

governo federal para esse nível de ensino, mesmo quando o estudo verticalizou a análise sobre 

um determinado estado, IES ou curso. Também se destacou a discussão sobre a expansão do 

ensino superior na esfera privada sem que isso implicasse uma crítica propriamente dita ao 

processo expansionista. As discussões, no geral, tenderam à análise dos efeitos mais 

expressivos desse processo face ao desenvolvimento regional e/ou local, ao atendimento da 

demanda por esse nível de ensino e à qualificação profissional para o mercado de trabalho.  

Assim como no período anterior, o contexto analítico desses trabalhos englobou as 

políticas formuladas, gestadas e implementadas a partir da década de 199019, principalmente 

nas políticas do governo FHC e Lula para a educação superior, tendo como marco central a 

aprovação da LDB e as mudanças dela decorrentes, dentre elas a diversificação e 

diferenciação institucional. Também identificamos no período os primeiros trabalhos 

comparando ambos os governos, que tenderam a pôr em discussão a existência de ruptura 

                                                

 
19 Exceto o trabalho de Barros (2008) cujo recorte temporal corresponde as décadas de 1960 e 1970.   
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e/ou continuidade na natureza das políticas implementadas. No geral, os trabalhos que 

buscaram comparar ambos os governos apontaram para certa continuidade nas políticas de 

matriz neoliberal, de face privatista e de mercantilização da educação superior, constatação 

também presente nos trabalhos sobre a expansão desse nível de ensino na modalidade a 

distância, mesmo sob o discurso oficial da democratização do acesso. 

No geral, os trabalhos produzidos nesse período giraram em torno de cinco focos 

principais sobre a expansão, a saber: expansão da educação superior no Brasil (BARROS, 

2008; BOTELHO, 2008; BOOSE, 2009; STIELER, 2009); expansão de uma determinada IES 

(ALBUQUERQUE, 2007/UFMA; SÁ, 2007/UNIVAG; SOUZA FILHO, 2009/ UFRP-

SERRA TALHADA; FACINI, 2009/UNICENTRO; GIANEZINI, 2009/UFMT, UNEMAT); 

expansão do Ensino Superior em um determinado estado/cidade (FLORÊNCIO, 

2007/ALAGOAS; SILVA, 2008/ GOIÁS; DIAS, 2008/RONDÔNIA; CARVALHO, 

2008/PIAUÍ; CAVALCANTI, 2008/RECIFE; TURMENA, 2009/PARANÁ; SOARES, 

2009/SERGIPE); expansão de um determinado curso (LIMA, 2007/ADMINISTRAÇÃO; 

ADORNO, 2008/LICENCIATURAS; CRUVINEL, 2008/DIREITO; TOMMASO, 

2008/FISIOTERAPIA); expansão do ensino de graduação na modalidade EaD (SANTOS, 

2008; GUASTI, 2009; CALDAS, 2009). 

Nos trabalhos sobre a expansão da educação superior no Brasil, com exceção de 

Barros (2008), que apresentou a expansão do Ensino Superior brasileiro nas décadas de 1960 

e 1970 como resultante da pressão da classe média pelo acesso a esse nível de ensino, os 

demais situaram sua discussão sobre os mandatos dos governos de FHC e Lula. Botelho 

(2008), ao analisar o impacto da expansão do acesso à educação superior entre os anos de 

1996 e 2005, demonstrou que o impacto das variáveis de origem social permaneceu, sendo 

que as características descritivas que mais influenciaram o ingresso foram raça e sexo, 

concluindo que a expansão observada nesse período não levou a uma maior equalização das 

oportunidades. 

Boose (2009), ao analisar a relação entre o crescimento acelerado das instituições 

privadas de Ensino Superior no país e a política educacional do governo federal no período de 

2001 à 2005, apontou que esse crescimento foi resultante da política educacional implantada 

pelo governo FHC e ampliada pelo governo Lula, de incentivo e ampliação do crédito 

educativo. Segundo o autor, essas políticas viabilizaram o incremento das vagas em IES 

privadas, ao mesmo tempo em que as IES públicas experimentaram severas restrições nos 

seus orçamentos e dificuldade na reposição e ampliação dos seus quadros docentes e técnicos 
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administrativos, o que provocou um congelamento na expansão de vagas nos cursos 

oferecidos por essas instituições.  

Também sobre a expansão das IES privadas, Stieler (2009) buscou identificar e 

analisar as principais ideias, concepções e interesses em jogo no contexto da educação 

superior como um mercado em rápida ascensão, examinando as relações do triângulo 

expansão, mercantilização e qualidade do Ensino Superior brasileiro. Dentre os pontos frágeis 

identificados na expansão, destacou a formação dos professores, o controle e fiscalização, 

tanto por parte do governo federal como dos sindicatos.  

Nos trabalhos destinados à análise da expansão do ensino superior em determinado 

estado e/ou cidade, guardadas as especificidades de cada um, o contexto analítico envolveu a 

discussão sobre as políticas do governo federal, principais efeitos e consequências da 

aprovação da LDB, da mercantilização, da diversificação institucional sobre o crescimento no 

número de IES públicas e privadas. Quanto ao processo de expansão do Ensino Superior 

privado, Florêncio (2007), buscou analisá-lo a partir dos desdobramentos das políticas 

educacionais do estado neoliberal brasileiro no estado do Alagoas a partir da aprovação da 

LDB. A autora apontou a existência de um processo de mercantilização do Ensino Superior 

apoiada no discurso da formação em nível superior como condição necessária à 

empregabilidade. E, para este segmento do mercado educacional, faz-se importante a 

continuidade de uma política educacional que garanta a sustentabilidade das IES privadas 

através do financiamento de alunos pobres articulada ao não investimento na ampliação do 

espaço público, reduzindo, consequentemente, ainda mais as fronteiras entre o público e o 

privado.  

]Carvalho (2008), ao analisar o processo de expansão e mercantilização do Ensino 

Superior privado no Piauí, no período de 1990 a 2005,inferiu que o processo de 

reconfiguração do campo da educação superior se deu segundo uma racionalidade específica 

das empresas comerciais e não segundo a sua própria natureza. Nesse processo, o capital 

passou a encarar a educação de duas formas: como Educação-mercadoria e como mercadoria-

Educação. Como resultado de sua análise, ela indicou que essa reconfiguração atendeu a 

orientações de organismos multilaterais, como parte da ofensiva dos países centrais de 

economia capitalista, rumo à ampliação de seus mercados e, no caso do estado do Piauí, 

seguiu duas vertentes, a privatização do público e os incentivos ao setor privado.  

Turmena (2009), ao pesquisar a expansão do ensino superior na região sudoeste do 

estado do Paraná no período de 1967 a 2009, verificou que esse processo se articulou 

dialeticamente ao modo de produção capitalista, principalmente a partir da década de 1990, e 
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que o Estado, como importante protagonista na (re)definição do espaço público e privado no 

processo de gestão e financiamento das demandas da sociedade por educação superior, 

privilegiou o aumento das vagas em IES privadas em detrimento das públicas. Também, 

indicou que essa expansão privada aconteceu sob a lógica do “conhecimento para o mercado”, 

da formação em nível superior para o mercado de trabalho, do discurso ideológico do 

desenvolvimento e da empregabilidade. Não teve, portanto, como princípio norteador o 

desenvolvimento da pesquisa e a produção de conhecimento e, portanto, pouco poderia 

contribuir para a formação de cidadãos críticos e capazes de exercer o controle político do 

Estado burguês.  

Dias (2008), à luz dos conceitos de diversificação e diferenciação institucional, 

analisou o processo de expansão da educação superior no estado de Rondônia, relacionando-o 

ao contexto das políticas de desenvolvimento da região amazônica, seguindo a tendência 

nacional de diversificação e diferenciação institucional apoiado na ação do Estado, de 

incentivo ao processo expansionista privado.  

Soares (2009) analisou as implicações das políticas do governo federal para expansão 

do Ensino Superior no estado de Sergipe desde o governo Collor, e procurou compreender as 

articulações, no governo Lula, com a política fiscal e o financiamento da educação por meio 

da renúncia tributária, no que se refere ao Projeto Universidade para Todos (Prouni). O autor 

concluiu que a recuperação da capacidade de crescimento desse nível educacional verificada 

nas últimas décadas foi, em grande parte, estimulada e patrocinada via segmento privado e 

que a agenda de reformas do Ensino Superior nesse período foi balizada pelas políticas 

macroeconômicas da reestruturação da produção e pela reforma do Estado brasileiro.  

No estudo sobre a expansão da educação superior no estado de Goiás, Silva (2008) 

analisou duas políticas pontuais do governo estadual implementadas a partir do final da 

década de 1990, quais sejam, a criação e expansão da Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

e a implementação do Programa Bolsa Universitária, em parceria com a Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG). Em sua análise, o autor apontou que tais políticas se traduziram 

na interiorização do Ensino Superior via implantação de unidades ou polos universitários da 

UEG, no fortalecimento do mercado da educação superior em Goiás, a partir do suporte 

financeiro que o Estado passou a conceder às IES privadas por meio do Programa Bolsa 

Universitária, na redefinição das fronteiras entre o público e o privado e na diversificação de 

IES no estado.  

Cavalcanti (2008) analisou o processo de expansão de IES privadas na cidade do 

Recife/PE correlacionando-o às políticas para educação superior nos governos FHC e 
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primeiro mandato do governo Lula. A autora concluiu dizendo que, no período analisado, 

houve a formação, consolidação e sofisticação de um mercado de serviços educacionais na 

cidade, que teve seu início com as políticas implementadas a partir do governo FHC, 

aprofundando-se no governo Lula. 

Nas análises envolvendo o processo de expansão de cursos específicos de graduação, 

foram registrados quatro trabalhos, que, em conjunto, dedicaram-se ao estudo do curso de 

Administração, Fisioterapia, Licenciaturas e Direito. Nesses trabalhos, o recorte temporal 

abrangeu da segunda metade da década de 1990 ao ano de 2006, correspondendo aos dois 

mandatos do governo FHC e primeiro mandato do governo Lula. A discussão sobre política 

neoliberal, mercantilização, privatização, massificação e interiorização permeou os trabalhos, 

bem como os discursos sobre formação para o mercado de trabalho e exercício profissional.  

Lima (2007), ao analisar a expansão do curso de Administração, no Brasil e em Goiás, 

no período de 1995 a 2006, abordou o processo de mercantilização, privatização e 

interiorização desse curso como um dos efeitos das orientações das políticas neoliberais 

propaladas pelos organismos multilaterais e das políticas públicas implementadas pelo 

governo federal e estadual. A autora sinalizou que houve um crescimento significativo deste 

curso na esfera privada apontando como consequências deste processo: estreita relação entre 

expansão, privatização, mercantilização e interiorização; a multiplicação de habilitações como 

estratégia mercadológica para atender ao mercado de trabalho, gerar maior lucratividade, 

concorrendo para a desfiguração desse curso; e, que a criação destes cursos se apresentou 

como mais uma oportunidade de investimento no mundo dos negócios/mercado acadêmico, 

acompanhando a tendência da expansão privada da educação superior no país e, 

particularmente, no estado de Goiás.  

No estudo sobre a expansão das licenciaturas, no período de 1997 a 2006, no estado de 

Goiás, Adorno (2008) demonstrou que no caso específico do estado analisado a expansão dos 

cursos para a formação de professores para a Educação Básica, diferentemente de outras 

regiões do Brasil, ocorreu por meio dos movimentos de interiorização e estadualização da 

oferta. A criação da Universidade Estadual de Goiás (UEG), uma universidade pública 

multicampi em 1999, possibilitou a criação de cursos em todo o interior do Estado e o 

aumento da oferta de vagas em cursos de licenciatura no estado.  

Tomasso (2008) pesquisou a expansão do curso de Fisioterapia e sua relação com o 

mercado de trabalho. Segundo a autora, em que pese a expansão registrada na educação 

superior em geral no Brasil, este curso apresentou grande ociosidade no que se refere as vagas 

disponíveis, o que poderia indicar uma possível contradição entre o aumento da oferta de 
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vagas, a percepção de um mercado de trabalho saturado, a redução de oportunidades de 

emprego para categoria, articulado ao aumento da diversificação das áreas de atuação para 

este profissional e do número de entidades representativas da categoria.  

Cruvinel (2008) estudou a expansão do curso de Direito no Brasil, no período de 1995 

a 2002, e os embates em torno da sua expansão e do controle do exercício profissional. A 

autora procurou demonstrar que os cursos apresentaram uma expansão acelerada, sendo sua 

oferta concentrada em IES privadas e não-universitárias e que o período analisado foi 

marcado por intenso debate acerca do crescimento, da qualidade dos cursos e do controle do 

exercício profissional exercido pela OAB. 

Nos trabalhos sobre a expansão da educação superior a distância pudemos observar 

três enfoques distintos, contudo com considerações finais muito próximas entre si, fato que 

pode ter sido corroborado pelo recorte temporal e fundamentação teórica utilizada pelos 

autores serem semelhante.  

Em sua pesquisa, Santos (2008) analisou o processo de implantação, expansão e 

planejamento da educação superior a distância no Brasil buscando compreender em que 

medida esse processo estabeleceu interfaces com a expansão e reestruturação do setor 

produtivo capitalista. Segundo a autora, o processo expansionista foi marcado por 

contradições, além de ter sido apoiado no discurso de organismos multilaterais de qualificação 

profissional e desenvolvimento tecnológico como fator chave para o desenvolvimento 

econômico, onde informação e conhecimento, apesar de travestidos de possibilidades 

democráticas, representaram interesses voltados para o comércio internacional e privatização 

da educação. 

Nessa mesma linha argumentativa, Caldas (2009), ao analisar a expansão dos cursos 

de graduação a distância na Universidade Federal do Pará, inferiu que essa modalidade de 

ensino tem sido implementada pelo governo federal para atender as diretrizes dos organismos 

multilaterais de financiamento e, também, por se apresentar como um caminho viável 

financeiramente para aumentar o acesso e a formação de professores para a Educação Básica. 

A autora ainda afirmou que esse processo tem implicado em uma expansão meramente 

quantitativa, de formação aligeirada, barata e de qualidade duvidosa, por meio de parcerias 

público-privadas com bancos, prefeituras, governos e empresas, sob a lógica da gestão 

gerencial.  

Já Guasti (2009), por usa vez, buscou identificar a existência de diferenças e/ou 

continuidades nas políticas públicas para a educação a distância nos governos FHC e Lula, no 

período de 1995 a 2006. Segundo a autora, a ideologia neoliberal se manteve presente nas 
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políticas para educação superior e, apesar da continuidade nas políticas públicas para 

educação a distância, também foi possível perceber diferenças entre ambos. Enquanto o 

governo FHC buscou a massificação do Ensino Superior, o governo Lula levou as políticas do 

ensino privado para o público, como ferramenta de “democratização” deste ensino, e 

construiu um processo avaliativo no ensino a distância nos moldes daquele implantado pelo 

governo anterior para o ensino presencial. 

 

2.3 Algumas considerações 

 

O conjunto de teses e dissertações dedicadas ao estudo da educação superior e, 

particularmente as produzidas no período de 1990 a 2010 apresentou algumas particularidades 

que nos chamaram a atenção. Uma delas é a diversidade de assuntos pesquisados, tais como: 

reforma gerencial do Estado, reforma do Estado, educação superior, neoliberalismo e a 

globalização.  Nesse período, registra-se, também, a emergência de novas categorias 

analíticas, em grande parte, ligadas às políticas do governo federal para a educação superior, 

quais sejam: diversificação e diferenciação institucional, flexibilização, diversidade, 

empreendedorismo, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, gerenciamento, publicização, 

reestruturação, responsabilidade social e competitividade. Um novo vocabulário se legitima 

no discurso oficial sobre reforma da educação superior, particularmente as Ifes, tornando-as 

mais modernas e sintonizadas com as necessidades do mercado de trabalho. O embate no 

campo político se constitui no fermento para o debate acadêmico ao mesmo tempo em que 

colocará na ordem do discurso uma nova agenda de pesquisas para as entidades científicas e 

estudiosos da área.  

Nos trabalhos específicos sobre a expansão da educação superior, a maioria se limitou 

ao estudo sobre um determinado curso, IES, região, estado e/ou cidade específica, se 

caracterizando mais como um estudo de caso, conforme indicado na Tabela 13 
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Tabela 13 - Temáticas recorrentes e novas temáticas: uma aproximação da produção de teses e 
dissertações no período de 1990 a 2010. 

Temática Frequência 

Expansão de cursos, vagas por IES 5 

Interiorização de cursos e de vagas 1 

Expansão da educação superior em uma região, estado e/ou cidade 

específica 

21 

Expansão de uma determinada IES 12 

Expansão da educação superior no Brasil 7 

Expansão do ensino de graduação na modalidade EaD 3 

 

 

A Tabela 14, por sua vez demonstra que a maior produção de teses e dissertações se 

concentra nas regiões Sul e Sudeste 

Tabela 14 - Produção pro regiões 

Regiões Nº IES Nº de trabalhos 
Tese	   Dissertação	   Profissional Total 

Norte 04 - 07 - 07 
Nordeste 10 05 15 05 25 
Centro-
Oeste 

07 05 21 01 27 

Sul 13 04 25 01 30 
Sudeste 18 12 35 01 48 

 

No próximo capítulo, analisaremos a produção acadêmica sobre expansão da educação 

superior nos anais da Anped no período de 2000 a 2010. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 -    

Educação superior na produção acadêmica: anais da ANPEd no período de 2000 e 2010 

Este capítulo foi dedicado ao mapeamento e à análise da produção acadêmica sobre 

educação superior registrada nos anais das reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), no período de 2000 a 2010. A centralidade da 

análise aqui empreendida, como no capítulo anterior, é sobre a expansão desse nível de 

ensino. Buscamos identificar o volume de trabalhos apresentados ao longo do período 

supracitado, as temáticas mais frequentes e discutir em que medida os trabalhos dialogam  

com as políticas do governo federal para a expansão da educação superior. Dito de outro 

modo, buscamos analisar como as políticas, programas e ações do governos federal têm 

demandando e/ou interferido na agenda de pesquisa no campo educacional. 

Devido à importância e reconhecimento dessa entidade junto a área da Educação, a 

qualidade referenciada dos trabalhos apresentados em suas reuniões anuais, bem como a 

existência de Grupo de Trabalho (GT) dedicados à temática, escolhemos privilegiar a 

produção da Anped, dentre outras entidades de grande relevância no cenário brasileiro, tais 

como: Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae) e Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

Importante expoente na discussão e socialização da produção teórica sobre educação 

no Brasil, a Anped, sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1976, é a expressão do 

esforço de programas de pós-graduação em Educação para criar um espaço plural e 

qualificado para discussões acerca da educação brasileira, em seus diferentes níveis e 

modalidades, tendo como finalidade o desenvolvimento e a consolidação da pós-graduação e 

da pesquisa na área de Educação no Brasil. Ao longo dos anos, tornou-se importante 

protagonista no cenário nacional e internacional aos e constituir e consolidar como “espaço de 

debate das questões científicas e políticas da área, constituindo-se em referência maior na 

produção e divulgação do conhecimento em Educação” (Anped, 2010).Suas atividades se 

estruturam em dois campos: o Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-graduação em 

Educação (Forpred), instância permanente de organização dos sócios institucionais e os GT20, 

                                                

 
20 Os GT da Anped são: GT02 – História da Educação; GT03 – Movimentos sociais, sujeitos e processos 
educativos; GT04 – Didática; GT05 – Estado e Política Educacional; GT06 – Educação Popular; GT07 – 
Educação de Crianças de 0 a 6 anos; GT08 – Formação de Professores; GT09 – Trabalho e Educação; GT10 – 
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os quais congregam pesquisadores de áreas de conhecimento especializado da educação, 

sendo 23 no total. A Anped tem como objetivos: 

Buscar o desenvolvimento e a consolidação do ensino de pós-graduação e da 
pesquisa na área da Educação no país; fomentar a produção de trabalhos científicos e 
acadêmicos na área educacional, facilitando também sua difusão e intercâmbio; 
estimular as atividades de pós-graduação e pesquisa em educação para responder às 
necessidades concretas dos sistemas de ensino, das universidades e das comunidades 
locais e regionais, valorizando a cultura nacional e contribuindo para sua 
permanente renovação e difusão; promover a participação das comunidades 
acadêmica e científica na formulação e desenvolvimento da política educacional do 
país, especialmente no tocante à pós-graduação; Promover o intercâmbio e a 
cooperação com associações e entidades congêneres. (Anped, 2012). 

Na busca do nosso objetivo, levantamos nos GTs os trabalhos apresentados nas 

reuniões anuais da Anped, durante o período de 2000 a 201021, verificamos que em três deles 

foram apresentados trabalhos sobre educação superior e expansão da educação superior, a 

saber: GT 05 – Estado e Política Educacional, GT 09 – Trabalho e Educação, e GT 11 – 

Política de educação superior. 

No GT 05 foram apresentados 192 trabalhos, dos quais nove sobre educação superior 

e, dentre estes, três sobre expansão. No GT 09 foram apresentados 158 trabalhos, dos quais 

doze sobre educação superior e, dentre estes, seis sobre expansão. No GT 11, foram 

apresentados 141trabalhos, dos quais 58 abordaram a expansão da educação superior no país 

(Tabela 15) Vale ressaltar que a diferença entre o total de trabalhos do GT 11 e o número de 

trabalhos sobre educação superior deveu-se ao fato de três trabalhos não estarem disponíveis 

online, razão pela qual não fizeram parte de nossa análise. 

 

  

                                                                                                                                                   

 
Alfabetização, Leitura e Escrita; GT11 – Política da educação superior; GT12 – Currículo; GT13 – Educação 
Fundamental; GT14 – Sociologia da Educação; GT15 – Educação Especial; GT16 – Educação e Comunicação; 
GT17 – Filosofia da Educação; GT18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas; GT19 – Educação Matemática; 
GT20 – Psicologia da Educação; GT21 – Educação e Relações Étnico-Raciais; GT22 – Educação Ambiental; 
GT23 – Gênero, Sexualidade e Educação; GT24 – Educação e Arte. 
21 A análise da produção dos GT 05, 09 e 11 da Anped, no período de 2000 a 2010, foi feita levando em 
consideração somente os trabalhos completos disponíveis on-line.  
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Tabela 15 - Produção acadêmica sobre educação superior nos GT 05, 09 e 11, Anped, período de 2000 
a 2010. 

Ano 

GT 05 GT 09 GT 11 

To
ta

l 

Educação 

superior 

Expansão 

da 

educação 

superior 

To
ta

l 

Educaçã

o 

superior 

Expansão 

da 

educação 

superior 

To
ta

l 

Educação 

superior 

Expansão 

da 

educação 

superior 

2000 19 1 1 10 - - 14 14 1 

2001 19 1 1 16 - - 10 10 3 

2002 9 - - 10 - - 08 08 3 

Subtotal 47 2 2 36 - - 32 32 7 

2003 20 1 - 16 1 - 15 14* 4 

2004 21 - - 19 1 - 16 16 7 

2005 15 1 1 19 1 1 14 12* 5 

2006 17 - - 15 3 2 13 13 9 

Subtotal 73 2 1 69 6 3 58 55 25 

2007 24 1 - 17 3 2 12 12 6 

2008 16 - - 13 - - 14 14 7 

2009 12 3 - 12 2 - 12 12 8 

2010 20 1 - 11 1 1 13 13 7 

Subtotal 72 5 - 51 6 3 51 51 28 
Total 
Geral 

19
2 9 3 15

8 12 6 14
1 138* 58 

Fonte: Elaboração própria. *A diferença entre o número de trabalhos total e os sobre educação superior se 
justifica porque um dos arquivos do referido ano não estava acessível. 

 

A diferença observada entre o número de trabalhos dos GT 05, 09 e 11 se justifica 

porque o último GT constitui-se em espaço específico de apresentação e discussão de 

pesquisas relacionadas à educação superior e, por consequência, do debate relacionado direta 

ou indiretamente às políticas, ações e/ou desdobramentos do processo de expansão desse nível 

de ensino. O GT 05é destinado às discussões sobre a relação entre Estado e as políticas 

públicas para a Educação Básica e gestão da educação e das instituições educacionais e o GT 

09 congrega as discussões mais relacionadas às pesquisas sobre Educação e Trabalho. 
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Durante o período analisado, nos GT 05, 09 e 11 foram apresentados 49122 trabalhos 

(Tabela 4), sendo 159 sobre educação superior. A análise dos trabalhos sobre educação 

superior indica que 67 deles abordaram a questão da expansão deste nível de ensino, quer 

enquanto objeto de análise quer como contexto do objeto em discussão. 

 

Tabela 16 - Produção acadêmica sobre educação superior nos GT 05, 09 e 11, Anped, período de 2000 
a 2010. 

GT 

 

Número de  Trabalhos 

Total 
Educação superior 

 

Expansão da educação 

superior 

GT 05 192 09	   03 

GT 09	   158 12	   06 

GT 11	   141 138*	   58 

Total Geral 491 159 67 

Fonte: Elaboração própria. *A diferença entre o número de trabalhos total e os sobre educação superior se 
justifica porque um dos arquivos do referido ano não estava acessível. 

 

Para efeito deste estudo, os trabalhos foram divididos em três períodos, 

correspondendo ao segundo mandato do governo FHC e aos dois mandatos do governo Lula. 

Vale ressaltar que os apresentados nas Reuniões Anuais da Anped  no período de 1995 a 1999 

não fizeram parte do estudo por não estarem disponíveis no site da entidade. 

Assim como no capítulo anterior, para efeito de análise, dividimos os trabalhos 

primeiramente em dois grupos, separando os que abordaram a educação superior daqueles 

que, de algum modo, discutiram sua expansão. Posteriormente, dentre os trabalhos que 

discutiram a expansão da educação superior fizemos nova divisão. Procedemos à 

identificação dos trabalhos cujo objeto central foi a expansão da educação superior, os quais 

constituíam o foco de nossa análise nesta tese. No processo de análise, a distinção entre os 

trabalhos por GT não será considerada, por não ser relevante para o estudo.  

  

                                                

 
22 Aqui estamos considerando apenas os trabalhos aprovados para apresentação oral nos GT 05, 09 e 11 e 
publicados nos anais das reuniões. Não foram incluídos os trabalhos da categoria pôsteres, os encomendados e os 
aprovados por mérito, chamados de excedentes. Assim como não foram incluídos os trabalhos apresentados nos 
demais GTs, mesmo quando contemplaram discussões sobre educação superior. 
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3.1 Trabalhos sobre educação superior no período de 2000 a 2010 

 

No período de 2000 a 2002, referente ao segundo mandato do governo FHC, dos 115 

trabalhos nas reuniões anuais da Anped23, 34 versaram sobre a educação superior. Dentre 

esses, nove abordaram a expansão desse nível de ensino e serão fruto de nossa análise. Nesse 

período, as temáticas mais recorrentes, que devem indicar as principais preocupações da área, 

referem-se à análise das políticas de educação do governo FHC e seus principais efeitos sobre 

a educação superior. Dentre elas, destacam-se os trabalhos sobre: a) organização da educação 

superior, modelos e organizações institucionais, e autonomia universitária (CASTANHO, 

2000; ANDRADE, LONGO, PASSOS, 2000; SOUZA, 2000; FÁVERO, 2000).; b) origem, 

concepções e crise da universidade e da educação superior (BITTAR, 2000; FÁVERO, 2001; 

ANDRADE, SILVA, LONGO, PASSOS, 2002; PAULA, 2002; MENEGUEL, 2002; 

MOROSINI, FRANCO, 2002); c) reforma, reestruturação e reconfiguração da educação 

superior (SGUISSARDI, 2000; RIBEIRO, 2000; MAZZONI, 2001; PAGOTTI, PAGOTTI, 

2001; OLIVEIRA, 2001); d) política de avaliação da educação superior – avaliação 

universitária, avaliação e política institucional, Exame Nacional de Curso, Paiub, avaliação 

externa (SEGENREICH, 2000; MARTINS, 2000; PALHARINI, 2000; GOMES, 2001; 

ROTHEN, 2001; MANCEDO, 2001; CUNHA, FORSTER, FERNANDES, 2002); e) 

vestibular, vagas e evasão (RESENDE, 2000; BRAGA, PEIXOTO, BOGUTCHI, 2000; 

VELOSO, ALMEIDA, 2001; PALHARINI, 2002); f) financiamento, subvenção  e 

manutenção da educação superior pública e privada (CHAVES, VASCONCELOS, 

MEDEIROS, SEIFFERT, 2001; SOUZA JÚNIOR, 2002); g) iniciação científica, pesquisa, 

pós-graduação e extensão universitária (SILVA, 2000; OLIVEIRA, 2001; FRANCO, 

MOROSINI, 2001); h) diretrizes curriculares e formação de professores (SILVA, 2001; 

MAGNANI, 2002; CORRÊA, 2002); i) Educação a distância (BATISTA, 2002). E, também, 

estudos sobre as formas de ingresso, evasão, pesquisa e docência na educação superior 

Argentina e um sobre este nível de ensino na América Latina (PALOMO, 2000, 2002; 

AZEVEDO, 2001).Uma característica marcante que perpassa todos os trabalhos, com raras 

exceções, é a crítica contundente às políticas implementadas pelo governo federal a partir da 

década de 1990, assim como suas justificativas e fundamentação teórico-política, que 

                                                

 
23 Aqui estamos considerando apenas os trabalhos aprovados para apresentação oral nos GT 05, 09 e 11. Não 
foram incluídos os trabalhos da categoria pôsteres e os trabalhos aprovados por mérito, chamados de excedentes. 
Assim como também não se incluem os trabalhos apresentados nos demais GTs. 
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tenderam a seguir as orientações e diretrizes de organismos multilaterais, principalmente do 

Banco Mundial. A rigor, é importante problematizar tais análises, sobretudo as que reputam 

ao BM a indução das políticas de educação superior, negligenciando, entre outros, a 

organicidade dos processos de gestão internos das agendas multilaterais. 

 

Tabela 17 - Síntese das temáticas pesquisadas no período de 2000 a 2002 

Política de avaliação da educação superior- avaliação universitária, avaliação e 
política institucional, Exame Nacional de Curso, Paiub, avaliação externa  7 

Origem, concepções e crise da universidade e da educação superior 6 
Reforma, reestruturação e reconfiguração da educação superior 5 
Organização da educação superior, modelos e organizações institucionais, e 
autonomia universitária  4 

Vestibular, vagas e evasão  4 
Iniciação científica, pesquisa, pós-graduação e extensão universitária 3 
Diretrizes curriculares e formação de professores  3 
Financiamento, subvenção  e manutenção da educação superior pública e 
privada  2 

Educação superior na Argentina e na América Latina  2 
Educação a distancia  1 
Total de trabalhos 38 

 

 Os autores apontaram para um processo latente e contínuo de crescimento e 

fortalecimento da esfera privada articulado à precarização e desmonte da esfera pública na 

oferta da educação superior. Apontaram também  para que as políticas em curso concorriam 

não somente para a alteração das relações no interior do campo da educação superior, mas nas 

funções e na governança desse nível de ensino, principalmente no que se refere às 

universidades públicas. 

Observe-se que a maior frequência dos trabalhos concentra-se em torno da avaliação 

da educação superior, tendo como fenômeno político central o Provão, e, por aí, a 

reintrodução do mercado como fato principal de reconfiguração do campo da educação 

superior. Associados à introdução da avaliação em larga escala, externa e, diríamos, com 

impossibilidade de dela se separarem, os trabalhos apresentados trataram de outras medidas 

de reforma, reestruturação e reconfiguração. 

No período de 2003 a 2006, referente ao primeiro mandato do governo Lula, foram 

apresentados 200 trabalhos, sendo 68sobre educação superior. A produção teórica nesse 

período foi bastante diversificada, envolvendo reflexões e análises críticas acerca dos 

governos FHC e Lula, o impacto da globalização e das políticas neoliberais na educação 

superior brasileira e o franco processo de sua privatização e mercantilização. Dentre as 
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temáticas abordadas se destacam: a) relação entre neoliberalismo, governo, políticas públicas 

e educação superior (Gomes, 2003, 2006; Franco, Morosini, 2003; Lima, 2003; Fávero, 2003; 

Linhares, 2003; Sguissardi, 2003; Otranto, 2003, 2004; Carvalho, 2004; Morosini, 2005; Bin, 

2005; Chaves, 2005; Carvalho, 2006); b) financiamento da educação superior (Amaral, 2003; 

Morosini; Franco, 2004; Carvalho, 2005; Lima, 2006.); c) avaliação da educação 

superior(Grego; Souza, 2003; Paula; Azevedo, 2004; Rothen; Schulz, 2005; Rothen, 2006); d) 

educação a distância e inovações educativas (Segenreich, 2003; 2006; Souza, 2004; Forster; 

Fagundes, 2006; Delgado, 2006); e) formação e trabalho docente (Picanço; Marafon, 2003; 

Maués, 2003; Hardt, 2004; Pachane, 2004; Bazzo, 2005; Bordas, 2005; Lêda, 2006; Cunha; 

Cicillini; Brito, 2006); f) pesquisa, pós-graduação e produção do conhecimento (Breglia, 

2003; Vieira, 2003; Gonçalves; Gomes; Menin, 2004; Oliveira, 2004; Castro, 2004; Jezine, 

2005; Robl; Meneguel, 2004; Machado; Lehmkuhl, 2004; Machado; Alves, 2005; Machado; 

Bianchetti, 2006); g) reforma universitária (Pistori; Almeida; Fideles, 2004; Lima, 2005; 

Otranto, 2006); h) educação inclusiva e políticas afirmativas (Boneti, 2004; Hermida, 2004; 

Boneti, 2005; Bittar; Almeida, 2006); i) expansão (Chaves; Camargo, 2003; Oliveira, 2003; 

Mendonça, 2003; Bretas; Vaidergom, 2005; Souza, 2005.); j) estágio curricular e marketing 

(Martins; Martins, 2005; Souza, 2004); l) Carreira de funcionário técnico-administrativo 

(Vieira, 2004); m) educação superiorno mundo: na Argentina (Pachano; Puentes, 2005; 

Menstman; Suasnabar, 2006) e na Europa (Catani; Azevedo, 2005; Azevedo, 2006). 

 

Tabela 18 - Síntese das temáticas pesquisadas no período de 2003 a 2006 

Temáticas Frequência 

     Neoliberalismo, governo, políticas públicas e educação 

superior 
14 

Pesquisa, pós-graduação e produção do conhecimento 10 

Formação e trabalho docente 8 

Expansão da educação superior 5 

Financiamento da educação superior 4 

Avaliação da educação superior 4 

Educação a distância e inovações educativas 5 

Políticas de ação afirmativas e Educação inclusiva 4 

Reforma universitária 3 
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Estágio curricular e marketing 2 

educação superior no mundo 4 

Carreira de funcionário técnico-administrativo 1 

Total de trabalhos 68 

 

No período de 2007 a 2010, referente ao segundo mandato do governo Lula, foram 

apresentados 174 trabalhos, sendo 62 sobre educação superior. As temáticas abordadas nesse 

período convergiram mais do que nos períodos anteriores; contudo, a posição teórico-crítica 

dos autores foi mais divergente, principalmente na análise das políticas do governo Lula para 

a educação superior.  Se, anteriormente, os trabalhos faziam uma crítica acirrada e em tom de 

denúncia sobre as políticas formuladas e implementadas durante o governo FHC e, ao mesmo 

tempo, a expectativa em relação ao governo Lula era de ruptura com a lógica neoliberal para a 

educação superior, neste período, os pesquisadores tem posicionamentos divergentes quanto à 

continuidade e/ou ruptura entre ambos os governos.  

Entre as temáticas bordadas se destacam: a) política de avaliação da educação superior 

(MAUÉS, 2007; REAL, 2008; 2010; ROTHEN; NASCIUTTI, 2008; RIBEIRO; CHAVES, 

2008; CUNHA, 2009; RODRIGUES; PEIXOTO, 2009; ROTHEN; BARREYRO, 2009; 

2010; LIMA, 2010); b) produção do ;conhecimento, pesquisa e pós-graduação (HOSTINS, 

2007; ABRÃO, 2007; MENEGHEL; ROBL, WASSEM, 2007; CHAVES, 2007; SILVA, 

2008; MAZZILLI, 2009; CASTRO, 2010; MOTA JUNIOR; MAUÉS, 2010; MACIEL; 

MAZZILLI, 2010; BIANCHETTI; MACHADO, 2007); c) acesso, inclusão e políticas de 

ação afirmativa (CARVALHO, 2007; SALES, 2007; 2008; VELLOSO; CARDOSO, 2008; 

MELO; SOUSA, 2009; AMARAL, 2010; ALMEIDA, 2010; LÊDA, 2007; GARCIA, 2008; 

GOMES; MORAES, 2009; SOUSA, 2010); d) formação e trabalho docente (BEECH, 2007; 

MAUÉS, 2008; NEVES, 2007; OLIVEIRA, 2008, 2009; CALDERÓN; LIMA; 

LOURENÇO; MORAES 2008; BAZZO, 2008; HOSTINS, 2009; ARAÚJO, PAIVA, 2009; 

MAZEU, 2009; SILVA; ARRUDA; FERRO, 2010; GIOLO, 2008; TONÁCIO, 2009; 

SILVA, 2010; TIRADENTES, 2010); e) Reforma da educação superior, universidade e 

política do governo Lula (OTRANTO, 2007; SOUZA, 2007; TRÓPIA, 2008; 

MICHELOTTO, 2008; DANTAS; SOUZA JÚNIOR, 2009; SEGENREICH, 2009; RAMOS, 

2009; CALDERÓN; LOURENÇO, 2009; FERREIRA, 2010; SALES, 2010; PEREIRA, 

2010; ARAÚJO; HYPOLITO, 2009); f) formação profissional (VALERRAMOS, 2007; 

ASSIS, 2007); g) estudo comparado (SOUZA, 2009). 
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Tabela 19 - Síntese das temáticas pesquisadas no período de 2007 a 2010 

Temáticas Frequência 

Política de avaliação da educação superior 10 

Produção do conhecimento, pesquisa e pós-graduação  10 

Acesso, inclusão e políticas de ação afirmativa  11 

Formação e trabalho docente  15 

Reforma da educação superior, universidade e política do 

governo Lula, 
12 

Estudo comparado 1 

Formação profissional  2 

Estudo comparado 1 

Total de Trabalhos 62 

 

Observa-se que a maioria dos trabalhos apresentados ao longo do período em tela 

concentra-se na análise das políticas do governo federal para esse nível de ensino, com 

destaque para a reforma da educação superior e as políticas do governo Lula (38), formação e 

trabalho docente (26 trabalhos),  pesquisa, pós-graduação e produção do conhecimento (23 

trabalhos) e política de avaliação (21 trabalhos). Isso indica que a maioria dos estudos trata 

das políticas formuladas e em curso de implementação no primeiro mandato de Lula.  

 

3.2 Trabalhos sobre expansão da educação superior 

 

Esta sessão foi destinada à discussão dos trabalhos apresentados nas Reuniões Anuais 

da Anped no período de 2000 a 2010. Agregamos aqui todos os trabalhos que tiveram como 

objetivo discutir o processo de expansão da educação superior no países/ou aspectos desse 

processo e, também, os trabalhos que se referiram à expansão no contexto de sua análise. 

Seguindo a metodologia definida anteriormente, os trabalhos foram agregados em períodos 

correspondentes aos mandatos dos governos FHC e Lula. Vale ressaltar que não tomamos os 

trabalhos apresentados e discutidos nos GT 05, 09 e 11 como discurso da Anped acerca das 

políticas públicas para a expansão da educação superior; antes, como uma expressão da 

reflexão teórica e da análise do campo pelos pesquisadores a ela filiados. 
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3.2.1 Expansão da educação superior nos anos de 2000 a 2002 

 

Relativo a esse período, não identificamos qualquer trabalho destinado 

especificamente à análise e discussão da expansão da educação superior, ou melhor, nenhum 

trabalho tratando a expansão enquanto objeto de estudo. Contudo, face às políticas do governo 

federal para a educação superior, que tenderam a favorecer e estimular o fortalecimento do 

setor privado em detrimento do setor público na oferta desse nível de ensino, particularmente 

em âmbito federal, a partir do ano de 1995, diversos aspectos relacionados à expansão 

passaram a ser problematizados, fazendo-se constar em dez trabalhos com temáticas diversas, 

tais como: a) ensino público e privado no Brasil (PAGOTTI, PAGOTTI, 2001; BITTAR, 

2000; BATISTA, 2002); b) formação de professor (CORRÊA, 2002); c) reforma curricular 

(CATANI, OLIVEIRA, DOURADO, 2000); d) reestruturação da educação superior 

(OLIVEIRA, 2001) e crise da universidade no Brasil (MENEGUEL, 2002); c) pós-graduação 

e  políticas de diversificação (FRANCO, MOROSINI, 2001; 2002); e, d) política de avaliação 

(DOURADO, CATANI, OLIVEIRA, 2001). 

 

Tabela 20 - Síntese das temáticas relacionadas à expansão da educação superior, no período de 2000 a 
2002 

Temáticas Frequência 

Ensino público e privado no Brasil 4 

Formação de professor 1 

Reforma curricular 1 

Reestruturação da educação superior e crise da universidade 

no Brasil 
2 

Pós-graduação e  políticas de diversificação 2 

Política de avaliação 1 

Total de trabalhos 11 
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Na esteira do processo deflagrado pelo governo FHC, de privatização da oferta da 

educação superior, considerada um setor de serviços não-exclusivo de Estado24 (Petrucci, 

Schwarz, 1999), os trabalhos acadêmicos passaram a concentrar suas atenções no 

comportamento do setor privado, com e sem fins lucrativos. Bittar (2000) chamou atenção 

para a educação superior privada no Brasil e a formação do segmento das universidades 

comunitárias, que, buscando diferenciar-se do chamado Ensino Superior privado particular ou 

“empresarial” ou, ainda, “comercial”, passaram a definir-se como instituições “públicas não-

estatais”. Nas palavras de Bittar, 

passaram a indicar o que seria o aspecto inovador de suas propostas: pelo fato de 
prestarem um serviço público -caracterizado pelos trabalhos sociais desenvolvidos 
junto às populações de baixa renda - buscam aproximar-se do setor público estatal, 
distanciando-se do segmento estritamente particular. (BITTAR, 2000, p. 16) 

A diversificação e a heterogeneidade das IES do Ensino Superior brasileiro 

possibilitaram as bases para que as IES comunitárias buscassem o seu próprio espaço visando 

garantir sua sobrevivência institucional. Um dos efeitos da articulação das IES comunitárias 

foi a conquista da incorporação na Constituição Federal de 1988, do termo comunitária (art. 

213), prevendo, inclusive. a possibilidade de as instituições assim denominadas receberem 

verbas públicas. 

Sob a denominação das IES comunitárias como “públicas não-estatais”, a autora 

afirma que, 

as universidades comunitárias buscam conquistar um espaço que não pertence ao 
estritamente público e nem ao estritamente privado. É esta tensão entre elementos 
que, sob certos aspectos caracterizam mais as instituições públicas estatais – como é 
o caso da pesquisa – e, por outros, são característicos das instituições privadas – a 
exemplo da cobrança de mensalidades – que vai configurar não só a denominação 
“pública não-estatal”, como também o processo de construção da identidade das 
universidades comunitárias. (BITTAR, 2000, p. 16-17) 

Ao analisar as mudanças operadas no aparelho do Estado e na educação superior, 

particularmente os cursos de formação de professores no estado do Pará, Corrêa 

                                                

 
24A reforma do aparelho do Estado partiu  do pressuposto da existência de quatro setores dentro do Estado: (1) o 
núcleo estratégico do Estado, (2) as atividades exclusivas de Estado, (3) os serviços não-exclusivos ou 
competitivos e (4) a produção de bens e serviços para o Mercado. E, a forma de propriedade teria três naturezas 
distintas: pública, pública não-estatal e privada. Sob essa reforma a forma de propriedade dominante deveria ser 
a pública não-estatal, ou seja, não-governamental, não voltada para o lucro, ou propriedade do terceiro setor. No 
que se refere especificamente à educação, esta se localizaria entre os serviços não-exclusivos de Estado que, por 
sua vez, englobariam os setores sociais e científicos.  
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(2002)concluiu que elas tinham “levado ao fortalecimento da expansão do setor privado no 

campo da educação superior com nefastas consequências para o ensino e a formação dos 

profissionais que frequentam os cursos ofertados pelas agências formadoras” (p. 4-5). O 

mercantilismo a que foram alçados os cursos de formação de professores  seria sua pior face, 

principalmente no que se refere à garantia da qualidade. 

Ao analisar o crescimento da educação superior no Brasil nos anos de 1990, Pagotti e 

Pagotti (2001) apontam que, em face da demanda por este nível de ensino, sua expansão seria 

inevitável; contudo, indicaram os limites dessa expansão. Enquanto o setor privado se 

expandia rapidamente pela oferta de vagas, em sentido geral, nas IES eram “inexistentes ou 

precárias estruturas para pesquisa e limitada qualidade de ensino” (p. 6), enquanto no setor 

público, apesar da qualidade razoável do ensino e da pesquisa, a mesma expansão não 

acontecia revelando um contexto de desvalorização crescente das IES públicas, vista pela 

ótica da produtividade versus qualidade (idem, p. 3). 

Segundo os autores, a falta do governo federal em financiar a expansão da educação 

superior pública, mantendo uma estrutura pelo menos razoável para o ensino e a pesquisa, 

colocava em risco a própria educação pública. Analisando especificamente o caso das IFES, 

indicam que ao não investir nelas, o “matador silencioso da educação” as condenava à 

marginalização do processo de expansão, bem como, colocava em risco seu padrão de 

qualidade.  

Fica evidente que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), na forma em 
que estão estruturadas, instrumentalizadas e subfinanciadas, não têm a menor 
condição de atender as presentes demandas por expansão, sem colocar em sério risco 
o seu padrão de qualidade. Fica, por outro lado, também evidente que ou as IFES se 
instrumentalizam, com apoio financeiro do governo, para enfrentar o desafio ou 
estarão condenadas a serem marginalizadas do processo de expansão da educação 
superior, ficando esta tarefa entregue às instituições particulares (RISTOFF apud 
PAGOTTI; PAGOTTI, 2001, p. 3).   

Outra faceta da expansão foi problematizada por Batista (2002) no que se refere à 

modalidade educação a distância. Se, por um lado, o autor se mostra otimista com a criação da 

Universidade Virtual Pública do Brasil (Unirede) em agosto de 2000 como instrumento de 

expansão do ensino público (a distância), por outro, demonstra-se receoso com o quadro que 

se delineia, no qual “ainda que nominalmente apelem à expansão do ensino público, na 

prática viabilizam a captação de recursos extra orçamentários por intermédio da venda de 

serviços. Reforçam a prática da autossubsistência financeira obtida em detrimento do 

conjunto da universidade pública” (Batista, 2002, p.8). Ou seja, ao invés de se constituir 
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alternativa à expansão do setor público, tendo em vista responder ao crescimento do setor 

privado, a preocupação é que a forma de financiamento dessa modalidade o aproximava mais 

do segundo. Também, para o autor, em que pese a fixação de padrões de qualidade para o 

ensino a distância,  sua institucionalização obedeceu linhas de expansão do mercado 

educacional em escala mundial. Desse modo, 

Suas referências tendem a se diluir ante a pressão do mercado, posto que os 
indicadores formulados não têm caráter normativo. Soam como recomendações 
inaudíveis pelo Mercado […] Neste enquadramento prevalecem a minimização 
legal, a desregulamentação do setor educacional e a flexibilidade de ações da 
iniciativa privada. Consequentemente beneficiam a privatização do Ensino Superior 
e especializado a distância. O Ensino Superior a distância alcança a sociedade civil 
sob auspícios da iniciativa privada. Deste modo, torna-se refém das forças do 
mercado. Sua expansão tende a ser proporcional aos investimentos privados neste 
setor. Conforme assinalamos as potencialidades do ensino a distância serão 
constrangidas por interesses comerciais que regem sua expansão no Brasil e no 
mundo. Com o agravante da deterioração de padrões educacionais (BATISTA, 2002, 
p. 6). 

Tendo, ainda, como contraponto as mudanças no mundo do trabalho e as políticas para 

a educação superior do governo FHC, Catani, Oliveira e Dourado (2000) se dedicaram à 

análise da reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil. Apontaram a centralidade do 

conhecimento na sociedade contemporânea e que este seria o setor que mais cresceria e 

absorveria profissionais, incluindo educadores, consultores, empreendedores, trabalhadores no 

setor de informática, dentre outros. Esse setor, em franca expansão, demandaria novos 

profissionais, mais aptos para lidar com a informação e com o conhecimento e com nível 

maior de instrução. Para isso, a formação destes deveria ser mais flexível e sintonizada com o 

processo de reestruturação do mundo do trabalho e das demandas de um mercado globalizado. 

Inicia-se, portanto, novo processo de reestruturação curricular dos cursos de graduação das 

mais distintas áreas, orientado para a flexibilização dos percursos formativos, a formação 

mais generalista e utilitarista. 

Essas mudanças no setor produtivo-econômico articuladas às políticas neoliberais para 

a educação superior, pautadas pela diversificação, diferenciação e flexibilização, somado a 

isso a política deliberada de estímulo e favorecimento da expansão do setor privado, vão ter 

um desdobramento específico sobre as Ifes. Segundo Oliveira (2001), a reestruturação da 

educação superior brasileira vai provocar um processo de metamorfose das universidades 

federais, concorrendo para seu ajustamento à política de expansão e massificação, bem como 

de maior eficiência desse nível de ensino, entendida como seu potencial de competitividade.  
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Se, por um lado, a “liberdade acadêmica é historicamente constitutiva da universidade, 

pois lhe permite exercitar seu papel de crítica, de constituição do novo, de luta pela expansão 

da esfera pública e pela emancipação social” (OLIVEIRA, 2001, p. 11), por outro vê-se 

compelida a ajustar-se à política de expansão do governo federal, que, sem o financiamento 

correspondente, acaba comprometendo sua própria liberdade acadêmica, ao encerrar a lógica 

de concorrência e produtividade para sua sobrevivência institucional. Esse paradoxo, entre 

expansão e produtividade, é explicitado nos seguintes termos:  

Nesse sentido, pode-se levantar duas situações: a) a do crescimento generalizado 
dos índices de produtividade das Ifes, especialmente a partir de 1997, mormente por 
meio da expansão de cursos de graduação, que parece indicar uma resposta ajustada 
à atual política de expansão e massificação da  educação superior; b) a do 
acirramento da disputa em torno dos recursos federais mediante a concorrência 
estabelecida pela nova matriz de distribuição entre as Ifes, adotada pelo Ministério 
da Educação e do Desporto (MEC), em 1999, que, ao ampliar os recursos para uma 
instituição, diminui-os, consequentemente, para outra (OLIVEIRA, 2001, p. 3) 

Observa ainda que: 

Boa parte do ajustamento dessa universidade, no entanto, faz-se por meio de uma 
adequação da gestão e da produção do trabalho acadêmico aos parâmetros e aos 
ritmos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED), criada pelo Executivo 
Federal em 1998, e aos ditames das condições objetivas locais e regionais, 
consubstanciados nos convênios e na prestação de serviços remunerados, além do 
crescimento generalizado nos índices de produtividade por meio, especialmente, da 
expansão dos cursos de graduação. (Idem, p. 6) 

Ao analisar a crise da universidade no país, Meneguel (2002) retoma a discussão sobre 

a Reforma universitária de 1968, que teve como marco o Estado como orientador de políticas 

para a Educação Superior naquele momento, ao assumir diretamente o controle de várias IES 

através de intervenções e patrulhamento ideológico; ao orientar gastos e investimentos para 

expansão de vagas e financiamento da estrutura de pesquisa; e, também, ao tentar formar uma 

rede de relações entre atores acadêmicos e o setor produtivo, estimulando uma demanda de 

pesquisa e de formação de competências em áreas estratégicas, e entre Universidade e 

sociedade, principalmente via programas de extensão. Segundo a autora, 

rigidamente controladas pelo Estado, as IES foram alvo de duas políticas bastante 
distintas: (a) expansão: houve ampla liberdade de atuação para o setor privado que, 
nos moldes do capitalismo, fez da educação superior negócio rentável; (b) 
modernização: o apoio estatal promoveu a implementação da pesquisa e da pós-
graduação apenas em áreas consideradas prioritárias pelos militares (MENEGUEL, 
2002, p. 4) 
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A política de expansão nesse período expressou mais um paradoxo do processo 

expansionista. Em que pese o modelo preconizado para a educação superior, qual seja, sua 

alocação em instituições universitárias, caracterizadas pela indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, como estratégia para o desenvolvimento nacional, a política de liberação 

de verbas à iniciativa privada para abertura de IES isoladas e o aumento do número de vagas 

articulado ao contingenciamento de recursos financeiros para a expansão do setor público, 

tornou regra a excepcionalidade.  

A política de contingenciamento de recursos financeiros para a expansão do setor 

público, particularmente o federal, também teve seu impacto na pesquisa acadêmica, que, a 

partir de então, se tornara “obrigatória” para as IES universitárias. A implementação da 

pesquisa como estratégia do governo militar para o desenvolvimento socioeconômico do país, 

via abertura de vagas nas regiões mais carentes,  não logrou muito êxito, uma vez que, “a 

pesquisa foi estimulada com apoio de agências financiadoras governamentais, como a CAPES 

e a FINEP, mas em algumas poucas instituições, localizadas em centros já estabelecidos” 

(MENEGUEL, 20002, p. 5), fazendo com que a maioria das IES permanecessem se 

dedicando exclusivamente ao ensino. Como resultado dessa política as IES apresentaram 

grande heterogeneidade: 

Algumas dedicavam-se à pesquisa (os chamados ‘centros de excelência’) e outras ao 
ensino, não raro de qualidade duvidosa, apesar da obrigatoriedade do modelo 
‘único’. E, dado o desprezo da tecnoburocracia quanto às condições de 
implementação (insuficiência de recursos materiais e humanos) e às peculiaridades 
regionais e nacionais (tipo de ensino e pesquisa que convinha desenvolver), diversas 
tentativas de modernização fracassaram. Estes fatos, aliados a mudanças no contexto 
político e econômico (com crise mundial do petróleo, explosão de juros da dívida 
externa), afetaram os investimentos em pesquisa do Governo Militar que, feitos nos 
moldes da Big Science dos grandes laboratórios norte-americanos e sem apoio do 
setor produtivo - desinteressado de investir na produção de C&T - mostravam-se 
dispendiosos e de retorno ‘lento’ (MENEGUEL, 2002, p. 6).  

Esses paradoxos no processo de expansão e seus efeitos negativos vão levar muitos 

pesquisadores a caracterizarem esse período como de expansão desordenada e apressada 

(BALDINO, 1991, MENEGUEL, 2002). Contudo, esse período também marca o início, 

mesmo que tímido, do processo de interiorização da educação superior, fruto dos movimentos 

e pressões exercidos pela sociedade, e, também, da criação dos cursos de pós-graduação e 

institucionalização da pesquisa acadêmica, ambos no bojo da diversificação institucional. 

Ao analisar o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, Franco e Morosini 

(2000;2002), o fazem de forma articulada com a análise das políticas públicas para a educação 

superior, que culminaram com a expansão desse nível de ensino, dividindo-as em tres fases, a 
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saber: a) a década de 1970, implusionada pela reforma da educação superior e as pressões da 

sociedade por acesso conjugada com a política de desenvolvimento socioeconomico do 

governo militar, vai registrar como principais mudanças a interiorização de IES e de cursos, a 

criação de cursos de pós-graduação e a institucionalização da pesquisa acadêmica; b) a década 

de 1980 e início dos anos de 1990, com a expansão dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), impulsionou as pressões por maior titulação; e, c) meados da década 

de 1990, marcada nitidamente pela expansão do sistema de educação continuada por meio da  

diversificação de cursos e programas. Segundo as autoras, 

Os resultados da análise da trajetória (1970-2000) mostram  diversidade de diretrizes 
e estratégias emanados do poder público em diferentes períodos históricos. 
Entretanto, nas diferentes fases, permanece a mesma lógica de controle sobre a Pós-
Graduação e suas políticas, atendendo aos interesses eleitos como prioritários pelos 
grupos que estão no poder. A lógica da racionalidade articuladora entre meios e 
finalidades se manifesta na década de 1970 quando da criação da PG no país, está 
presente nos anos de 1980 na época da expansão da PG, e se expressa hoje por novo 
surto expansionista no sentido da educação continuada dos  quadros docentes. Todos 
os períodos, são, portanto,  marcados pela prevalência da lógica  de diversificação 
enquanto mecanismo de controle do Estado sobre a PG. As reformas  estabelecem 
diversidade de diretrizes e estratégias mas a lógica  de controle é mantida.  
(MOROSINI; FRANCO, 2002, p.11-12) 

Assim, independentemente da diversificação de diretrizes e estratégias  que 

possibilitaram demarcar cada uma dessas fases, “existe uma inegável tendência de controle do 

estado, também mediado pelas políticas e pela busca de harmonização” (MOROSINI; 

FRANCO, 2002, p. 3). 

Outra faceta problematizada sobre a educação superior articulada à sua expansão no 

primeiro mandato do governo FHC se referiu à política de avaliação. Cabe aqui destacar que a 

avaliação vai constituir-se em elemento central no âmbito da Reforma Gerencial do Estado, 

um mecanismo de controle centralizado pelo Estado, utilizado como meio de “garantir” 

qualidade e eficiência dos serviços prestados (BRASIL, 1997; PEREIRA, 1997). No que se 

refere à educação superior, a política de avaliação do governo federal preconizava que esta 

tenderia a exigir maior qualidade e, por isso, não era necessário restringir a criação de novos 

cursos.  

Para Dourado, Catani e Oliveira (2001), o sistema de avaliação instituído por esse 

governo articulava-se fortemente à expansão do ensino de graduação, em curso no país. E 

questionavam em que medida o uso da avaliação, naquele momento, “com  incumbência de 

zelar pela qualidade dos cursos e das instituições, segundo os pronunciamentos oficiais” (p. 

4), cumpririam tal função em um contexto marcado pela expansão acelerada da oferta de 
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vagas e das matrículas, em face de um sistema de ensino diversificado e, ao mesmo tempo, 

diferenciado em termos de qualidade. Concluem, dizendo que, em que pesem os sinais de um 

crescimento descontrolado desse nível de ensino, associado à sua deterioração, isso parecia 

não preocupar os gestores do sistema de Ensino Superior. Antes,  

ao que tudo indica, assumem a diferença, a distinção e a desigualdade como 
princípios de organização e metas a serem alcançadas. Além do que, parecem 
rejeitar a pertinência da “universidade pública como bem social”, a serviço do bem 
comum, e a responsabilidade do Estado para com o seu financiamento  
(DOURADO; CATANI; OLIVEIRA, 2001, p. 14). 

Os trabalhos apresentados nesse período, como dito anteriormente, apesar de não 

terem como objeto central de suas análises a política de expansão da educação superior, não 

prescindiram dela. As temáticas abordadas evidenciaram um conjunto de tensionamentos que 

implicam o processo de expansão deste nível de ensino e nele estão implicados, seja no que se 

refere à graduação, pesquisa e à pós-graduação, seja na relação entre as políticas para o setor 

público ou, ainda, nas políticas indutoras de processos de reestruturação, gestão e avaliação da 

educação superior. 

 

3.2.2 Expansão da educação superior nos anos de 2003 a 2006 

 

Nesse período identificamos na produção da Anped 27 trabalhos envolvendo a 

discussão sobre expansão da educação superior, que foram divididos em dois grupos: a) os 

trabalhos que abordaram a expansão da educação superior para contextualizar o objeto em 

discussão e, b) trabalhos que tiveram como objeto de análise a expansão. O primeiro grupo foi 

composto por vinte trabalhos que tiveram como principais incidências temáticas: o 

financiamento da educação superior (AMARAL, 2003; CARVALHO, 2005); pesquisa, pós-

graduação e produção do conhecimento (MACHADO; LEHMKUHL, 2004; MACHADO; 

BIANCHETTI, 2006; RODRIGUES, 2005); reestruturação universitária, políticas de ação 

inclusiva e universidades comunitárias (HERMIDA, 2004; MOROSINI; FRANCO, 2004; 

PISTORI; ALMEIDA; FIDELIS, 2004); educação a distância (SEGENREICH, 2006); 

reforma da educação superior do governo Lula (LIMA, 2004; OTRANTO, 2006); relação 

público e privado na educação superior (CARVALHO, 2004; CHAVES, 2005; CARVALHO, 

2006; GOMES, 2006); formação e trabalho docente (BAZZO, 2005; CUNHA; BRITO; 

CICILLINI, 2005; LEDA, 2006; FOSTER; FAGUNDES, 2006); marketing institucional 

(SOUSA, 2004). 
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O segundo grupo foi composto por sete trabalhos que tiveram como centralidade a 

análise das políticas e processos de expansão da educação superior. Destes, três analisaram o 

processo de expansão da educação superior a partir da década de 1990 e tomaram como eixo 

central as políticas do governo FHC para este nível de ensino, mesmo quando a análise 

verticalizou numa determinada cidade, estado ou curso (OLIVEIRA, 2003; MENDONÇA, 

2003; CHAVES; CAMARGO, 2003); dois analisaram a expansão da educação superior entre 

as décadas de 1960 e 1980, (BRETAS; VAIDERGON, 2005, SCHEIBE; DURLI, 2005); um 

sobre os cursos sequenciais (SOUZA, 2005); e um sobre os cursos superiores de tecnologia 

(BRANDÃO, 2006). 

 

Quadro 2 - Síntese das temáticas relacionadas à expansão da educação superior, no período de 2003 a 
2006 

Temáticas Frequência 

Relação público e privado na educação superior 4 

Formação e trabalho docente 4 

Pesquisa, pós-graduação e produção do conhecimento 3 

Reestruturação universitária, políticas de ação inclusiva e 

universidades comunitárias 
3 

Políticas do governo FHC e expansão 3 

Financiamento da educação superior 2 

Reforma da educação superior do governo Lula 2 

educação superior entre as décadas de 1960 e 1980 2 

Educação a distância 1 

Marketing institucional 1 

Cursos sequenciais 1 

Cursos superiores de tecnologia 1 

Total de trabalhos  27 

 

No estudo sobre expansão da educação superior no sudeste do Paraná, Oliveira (2003) 

aponta que a região viveu o apogeu do crescimento entre os anos de 1999 e 2001,tendo 

registrado a criação de dez IES apenas nesse período. Essa expansão se processou no contexto 

da Reforma do Estado e da aprovação da LDB, ambos orientados pelas políticas de cunho 
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neoliberal de minimização do Estado nas áreas sociais, da perspectiva da educação como uma 

atividade não-exclusiva do Estado ou um quase-mercado. O conjunto dessas políticas não só 

permitiu como estimulou a expansão acelerada da educação superior na esfera privada, 

particularmente a de matriz empresarial. Na região pesquisada, segundo a autora, os 

desdobramentos dessas políticas também facilitaram a expansão do Ensino Superior, que 

ampliou a oferta de cursos e vagas principalmente a partir da iniciativa de grupos empresariais 

e da verticalização, do ensino médio para o superior, de escolas particulares (p. 10) 

Em estudo sobre a expansão do Ensino Superior público paulista, Mendonça (2003) 

analisou a iniciativa e proposta do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais 

Paulistas (Cruesp) para expansão das universidades públicas e do Centro de Educação 

Tecnológica Paulo Souza (CEETPS), procurando demonstrar as interfaces estabelecidas entre 

as políticas estadual e nacional e os pontos de convergência com as orientações do Banco 

Mundial e demais agências financiadoras para a expansão desse nível de ensino. Segundo a 

autora, a política educacional brasileira tem-se adequado às diretrizes ditadas pelas agências 

financiadoras internacionais, pautadas na desregulamentação dos serviços públicos, em 

especial a educação. É neste contexto de transformação da educação em mercadoria que tem 

ocorrido o processo de expansão da universidade pública, onde “grandes empresas 

internacionais já planejam pôr seus produtos em um novo mercado estratégico, o educacional, 

onde mudanças se fazem necessárias para viabilizar as novas estratégias do capital para essa 

nova frente de lucros” (p. 1).  

No caso específico do Ensino Superior, o documento "Expansão do Sistema Estadual 

Público de Ensino Superior”, apresentado , em 2001, pelo CRUESP à Assembleia 

Legislativa, revela a consonância da política estadual com as políticas do MEC e do BM, 

expressando a impossibilidade de ampliação maciça de vagas em universidades como a 

UNESP, UNICAMP e USP, cujos cursos de graduação tradicionais mantêm aliado o ensino à 

pesquisa e à extensão, e apontando, portanto, para a possibilidade da criação de cursos 

diversificados, menos dispendiosos e mais simples, voltados para uma formação mais rápida, 

de modo a atender à demanda social. Para a autora, isso caracteriza a “defesa da existência de 

dois modelos diferenciados de ensino superior: um de qualidade, garantido pela 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e outro mais rápido, mais barato, mais 

simples, para atender à crescente demanda social” (p. 4). Exemplo dessa política foi a criação 

dos oito campi pela Unesp, que se organizaram via Unidades Diferenciadas, tendo como 

principais características: estrutura acadêmico-administrativa concisa; parceria com 

municípios ou consórcio de municípios; contratos de trabalho com cláusula expressa de 
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rescisão contratual no caso de extinção ou desativação da unidade; docentes das disciplinas 

básicas serão de preferência das unidades da Unesp já existentes; estrutura curricular em 

módulos; entre outras. Nesse caso, segundo a autora, é o próprio poder público empenhado 

em desregulamentar esse “serviço” e criar condições reais de mercado, “em estabelecer o 

‘livre comércio’ no interior do próprio poder público” (p. 10-11), estando secretarias 

estaduais, prefeituras e universidades públicas à frente desse negócio. 

No estudo sobre o acesso ao ensino superior e sua expansão no município de 

Belém/PA, no período de 1990 a 2001, Chaves e Camargo (2003) demonstraram que a 

ampliação tanto da oferta como da matrícula acentuou-se a partir do ano de 1995. E, mesmo 

ocorrendo nas IES públicas e privadas, o crescimento majoritário se registrou no setor 

privado, por meio da criação de estabelecimentos isolados, principalmente nos anos de 2000 e 

2001 (p. 1). Segundo os autores, a predominância do setor privado sobre o público, tanto em 

relação ao número de alunos atendidos quanto ao número de instituições, não se constituiu em 

fenômeno local; antes, nacional, guardadas as diferenciações de tempo e lugar, dadas as 

características da expansão desse nível de ensino impulsionada pelas políticas do governo 

federal, intensificada a partir de meados da década de 1990 sob os governos de FHC. Nesse 

período, foi sendo construído um discurso sobre a crise do Ensino Superior, pelo governo 

FHC, atribuindo culpa ao elitismo histórico desse nível de ensino no país, bem como “o 

modelo de universidade de pesquisa, que por ser caro torna-se insustentável pelo poder 

público”, além do “mau gerenciamento dos recursos públicos; a unidade salarial e de carreira 

dos docentes e técnico-administrativos das IES públicas; a isonomia salarial, entre ativos e 

aposentados; a baixa relação docente/aluno e excessivamente alto o custo/aluno” (p. 5). 

Segundo as autoras, seguindo as orientações do BM, sob uma política de cunho 

neoliberal, e por meio de redução drástica de verbas para as IES públicas, o governo FHC 

implementou reformas com vistas a reduzir a presença do Estado na oferta desse nível, ao 

mesmo tempo em que ampliava a presença da iniciativa privada, sendo que o marco de 

referência dessas reformas foi a LDB, que reservou ao Estado o papel destacado no controle e 

na gestão das políticas educacionais. Desse modo, ao mesmo tempo em que o governo 

reconhecia a necessidade de expansão do ensino superior no país indicava claramente que esta 

deveria ser feita com racionalização dos gastos e diversificação do sistema, implicando na 

“diminuição do gasto por aluno em IES públicas, criação de estabelecimentos voltados mais 

para o ensino que para a pesquisa, da ampliação do ensino pós-médio e do estabelecimento de 

parcerias” entre os entes federados e IES para a ampliação substancial das vagas existentes (p. 

6). E, também, por meio da valorização de estabelecimentos não universitários, oferta de 



109 
 

 

cursos sequenciais, cursos modulares e programas de EaD, maior flexibilidade na formação, 

concessão de crédito com recursos públicos associados a contrapartidas pelas instituições 

beneficiadas, com recursos próprios ou através de convênios com instituições financeiras, 

dentre outras.  

Na ótica dos autores, a política para a expansão da educação superior no governo 

FHC, além de ter incentivado a ampliação da oferta com a redução dos custos, privilegiou a 

mercantilização do ensino, quer por meio do crescimento de IES privadas com fins 

exclusivamente lucrativos ou por meio da abertura das IES públicas para o mercado, o que, 

por sua vez, ampliou o processo “de sucateamento das universidades públicas federais, 

ameaçando o seu caráter público e democrático, e comprometendo a qualidade do ensino - 

principalmente na graduação, mas também na extensão e na pesquisa”, submetendo as IES 

públicas à lógica capitalista (p. 8). 

Ao analisar a estrutura acadêmica nas décadas de 1960 e 1970, Bretas e Vaidergorn 

(2005) afirmam que só é possível desvelá-la a partir do projeto científico sob o qual foi 

reorganizada, da compreensão de algumas especificidades desse contexto e do esclarecimento 

da linha-mestra que deu diretrizes à reforma educacional no projeto de modernização da 

década de 1950 (p.3), referindo-se à política de modernização do Estado brasileiro, de 

crescimento urbano, de industrialização, da necessidade de ampliação do contingente de 

trabalhadores com maior grau de escolaridade, de atendimento das necessidades do mercado 

de trabalho. A análise feita por esse viés pôs em relevo as contradições presentes na reforma 

educacional do período, principalmente da educação superior, entre projetos de 

desenvolvimento científico e modernização da sociedade brasileira. De um lado, a perspectiva 

alemã de unificação entre ensino e pesquisa conferindo uma reflexão filosófica sobre a ciência 

e, de outro, a perspectiva americana de separação entre ensino e ciência definidos e orientados 

em função das necessidades do mercado econômico capitalista, estreitando cada vez mais os 

vínculos entre ciência e política.  

Nesse sentido, a reforma da educação superior de 1968 ao mesmo tempo em que 

reforça o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, define a 

universidade como seu locus privilegiado e uma função precípua ao professor (Lei no. 

5.540/68), distancia-se do modelo pretendido. Isso pode ser observado na heterogeneidade do 

sistema, ao possibilitar que o ensino superior fosse ministrado em estabelecimentos isolados, 

quando vincula a autorização de IES e cursos às exigências do mercado de trabalho e às 

necessidades do desenvolvimento nacional e regional, sem levar em consideração o princípio 

da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão (Decreto no. 464/69, art. 2) e, também, na 
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diversificação de cursos, com tempo de duração reduzida, como o caso das licenciaturas 

curtas para suprir a demanda crescente tanto de estudantes como do mercado de trabalho. 

Assim, para os autores, a reforma da educação superior de 1968 e a expansão nas décadas de 

1960 e 1970 tiveram como escopo a racionalização científica e de organização institucional. 

No contexto e sob influência da reforma da educação superior de 1968, Scheibe e 

Durli (2005) analisaram o processo de expansão do curso de Pedagogia no estado de Santa 

Catarina nas décadas de 1970 e 1980. Esse processo estruturou-se a partir das mudanças 

implementadas pela reforma universitária articuladas à manutenção do modelo 

socioeconômico defendido pelo governo militar, que, por sua vez, correspondia a uma nova 

fase do desenvolvimento capitalista no país, e que, em muitos aspectos, sinalizava a 

necessidade da ampliação do acesso ao ensino superior (p.3). Contudo, com a forte limitação 

financeira do período, tal processo se desenvolveu em um contexto de políticas que 

priorizaram a interiorização e privatização do Ensino Superior, “estabelecido em grande parte 

pelo primeiro Plano Estadual de Educação, que considerou o Ensino Superior a principal via 

para o desenvolvimento socioeconômico do estado, elegendo como objetivo primordial desse 

nível de ensino preparar mão-de-obra qualificada” (p.14). Segundo as autoras, a expansão e 

interiorização do curso de Pedagogia no estado de Santa Catarina ocorreu articulado à 

privatização do Ensino Superior via fundações educacionais, sendo financiado, ao mesmo 

tempo, pelos alunos, governo do estado e prefeituras municipais. Como consequência desse 

processo as vagas nas instituições públicas permaneceram estagnadas durante as duas décadas 

estudadas, enquanto o estado se desobrigou cada vez mais da formação dos professores, 

permitindo uma expansão caracterizada, essencialmente, por um ensino sem pesquisa e 

fortemente influenciado pela ideologia do desenvolvimentismo, conforme as determinações 

do primeiro Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. 

Ainda sobre o mesmo contexto das políticas para expansão da educação a partir de 

meados da década de 1990, Souza (2005) analisou a proposta de criação dos cursos 

sequenciais, apresentados na LDB como proposta para a formação em nível superior. 

Regulamentados pelo CNE, em 1998, esses cursos foram considerados uma proposta 

experimental para enfrentar os desafios das novas demandas sociais por ensino superior. 

Diferentemente dos cursos de graduação, deveriam ser organizados por campos do saber (e 

não em torno das tradicionais áreas dos conhecimentos) e abertos a diplomados nesse nível.  

Dentre as principais especificidades, destacam-se: o caráter estritamente 

profissionalizante, a possibilidade de serem extintos a critério das instituições que os 

oferecem e, a priori, a ausência de direito dos seus egressos ao exercício profissional 
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regulamentado. Segundo a autora, tais cursos surgem no âmbito das teorias que fundamentam 

a proposição dos cursos de curta duração para atender à demanda social crescente por ensino 

superior, preservando as diferenças sociais (Souza 2005, p. 14). Inserem-se na política de 

expansão e diferenciação da organização do sistema educacional brasileiro, sob a justificativa 

da necessidade de modernização do sistema, para conferir-lhe maior flexibilidade, 

racionalidade e terminalidade, em um processo no qual esse nível de ensino, ao mesmo tempo 

em que é alargado, é diferenciado, reforçando “sua ‘marca social’, ao fazer com que cada 

grupo social tenha um tipo de escola próprio, destinado a preservar seu status-quo” (p. 2).  
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3.2.3 Expansão da educação superior nos anos de 2007 a 2010 

 

A expansão da oferta e elevação dos níveis de escolaridade da população brasileira 

tem sido apresentada, particularmente a partir de meados da década de 1990, no contexto das 

políticas de orientação neoliberal e da reestruturação produtiva, como condição sine qua non 

para a redução da pobreza e inclusão social, para a empregabilidade, bem como para o 

desenvolvimento social25, da ciência, tecnologia e inovação26, bem como da inserção do país 

na economia mundializada. A expansão da educação superior, incluindo a pós-graduação e a 

pesquisa, passou a ser problematizada tanto no sentido da ampliação e garantia do acesso 

como das políticas públicas em curso para o ensino superior.  

Na análise da produção da Anped do período de 2007 a 2010, identificamos, 29 

trabalhos sobre a expansão da educação superior que, em grande medida, tiveram o cenário 

acima como pano de fundo. Do total de trabalhos analisados, 22 discutiram a expansão para 

contextualizar o objeto em questão e outros sete tiveram como objeto analítico específico a 

expansão, envolvendo diferentes temáticas, dentre elas: a) universidade corporativa e 

instituições tecnológicas (RAMOS, 2007; PIRES, 2007); b) políticas de ação afirmativas e 

inclusão (CARVALHO, 2007; SALES, 2007; SALES, 2008; MELO; SOUSA, 2009; 

AMARAL, 2010; ALMEIDA, 2010); c) pós-graduação, pesquisa e produção do 

conhecimento (ABRÃO, 2007; MENEGUEL; ROLB, 2007; SILVA, 2008; MACIEL; 

MAZZILI, 2010); d) formação e trabalho docente (MAUÉS, 2008; CALDERÓN; 

LOURENÇO, 2009; TIRADENTES, 2010; SILVA; FERRO; ARRUDA, 2010; MOTA 

JÚNIOR; MAUÉS, 2010); e) educação superior (LÉDA, 2007; TRÓPIA, 2008; DANTAS; 

SOUSA JÚNIOR, 2009; SOUSA, 2010); f) avaliação institucional (CHAVES; RIBEIRO, 

2008; RODRIGUES; PEIXOTO, 2009); g) educação a distância (SEGENREICH, 2009; 

OLIVEIRA, 2009; GARCIA, 2008); h) novos papéis da universidade (FERREIRA, 2010) e 

tendências dos cursos de graduação (SOUSA, 2007); i) expansão da educação superior 

(GOMES; MORAES, 2009). 

 

  

                                                

 
25 Ver: Soares, 1996. Maria clara couto – Banco Mundial: políticas e reformas. In: TOMMASI, LÍVIA de; 
WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Sérgio. O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 
1996. 
26 Ver: http//cgge.org.br. 
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Tabela 21 - Síntese das temáticas relacionadas à expansão da educação superior no período de 2003 a 
2006 

Temáticas Frequência 
Universidade corporativa e instituições tecnológicas 2 
Políticas de ação afirmativas e inclusão 6 
Pós-graduação, pesquisa e produção do conhecimento 4 
Formação e trabalho docente 5 
educação superior 4 
Avaliação institucional 2 
Educação a distância 3 
Novos papéis da universidade e tendências dos cursos de graduação 2 
Expansão da educação superior 1 
Total de Trabalhos 29 

 

Sobre a relação entre reestruturação produtiva, desenvolvimento e expansão da 

educação superior, Ramos (2007), ao analisar o projeto de formação profissional de uma 

universidade corporativa, e Pires (2007), a formação do trabalhador em instituições 

tecnológicas, por diferentes olhares e focos analíticos, apontaram a fragilidade de perspectivas 

que tendem atrelar uma a outra. Para ambos, ao passo que a atual expansão, ao mesmo tempo 

que tem assegurado a ampliação da oferta de vagas para os trabalhadores no nível superior, 

por outro, redimensiona a formação profissional subordinando-a, predominantemente, à 

expansão do capital. Segundo Ramos, 

O aumento da oferta de escolaridade para a satisfação das necessidades oriundas da 
reestruturação produtiva das empresas não foi suficiente para que o nível de 
emprego alavancasse e diante do desemprego estrutural encontramos um trabalhador 
empobrecido e um aumento no setor de serviços, combinado com a expansão da 
economia internacionalizada o que fez com que as questões sociais ficassem 
subordinadas às questões econômicas. (RAMOS, 2007, p. 4) 

Para Pires (2007), ao ser convertido em força produtiva, o conhecimento na sociedade 

capitalista tem sido apropriado e concebido como propriedade privada e, nesse sentido, o 

mercado tem requerido um conjunto de “qualificações” dos trabalhadores, exercendo pressão 

para uma formação mais ampla, rápida e flexível, sob o argumento de se garantir a 

empregabilidade. Nesse sentido, indica que tem havido uma retomada da educação 

profissional, mais flexível, com a perspectiva de formação voltada para os ditames técnicos, 

em nível médio, e tecnológico, em nível superior, “integrada aos diferentes níveis e 

modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” (LDB, art. 

39). No que se refere à educação superior, segundo a autora, a lógica de sua expansão por 

meio das IES tecnológicas e cursos superiores de tecnologia articula-se à defesa de maior 

flexibilização do ensino. 
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Essa afirmação é corroborada pelo MEC, quando afirma que os cursos superiores de 

tecnologia “vieram responder à demanda por preparação, formação e aprimoramento 

educacional e profissional, numa situação em que os indivíduos não podem ou não querem 

dispensar quatro ou cinco anos para cursarem uma graduação convencional” (BRASIL, MEC, 

2003).  Aqui, mais uma vez, transparece a complexidade das relações entre Estado, mercado e 

educação, demarcando a retórica da necessidade da formação para o trabalho em cursos 

tecnológicos, capazes de garantir a empregabilidade do trabalhador ou, ainda, de legitimar sua 

exclusão do mercado de trabalho por falta de formação e/ou qualificação adequada(PIRES, 

2007, p. 10).  

No que se refere especificamente à educação superior, Pires (2007) apontou para a 

complexidade desse processo, que tanto alterou a lógica de expansão como redimensionou a 

política da educação profissional. A expansão dos cursos tecnológicos em instituições 

públicas (Cefets) assumiu um papel de destaque na consumação dessas políticas, bem como 

no redimensionamento da formação do trabalhador, a qual, por um lado, assegurou a 

ampliação da oferta de vagas gratuitas no nível superior, a interiorização de IES e cursos e a 

aceleração do processo de formação; por outro, nas palavras de Pires: 

O Estado propõe diretrizes para assegurar o crescimento do ensino médio, dos 
cursos pós-médios, do Ensino Superior – e da educação tecnológica mais 
especificamente -, sem assegurar, em contrapartida, os recursos para que as 
instituições garantam sua autonomia sem serem ‘forçadas’ a aderirem aos modelos 
de financiamento propostos e que, ao contrário de assegurarem um desenvolvimento 
equivalente para as instituições, as mantém na lógica desigual e combinada. (PIRES, 
2007, p. 14).  

É no contexto dessas alterações voltadas para uma formação mais flexível que se 

inserem as políticas de expansão da educação superior, assentada no trabalho e nas demandas 

pela qualificação do trabalhador, tendo como destaque as instituições federais de educação 

tecnológica no redimensionamento da formação do trabalhador. 

A discussão sobre as políticas afirmativas e de inclusão na educação superior também 

se fez presente, com destaque para o Programa Universidade para Todos (Prouni), como 

estratégia para a expansão. O Prouni, enquanto política de governo, é fortemente criticado por 

promover a inclusão de estudantes oriundos da escola pública no Ensino Superior particular, 

via transferência de recursos do fundo público, via renúncia fiscal da União, para as 

instituições particulares. Os estudos também o acusam de reforçar uma desigualdade dual na 

sociedade brasileira, na qual uma parcela significativa da população egressa do ensino médio, 

quando acessam a educação superior o faz em instituições de qualidade duvidosa. Segundo 
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Carvalho (2007), o Prouni, como política de inclusão, está voltado para o atendimento, no 

setor privado, “de grupos sociais sem chances efetivas de acesso às universidades públicas”. 

Trata-se de processo ambíguo, segundo Carvalho, tanto no que se refere aos processos 

instituídos e instituintes de inclusão junto às IES privadas parceiras do programa, seja no 

plano político, financeiro, pedagógico e social, no que concerne aos sujeitos sociais da 

população-alvo do programa, concluintes do ensino médio público, com recorte de renda 

familiar e étnico-racial. Amaral (2010) também criticou o Prouni como política de ampliação 

do acesso ao Ensino Superior, assim como o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Para ele, há um difícil consenso entre os discursos que permeiam as políticas de expansão e 

democratização da educação superior no governo Lula e que estes precisam ser pesquisados 

intensamente em termos de sua utilização como política de Estado e em termos das novas 

questões de ordem institucional e pedagógica que suscitam. 

Se, em certa medida, políticas de inclusão na educação superior como o Prouni são 

criticadas, em relação às políticas de ação afirmativa, “há quase um consenso de que estas 

devem ser empreendidas pelo Estado, pela iniciativa privada e pelos movimentos socais” 

(SALES, 2008, p. 14). E mais, ao invés de esperar “que a universidade ideal seja construída 

para depois incluir” deve-se incluir nas universidades públicas para, a partir de então, discutir 

sua expansão e qualidade (SALES, 2007).  

Ainda tendo como pano de fundo o processo de expansão da educação superior, 

destacam-se os trabalhos acerca da pós-graduação, pesquisa e produção do conhecimento, que 

apontam mudanças substantivas. Tal é o caso da pós-graduação lato sensu, que, se na década 

de 1960 passou a ser vista como meio adequado para a qualificação do magistério superior, a 

partir da Resolução CNE n. 01/2001, perde sua força, em face da “significativa expansão do 

sistema de pós-graduação stricto sensu e sua capacidade atual de formar mestres e doutores”, 

conforme afirma Abrão (2007, p.12). Contudo, Silva (2008) aponta numa direção contrária no 

que se refere ao papel desempenhado pelos cursos de pós-graduação lato sensu no contexto 

atual. Segundo ele,  esses cursos ainda são responsáveis pela titulação máxima de formação 

acadêmica de, aproximadamente, um terço dos docentes que atuam na educação superior e, 

seguindo uma tendência histórica da educação brasileira de restrição do público e estímulo 

estatal à expansão do setor privado, esse setor também domina a oferta e dinâmica dos cursos 

de especialização. 

Sobre a expansão dos programas de pós-graduação stricto sensu, Meneghel e Robl 

(2001) indicam que, apenas no final de 1980, sobretudo em 1990, houve nova expansão 

desses programas, incluindo-se aí os de educação, para regiões consideradas “periféricas”, ou 
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seja, fora do eixo geográfico e central de produção econômica do país, tradicionalmente, com 

menor apoio de agências de pesquisa e com menor produção científica (p.8). Contudo, mesmo 

sendo registrados a expansão da pós-graduação e o consequente crescimento da produção 

científica, as diferenças e assimetrias geográficas relativas ao número de programas, bem 

como ao seu conceito na Capes, mantiveram-se significativas. No que se refere 

especificamente à área da educação: 

Há que destacar o aumento da quantidade da produção na área – cujo grande 
crescimento, nos últimos anos, resulta da expansão do número de periódicos e 
eventos. Tal se deve, provavelmente, a mudanças no modo de produção do 
conhecimento, cada vez mais apoiado em grupos de pesquisa [...] e redes 
interinstitucionais de pesquisadores [...], as quais favorecem a publicação e 
socialização da produção. (MENEGHEL; ROBL, 2007, p. 13) 

Em análise sobre a associação ensino, pesquisa e extensão relacionada às políticas 

mais recentes de expansão da educação superior, Maciel e Mazzile (2010), afirmam que a 

expansão acelerada do setor privado/mercantil tem colaborado para enfraquecer o 

cumprimento do princípio constitucional (art. 207) que caracteriza e, ao mesmo tempo, 

diferencia as universidades das demais organizações acadêmicas, incluindo o princípio da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Isso se aplica mesmo em face da 

diferenciação, entre os governos Lula e FHC, das políticas de expansão da educação superior 

por meio das políticas de expansão da educação superior pública, como a criação de novas 

Ifes, de novos campi, cursos e vagas para a ampliação do acesso no setor público, bem como 

das políticas de ação afirmativa. Para os autores, o segmento privado/mercantil “vem sendo 

cada vez mais desobrigado de compromissos com padrões de qualidade para a educação 

superior” (p. 11), tendo em vista que, em larga medida, a referida indissociabilidade não é 

vista como princípio imprescindível para a manutenção do “padrão de qualidade” para a 

educação superior. 

Na esteira da expansão da educação superior, a formação e trabalho docente foi outra 

temática recorrente como contraponto à expansão da educação superior, abrangendo questões 

tais como: a regulação educacional, a terceirização, exercício profissional docente, trabalho na 

pós-graduação. Quanto à regulação da educação, Maués (2008) e Mota Junior & Maués 

(2010) se debruçaram sobre a temática.  

Para Maués (2008), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), constitui-se em regulação pós-burocrática das políticas de 

educação superior, na qual o Estado Avaliador, utiliza os parâmetros do quase mercado para 
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exigir das instituições federais de educação superior, e consequentemente de seus docentes, 

elevados níveis de produtividade. 

Para Mota Junior e Maués (2010),a expansão das matrículas tanto na graduação 

quanto na pós-graduação, não acompanhada da correspondente contratação de funções 

docentes, somada as perdas de direitos previdenciários, defasagem salarial e falta de 

investimentos em infraestrutura nas IES (p. 12) tem gerado processos de precarização e 

intensificação do trabalho docente, particularmente nas universidades federais, análise essa 

que se coaduna com as considerações de Leher e Lopes (2008). 

Já Calderón e Lourenço (2009) analisaram mudanças no campo do trabalho docente 

face à terceirização da educação superior e expansão das cooperativas de mão-de-obra. Com 

foco na expansão da educação superior privada e a institucionalização do mercado e 

mercantilização, apontam em que medida as políticas educacionais de caráter neoliberal 

interferiram no processo de expansão, bem como na criação de um cenário propício à 

flexibilização das condições trabalhistas (contratos de trabalho) expresso na expansão da 

terceirização via cooperativas como alternativa viável de contratação (CALDERÓN; 

LOURENÇO, 2009, p. 14). Ainda nesse cenário de expansão privada, Tiradentes (2010), 

analisou essas mudanças da reestruturação do ‘mercado’ da educação superior no âmbito da 

internacionalização, fusões e aquisições conjugadas à ampliação do financiamento público. 

Para Silva, Ferro e Arruda  (2010), “o ritmo e as facetas da expansão e internacionalização do 

Ensino Superior brasileiro expressam bem o movimento de produção e reprodução do capital, 

na sua forma atual” (p. 10). Ao analisar a expansão da educação superior no estado do Mato 

Grosso do Sul, os autores verificaram que, entre os anos de 1991 a 2007, 99% dela se 

concentrou no setor privado. Segundo os autores 

Esse movimento é fortemente dinamizado pela entrada de capital estrangeiro, 
Acordo Mundial do Comércio (OMC) e pela relação de co-parceria entre Estado e 
mercado. O pressuposto do capitalista é o de que o capitalismo é infinito, mas o 
mercado não é. Quando o capitalista percebe o limite do mercado; ele procura 
mecanismos para produzir e circular a mercadoria de forma a ampliar o capital. 
(SILVA; FERRO; ARRUDA, 2010, p. 10)  

Esse quadro, por sua vez, explicaria a conformação do trabalho do professor no Ensino 

Superior na atualidade, tanto no setor privado como no setor público. Outros trabalhos, que se 

dedicaram à análise das políticas para a educação superior no governo Lula, apresentam uma 

reflexão crítica sobre as políticas implementadas voltadas para a ampliação do acesso, tanto 

na esfera pública como privada. Todavia, um ponto importante do debate girou em torno da 

continuidade ou não das políticas de expansão entre os governos FHC e Lula. Léda (2007), ao 
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estudar a educação superior no governo Lula, toma a proposta da Universidade Nova/Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) como eixo analítico central, 

apontando-o como mais um dos elementos de uma “velha agenda da contrarreforma da 

educação superior” (p. 9), principalmente, quando analisado em conjunto com outras medidas 

adotadas por esse governo sob o discurso da democratização do acesso. Segundo a autora, 

durante o governo Lula esteve em curso a implementação de um “reforma universitária em 

doses homeopáticas”, mantendo o mesmo viés ideológico neoliberal presente no governo 

FHC.  

Dentre os indícios dessa reforma universitária direcionada à privatização e 

mercantilização do ensino foram destacados pelos autores: a Lei de Inovação Tecnológica 

(Lei no. 10.973/04); Lei da Parceria Público-Privada (Lei no. 11.079/04); Programa 

Universidade para Todos – Prouni (Lei no. 11.096/05); Sistema Nacional de Avaliação da 

educação superior – Sinaes (Lei no. 10.861/2004); e, as bases legais para a modalidade de 

educação a distância (EaD) pelo Decreto no. 5.622/05. Nesse sentido, “considera-se que essas 

cinco medidas legais, em pleno processo de execução, constituíram-se em passos para a 

consolidação do Projeto de Lei no. 7.200/2006, que estabelece as normas gerais para a 

educação superior” (p. 6).  

Assim, para Léda (2007), em que pese a retórica dos discursos e documentos oficiais 

sobre a retomada do crescimento do Ensino Superior público, o que se observou foi o 

contínuo favorecimento da expansão do Ensino Superior privado e da privatização das IES 

públicas, seja por meio da autorização para criação de novas IES e cursos, seja por meio de 

dispositivos legais capazes de esfacelar a fronteira público-privado, além das limitações 

orçamentárias para o setor público, o que, na prática, indicaria uma falsa ruptura com o 

governo FHC. 

Também estudando a educação superior durante o governo Lula, no período de 2003 a 

2008, e considerando o contexto político, social e econômico do país das últimas décadas, 

Sousa (2010) problematizou a redução do poder indutor da expansão via setor privado devido 

à tendência crescente de aumento de vagas ociosas. A expansão da educação superior 

concentrada predominantemente na esfera privada foi iniciada na segunda metade da década 

de 1990 e intensificada no governo Lula, podendo ser facilmente observada nos dados 

referentes ao número de IES, cursos, matrícula e vagas nos setores público e privado. 

Contudo, se por um lado houve um crescimento expressivo deste nível de ensino em 

decorrência das políticas de acesso, por outro, o número de vagas ociosas, ou seja, a diferença 

entre o número de vagas autorizadas pelo MEC para cada IES e o número de ingressantes a 
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cada ano nas respectivas IES, também cresceram expressivamente. Segundo o autor, 

considerando-se os dados do Inep do período 2003-2008, o número de vagas ociosas em 

cursos superiores presenciais praticamente dobrou (crescimento de 99,0%), mas esse aumento 

se deu quase integralmente no setor privado (98,0%). Enquanto o percentual de vagas ociosas 

nas IES públicas se manteve em torno de 2,3% por ano, no setor privado essa média foi de 

97,6% em relação ao total, o que, por sua vez, confirma a tese de o crescimento das vagas 

ociosas concentrar-se no setor privado. 

Ao comparar, no setor privado, a evolução do número vagas ofertadas com o número 

de vagas ocupadas e vagas ociosas, Souza (2010) mostra que o número de vagas ociosas no 

setor privado cresceu 49,7% entre 2003 e 2008. Sobre esse crescimento de vagas ociosas nas 

IES privadas, Souza afirma que isso pode ser o resultado de três fatores principais:1)criação 

de ‘estoque de vagas’ que se explica pelo fato de as IES solicitarem ao MEC a abertura de um 

número mais elevado do que as que efetivamente serão oferecidas; 2) crescimento 

desordenado do setor, acentuado, sobretudo, a partir da segunda metade dos anos 1990, e 3) 

projeção das IES e cursos a partir do lucro que pode ser aferido com a prestação dos seus 

serviços e não das demandas sociais, visando a atender sinais imediatos de mercado (p. 10). 

Para o autor, esse crescimento constante de vagas ociosas na esfera privada tende a 

“evidenciar sinais de esgotamento no quadro de sua expansão, bem como fortes indícios de 

exaustão” (p. 13), sendo necessário questionar em que medidas programas do governo Lula 

(como o Prouni) têm contribuído para combater essa tendência, uma vez que várias ações 

voltadas para a elevação das taxas de acesso ao ensino superior preservaram semelhanças com 

as políticas neoliberais de apoio à expansão do setor privado. 

A análise de Trópia (2008), em período correlato, teve como centralidade as disputas, 

apoios e alianças de classe às políticas para a educação superior no governo Lula, no período 

de 2002 à 2007. Em seu trabalho, procurou evidenciar os principais eixos da política do 

governo Lula, bem como as orientações e posições defendidas por diferentes forças sociais 

pela ampliação do acesso à educação superior, a partir de três pressupostos.  

1) As relações sociais são, invariavelmente, relações entre classes em presença e em 
disputa; 2) Toda política estatal resulta dos conflitos de interesses de classes e 
frações de classe em luta. A partir da análise da composição das classes em uma 
situação concreta, é possível afirmar que há situações hegemônicas, ou seja, que 
uma das classes ou frações de classe consegue fazer com que seus interesses 
econômicos imediatos e exclusivos predominem sobre os interesses de outras classes 
e frações de classe. Mas esse predomínio resulta, invariavelmente, de um 
enfeixamento, da confluência dos interesses em disputa na cena política; 3) A 
política educacional do governo Lula expressa, até o presente momento, a vitória das 
classes e frações de classe dominantes, em particular do capital financeiro, que 
contou, para conquistar esta hegemonia, com o apoio da burocracia estatal, vis-a-vis 
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do Ministério da Educação, da burguesia nacional industrial, da nova burguesia de 
serviços, de alguns setores das classes médias, bem como de setores populares. Por 
sua vez, encontrou a resistência de alguns setores organizados e de uma fração das 
classes médias: o funcionalismo público federal, especialmente. (TROPIAS, 2008, 
p. 1) 

A partir destes pressupostos - relações de disputa, conflitos de interesses na política e 

resistência na tessitura política e social -a análise empreendida pela a autora conduz à 

conclusão de que, embora haja interesses específicos, frações burguesas e de algumas frações 

das classes médias convergiram e apoiaram a proposta de reforma da educação superior do 

governo Lula.  

Em perspectiva semelhante, Dantas e Sousa Júnior (2009), ao analisarem a política do 

governo Lula para a Educação, considerando os pilares da política econômica, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), a política de financiamento da educação superior 

pública e as políticas de expansão da educação superior, com especial destaque para a 

Universidade Aberta (UAB), o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (Fies), o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

chegam à conclusão de que  

O conjunto das ações do governo no âmbito das políticas sociais demonstra um 
deslocamento em favor do “público”, dentro da histórica oscilação das políticas 
estatais brasileiras entre o público e o privado. A ampliação da intervenção da União 
na expansão da educação superior, a partir de um conjunto de medidas, sinaliza[m] 
no sentido da ampliação do acesso à educação pela via da escola pública (DANTAS; 
SOUSA JÚNIOR, 2009, p. 13). 

E, ainda, à conclusão de que a educação ‘pública’ está 

profundamente marcada pela manutenção de uma concepção gerencialista de 
administração escolar, herdada em grande parte do governo anterior, no sentido de 
se buscar uma educação “de resultados” e do caráter regulatório do sistema 
educacional. Por outro, manifesta uma inegável tendência de crescimento e 
expansão com maior aporte de recursos públicos. Esse caráter ambivalente pode 
permanecer por tempos ou, no entanto, pode oscilar em favor de um ou de outro 
polo (DANTAS; SOUSA JÚNIOR, 2009, p. 14). 

Nesse sentido, os autores, ao trazerem para o debate o caráter contraditório das 

mudanças políticas, destacam a necessidade de a sociedade civil em geral e, em particular, os 

movimentos sociais da educação, ocuparem espaços e campos de disputas estabelecidos, 

ampliando, assim, sua participação e condições de interferir no curso das políticas 

educacionais.  
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A temática avaliação também se fez presente. Ao analisar as políticas de avaliação 

institucional da educação superior, com um olhar mais direcionado para o caso da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Ribeiro e Chaves (2008) apontam que as políticas em 

curso “correspondem à concepção produtivista pautada na lógica neoliberal, presente, 

também, na UFPA” (p. 2). Por sua vez, Rodrigues e Peixoto (2009), considerando o primeiro 

ciclo de avaliação dos estudantes de graduação no Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade), indicaram que, naquele momento, houve avanços, do vista teórico, na 

ampliação da discussão sobre avaliação e seus objetivos. Por outro lado, na ‘prática’ 

desenvolvida na rotina diária da IES não foram percebidos avanços, uma vez que continuava a 

prevalecer o caráter mais burocrático da mesma, criando “uma cultura de aversão à avaliação 

institucional” (p. 16).  

Neste mesmo cenário contemporâneo de expansão do Ensino Superior, Garcia (2008) 

analisa a educação a distância, enquanto modalidade de ensino, no processo de ampliação do 

acesso. A expansão dessa modalidade de ensino situa-se no bojo das políticas de Estado, 

inspirada nas recomendações dos organismos multilaterais (p. 7), imerso em um processo de 

reestruturação do sistema de ensino em geral e, particularmente, do Ensino Superior, iniciado 

no governo de FHC e que tem continuidade no governo de Lula. Tal processo de 

reestruturação, que tem como um de seus elementos centrais a flexibilidade, embora afirme 

impulsionar o acesso dos segmentos sociais excluídos, justificando as ações com discursos 

que salientam os compromissos éticos com a equidade, está fortemente contaminado pelos 

interesses de mercado empresarial. Essa flexibilidade se manifesta na maior diferenciação das 

IES, com variações nas suas identidades, formatos organizacionais e institucionais, voltados 

para a substituição de um modelo único de Ensino Superior e de universidade, de modo a 

atender às exigências regionais, locais, do mercado de trabalho e do setor produtivo (p. 5). É 

nesse contexto que a expansão do Ensino Superior a distância foi voltada prioritariamente 

para o segmento populacional de baixa renda, ingressante principalmente no ensino superior 

privado. Se os alunos sentem-se atraídos por mensalidades mais baixas que o ensino 

presencial e consideram mais fácil conciliar educação e trabalho em seu dia a dia, isto passou 

a ser apreendido pelos empresários da educação como uma fatia de mercado a ser incorporada 

por suas empresas (p. 7). Nesse sentido, para Garcia, se em termos quantitativos a expansão 

foi significativa, contendo possibilidades de inclusão social de segmentos sociais ‘excluídos, 

conforme o discurso oficial, as contradições que emergem dessas políticas apontam para a 

inclusão precária desses segmentos no campo da educação superior.  
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Diferentemente dos demais trabalhos apresentados no GT 11, que se dedicaram à 

análise da expansão da educação superior em determinado governo ou mandato, o trabalho de 

Gomes e Moraes (2009) se desenvolveu a partir da compreensão e caracterização de estágios 

e/ou fases de expansão, considerando as especificidades e dimensões em que a expansão se 

apresenta social e historicamente, procurando articular o estágio atual da educação superior 

com as características que o matizam (p. 1). A partir da discussão teórica sobre as 

características constituintes e constitutivas de um sistema de ensino superior de elite, de 

massa e de acesso universal, os autores ponderaram sobre a necessidade da “articulação dos 

dados quantitativos sobre a expansão do sistema com a análise acerca das mudanças 

provocadas em todo o sistema” (p. 6), tomando como principal período de análise os dados 

correspondentes aos anos de 1980 a 2007,e problematizaram as principais características 

desse período no que se refere ao crescimento tanto do sistema quanto do acesso a esse nível 

de ensino, bem como das políticas educacionais e suas consequências nesse processo. Para os 

autores, o sistema de educação superior brasileiro já se encontrava claramente delineado como 

sistema de elite; contudo, por razões econômicas, políticas, sociais e culturais, passou a ser 

“profundamente remodelado por meio de políticas de corte ‘liberal-conservador’ (governo 

FHC) e ‘neoliberal-populista’ (governo Lula), fazendo emergir, apenas contemporaneamente, 

o sistema de massa” (p. 12). 

Desse modo, os autores inferem que as políticas de governo voltadas para a expansão 

da educação superior no Brasil, principalmente a partir de meados da década de 1990, tais 

como, a Gratificação de Estímulo à Docência (Lei no. 9.678/98), Exame Nacional de Cursos, 

Programa Universidade para Todos (Medida Provisória nº 213/2004 e Lei nº 11.096/2005, 

Programa Expansão das IFES; Processo de Integração de Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (Decreto nº 6.095/2007), Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Decreto nº 6.096/07), Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (Decreto nº 5.800/06), concorreram para a transição de um 

sistema de elite para um sistema de massa no Brasil. E, se por um lado, esse sistema de massa 

tem-se consolidado predominantemente via esfera privada, dado seu tamanho, por outro lado, 

à medida que o setor público também registrou um crescimento expressivo nos últimos anos, 

ele causa impacto não só no tamanho do sistema, mas, principalmente, no modo como o 

mesmo passa a operar. 

 

3.3 Algumas considerações 
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A Anped, por congregar pesquisadores com diferentes orientações teóricas, torna-se 

espaço de grande relevância no campo educacional. A pluralidade de concepções se faz 

presente nos trabalhos apresentados. Na multiplicidade de temáticas abordadas, relacionadas à 

expansão da educação superior, podemos observar que os trabalhos produzidos durante o 

governo FHC tiveram como característica central a crítica contundente das políticas adotadas. 

O mesmo não aconteceu em relação ao governo Lula, principalmente ao primeiro mandato. 

As críticas dirigidas às políticas de expansão do sistema federal de educação começam 

a surgir no meio do segundo mandato. Irá crescer a polaridade entre pesquisadores, o que se 

revela nos trabalhos apresentados nas reuniões anuais da Anped, no que se refere à avaliação 

das políticas do governo Lula, especialmente as direcionadas para a expansão da educação 

superior, por meio a ampliação do Fies, do Prouni, de políticas de ação afirmativa, do Reuni e  

da UAB.  

De um lado, um número expressivo de trabalhos e pesquisadores vão creditar a esse 

governo a ruptura com a política de orientação neoliberal implementada por FHC. O principal 

argumento destes é o de que as políticas em curso tem como foco a democratização do acesso 

à educação superior. No caso da renúncia fiscal em troca de vagas e mesmo da ampliação do 

Fies não se constituiria um mero mecanismo de transferência de recursos para o setor privado. 

Antes, ao fazer isso, o governo asseguraria a uma parcela significativa da população, 

geralmente alijada desse nível educacional, um direito social. Logo, as IES privadas ao 

desempenharem uma função concedida pelo Estado, qual seja a educação, passam a exercer 

uma função pública, não havendo, portanto, conflitos nessa relação entre recursos públicos 

alocados também ao setor privado. 

De outro lado, um número também expressivo de trabalhos e pesquisadores tecem 

crítica contundente às políticas de expansão destinadas à expansão do sistema federal, como o 

Programa de Expansão das Ifes e, principalmente, ao Reuni, pela dita intensificação e 

precarização das condições de trabalho, dando continuidade à lógica neoliberal impingida 

pelo governo FHC.   

Dentre as temáticas mais frequentes se destacam: reforma da educação superior, 

universidade e política do governo Lula, neoliberalismo (38 trabalhos); formação e trabalho 

docente (26 trabalhos); pesquisa, pós-graduação e produção do conhecimento (23 trabalhos); 

Política de avaliação da educação superior(21 trabalhos); acesso, inclusão e políticas de ação 

afirmativa (15 trabalhos); e, origem, concepções, expansão, e crise da universidade e da 

educação superior (11 trabalhos),como indicado na Tabela 22. 



124 
 

 

 

Tabela 22 - Trabalhos sobre educação superior / ANPED/ temática 

TEMÁTICAS Frequência 

Carreira de funcionário técnico-administrativo 1 

Estágio curricular e marketing  2 

Formação profissional  2 

Vestibular, vagas e evasão  4 

Educação a distância e inovações educativas  6 

Financiamento da educação superior 6 

Educação superior no mundo 8 

Origem, concepções, expansão, e crise da universidade e da 

educação superior 
11 

 Acesso, inclusão e políticas de ação afirmativa  15 

Política de avaliação da educação superior – avaliação 

universitária, avaliação e política institucional, Exame Nacional de 

Curso, Paiub, avaliação externa  

21 

Pesquisa, pós-graduação e produção do conhecimento  23 

Formação e trabalho docente  26 

Reforma da educação superior, universidade e política do 

governo Lula, neoliberalismo 
38 

Total de trabalhos 163 

 

No próximo capítulo, abordaremos a produção sobre expansão da educação superior 

nos periódicos nacionais. 



 

 

CAPÍTULO 4 -    

Expansão da educação superior nos periódicos nacionais no período de 

1990 a 2010 

Este capítulo tem como objetivo mapear a produção acadêmica nos periódicos 

nacionais sobre educação superior, bem como identificar e analisar expansão da educação 

superior, no período de 1990 a 2010. Buscamos evidenciar como a expansão da educação 

superior se faz presente nos periódicos nacionais, identificando as incidências temáticas 

relacionados ao objeto em análise e a recorrência das mesmas. A análise feita procurou 

resgatar a discussão sobre a expansão da educação superior nos periódicos nacionais, 

evidenciando as áreas que mais publicaram artigos sobre a expansão da educação superior, 

bem como as principais temáticas relacionadas direta ou indiretamente a ela. 

Para tanto, procedemos um levantamento bibliográfico cuidadoso sobre a produção 

nos periódicos nacionais. Dado o volume de periódicos e respectivos artigos, bem como a 

dispersão geográfica, estabelecemos dois critérios para seu mapeamento: a) o periódico 

deveria estar na base de dados do site Scientific Electronic Library Online (SciELO) por 

considerarmos que esta biblioteca virtual congrega a maioria dos periódicos catalogados e 

indexados do país; b) o artigo deveria ter como palavra-chave um dos seguintes termos: 

educação superior e/ou ensino superior, expansão da educação superior e/ou expansão do 

ensino superior; e c) o artigo deveria estar disponível on-line na sua totalidade. 

Este capítulo está organizado em três partes. Na primeira, apresentamos o 

mapeamento dos periódicos, destacando as áreas que mais se dedicaram ao assunto em tela e 

o volume de artigos produzidos no período de 1990 a 2010. Na segunda, apresentamos a 

análise da produção sobre expansão da/do educação/Ensino Superior.  

 

4.1 Os periódicos nacionais: áreas de concentração e volume de produção 

 

No período de 1990 a 2010, a produção científica brasileira aumentou 

consideravelmente. O número de publicações cresceu cerca de 205%, alcançando a marca de 

32.100 artigos indexados no Institute for Scientific Information (ISI). Também dobrou sua 

participação na produção científica mundial, respondendo por cerca de  2,29%  dela. (Brasil, 

2010). O crescimento relativo da produção científica em comparação com a mundial, tem 

indicado um aumento três vezes maior nas décadas em estudo. 
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Figura 1 - Artigos científicos do Brasil indexados no Institute for Scientific Information (ISI) 

 
 

Figura 2 - Crescimento relativo da produção científica no Brasil e no mundo, com referência a 1982 
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Quanto à participação das áreas do conhecimento na publicação de artigos em revistas 

científicas internacionais indexadas no ISI, segundo Brasil (2010), a área de Clínica Médica 

respondeu por 18,8% do total, Física por 12,8%, Química por 12,3%, Ciência em 

Animais/Plantas por 9,9%, Biologia e Bioquímica por 7,8%, Engenharia por 5,5% e as demais 

áreas por 33% das publicações, conforme indicado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Artigos brasileiros publicados em revistas científicas internacionais indexadas no ISI, 
segundo áreas do conhecimento 

 
 

De acordo com dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa/CNPq, somente no período 

de 2000 a 2008,houve um crescimento substantivo no número de artigos publicados em 

periódicos especializados de circulação nacional e internacional, registrando um crescimento 

de 68,19% e 143,54%, respectivamente. Esse crescimento, porém,  quando observado 

segundo as grandes áreas, manifestou-se de modo diverso em cada uma delas, conforme 

Tabela 23.  
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Tabela 23 - Artigos completos publicados em periódicos especializados de circulação nacional e 
internacional, segundo grandes áreas, no período de 2000 a 2008 

Grande área 
Artigos completos publicados em periódicos especializados 

Circulação nacional Circulação internacional 
2000-2003 2005-2008 2000-2003 2005-2008 

Ciências Agrárias  11.069 14.372 3.025 6.805 
Ciências Biológicas  6.920 7.940 7.853 16.348 
Ciências da Saúde  11.681 16.360 5.975 16.365 
Ciências Exatas e da 
Terra  4.402 4.934 9.897 14.082 
Ciências Humanas  6.497 10.758 1.102 1.729 
Ciências Sociais 
Aplicadas  3.956 7.128 610 1.046 
Engenharias  3.714 5.054 4.648 7.743 
Linguística, Letras e 
Artes  2.130 3.074 309 359 
Todas as grandes áreas 41.393 69.620 26.475 64.477 

 Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil e Fomento do CNPq; Disponível em 
http://www.cnpq.br/estatisticas/indic_gde_area.htm.Acesso:outubro, 2011. 

 

Conforme indicado na Tabela 23, o crescimento da publicação de artigos em 

periódicos de circulação nacional foi maior nas áreas de Ciências Humanas e de Ciências 

Sociais Aplicadas, enquanto que as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e 

Ciências da Saúde tiveram um crescimento maior nos periódicos de circulação internacional. 

Segundo Oliveira et al. (2012), a diferença existente entre as áreas expressa que há entre as 

grandes áreas do conhecimento distinções no que se refere ao que é mais valorado em termos 

de publicações científicas, bem como em termos do que se apresenta como reflexo da 

internacionalização27do conhecimento científico e da educação superior brasileira.  

Ao que tudo indica, o crescimento identificado da produção científica nacional tem 

estabelecido interfaces diretas com as políticas para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), com os recursos destinados a P&D e CT&I em geral, 

as bolsas e fomento à pesquisa, bem como a expansão da pós-graduação stricto sensu. 

(CATANI; OLIVEIRA; MICHELOTTO, 2010; BITTAR, 2010; GUIMARÃES; AVELL, 

2010). Mas esse assunto será melhor explorado nos capítulos adiante desta tese.  

O crescimento verificado na produção científica nacional, bem como no número de 

artigos publicados em periódicos de circulação nacional, também foi verificado no que se 
                                                

 
27 Sobre internacionalização da educação superior ver: Wielewicki, H. G., Oliveira, M. R. (2010); Morosini, M. 
C. (2006). 
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refere especificamente à produção sobre educação superior e sua expansão, objeto desta tese. 

No período de 1997 a 201028, dentre os 1.216 periódicos nacionais, identificamos 64 que 

publicaram artigos sobre Educação/Ensino Superior e/ou Expansão da/do Educação/Ensino 

Superior, em diferentes áreas do conhecimento, conforme indicado nas Tabelas 24 e 25.  

 

Tabela 24 - Produção sobre Educação/Ensino Superior no periódicos nacionais: agrupamento, número 
de periódicos e número de artigos, no período de 1997 a 2010 

Grande área 
 Base Nacional1 

Produção sobre Educação/Ensino 
Superior 

Periódicos Artigos 
Ciências da Natureza 253 1 1 

 
Exat. E da Terra – 
E&T 134 1 1 

 
Engs e Comp. – 
ENG 119 - - 

Ciências da Vida 380 17 75 
 Agrárias – AGR 114 1 1 
 Biológicas – BIO 134 - - 
 Saúde – SAU 132 16 74 
Humanidade 371 36 184 
 Humanas – HUM 133 24 163 
 Soc. Aplic. – SOC 129 12 21 

 
Ling. Letr. E Artes 
– LLA 109 - - 

Outras 2 212 10 36 
 212 10 36 
Total 1.216 64 296 

1 Dados do Portal de Periódicos/ Capes, em fevereiro de 2013.2 Área e/ou periódicos auto declarados como 
multidisciplinar e/ou interdisciplinar.  

  

                                                

 
28 No período entre 1990 e 1996 não foi encontrado qualquer artigo com as palavras-chave pesquisadas, a saber: 
educação superior, ensino superior, expansão da educação superior, expansão do ensino superior. 
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Tabela 25 - Produção sobre Educação/Ensino Superior nos periódicos nacionais e número de artigos 
publicados, e respectivos percentuais, por grande área, no período de 1997 a 2010 

Grande Área 
 

Periódicos nacionais1 

Periódicos com 
artigos sobre 
Educação/Ensino 
Superior 

Artigos sobre 
Educação/Ensino 
Superior 

No % No % No % 
Ciências da 
Natureza 253 20,80% 1 1,56 1 0,33 

Ciências da Vida 380 31,25% 17 26,56 75 25,33 
Humanidades 371 30,50% 36 56,25 184 62,16 
Outras 2 212 17,47% 10 15,62 36 12,16 
Total 1.216 64 296 

1 Dados do Portal de Periódicos/ Capes, em fevereiro de 2013. 
2 Área e/ou periódicos autodeclarados como multidisciplinar e/ou interdisciplinar.  

 

De acordo com as tabelas anteriores, acima, embora a grande área Ciências da Vida 

registre o maior número de periódicos, um total de 380 (31,25%) é a área de Humanidades 

que registrou a maior participação, tanto no número de periódicos com artigos sobre 

Educação/Ensino Superior, 36 periódicos (56,25%), como no número de artigos publicados, 

somando um total de 184 (62,16%).  

Quando observada a produção por área, podemos observar que a de Humanas teve a 

maior participação, com 24 periódicos e 163 artigos, seguida pela área de Saúde, com 16 

periódicos e 74 artigos. Em relação às áreas de Engenharia e Computação, Biológicas e 

Linguagem, Letras e Artes não identificamos periódicos e/ou artigos sobre Educação/Ensino 

Superior e sua expansão (Tabela  24).  

Para a identificação dos artigos de periódicos nacionais, em um primeiro momento da 

consulta verificamos o registro na base de dados da SciELO de apenas seis trabalhos que 

continham nas palavras-chave o termo “expansão da educação superior” ou “expansão do 

Ensino Superior”, no período de 2005 a 2010. Assim, consideramos necessária a ampliação da 

consulta para temáticas próximas ao objeto pesquisado. Ampliando a consulta sobre os artigos 

publicados com a palavra-chave “educação superior” encontramos um total de 141 artigos e, 

com a palavra-chave “ensino superior”, um total de 155 artigos, somando 296 artigos, como 

indicado na Tabela 26. 

 

  



131 
 

 

Tabela 26 - Educação/ Ensino Superior nos artigos de periódicos nacionais, no período de 1997 a 2010 

Ano Educação superior 
(A) 

Ensino superior 
(B) 

(A) + (B) 

1997 -	   01	   01	  
1998 -	   03	   03	  
1999 -	   03	   03	  
2000 -	   06	   06	  
2001 03	   06	   09	  
2002 01	   07	   08	  
2003 03	   06	   09	  
2004 15	   13	   28	  
2005 05	   13	   18	  
2006 15	   10	   25	  
2007 16	   18	   34	  
2008 22	   16	   36	  
2009 35	   22	   57	  
2010 29	   28	   57	  
Total 144 152 296 

 

Face à quantidade de artigos encontrados, procedemos a leitura dos respectivos 

resumos na tentativa de identificar os que discutissem a educação superior no país e/ou 

expansão desse nível de ensino. Durante esse processo, excluímos dois artigos por não 

tratarem sobre educação/ensino superior e, sim, do ensino médio, mesmo que esse termo 

tenha figurado entre as palavras-chave de ambos. Por esse motivo, desse ponto do capítulo em 

diante, trabalharemos com um total de 294 artigos.  

Esse mapeamento inicial permitiu identificar as temáticas mais frequentes no período 

de 1997 e 2010, assim classificadas: ensino (102 artigos); avaliação (49 artigos); acesso e 

políticas de ação afirmativas (27 artigos); educação superior no mundo e estudo comparado 

(21 artigos); expansão (21 artigos); formação, carreira e trabalho docente (18 artigos); 

educação superior no Brasil (15 artigos); pesquisa, pós-graduação e produção do 

conhecimento (14 artigos) currículo (14 artigos), segundo mostra a Tabela 27.  
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Tabela 27 - Síntese das temáticas dos artigos de periódicos nacionais sobre Educação/Ensino Superior, 
no período de 1997 a 2010 

Temática Frequência 

Ensino 102 

Avaliação 49 

Acesso e políticas de ação afirmativa 27 

Educação superior no mundo e estudo comparado 21 

Expansão da educação superior 15 

Formação, carreira e trabalho docente 18 

Educação superior no Brasil 23 

Currículo 15 

Pesquisa, pós-graduação e produção do conhecimento 14 

Financiamento  6 

Evasão 4 

Total de trabalhos 294 

 

Após o mapeamento dos artigos sobre Educação/Ensino Superior e das temáticas 

abordadas, passamos a identificar os artigos que, mesmo não figurando entre as palavras-

chave os termos “expansão da educação superior” ou “expansão do Ensino Superior”, 

abordavam a expansão, seja como o foco da discussão, seja como contexto da discussão em 

curso, de que passaremos a tratar no próximo tópico.     

 

4.2 A expansão da Educação/Ensino Superior nos periódicos nacionais 

 

Do universo pesquisado, identificamos, no período em análise,38 artigos que fizeram 

discussões referentes à expansão da Educação/Ensino Superior como foco da análise ou, 

ainda, articulados à expansão desse nível de ensino. Nesse sentido, os artigos foram 

agrupados segundo as temáticas: expansão da educação superior no Brasil (CARNOF; 

FESTINALLI; ICHIKAWA, 2005; SGUISSARDI, 2008; SEGENREICH, 2009; 

SEGENREICH; CASTANHEIRA, 2009; ALONSO, 2010; CHAVES, 2010; BARREIRO, 

2007; BISPO JUNIOR, 2009; BRAGA; PEIXOTO; BOGUTCHI, 2001; CIAVATTA, 2006; 

CUNHA, 2003; DURHAM, 2000; MARTINS, 2000; NEVES; RAIZER; FACHINETTO, 
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2007; MORAES, 2010);origem, desenvolvimento e reformas da educação superior no Brasil 

(CALDERON, 2000; CUNHA, 2004; GOERGEN, 2010; GOMES, 2003; MANCEBO, 2004; 

MARTINS, 2009; SGUISSARDI, 2006); políticas de ação afirmativa e cotas raciais e sociais 

(BITTAR; ALMEIDA, 2006; BRANDÃO; MARINS, 2007; GUARNIERI; MELO-SILVA, 

2007; MAIO; SANTOS, 2005; QUEIROZ; SANTOS, 2006, ROSEMBERG; ANDRADE, 

2008; SANTOS ET. AL., 2008); acesso, permanência e assistência estudantil (CARVALHO, 

2006; CATANI; HEY; GILIOLI, 2006; OSÓRIO, 2009; PINTO, 2004; ZAGO, 2006; 

GUIMARÃES, 2003; DIAS SOBRINHO, 2010; GÓIS, 2008); financiamento e 

democratização do acesso (CORBUCCI, 2004). 

 

Tabela 28 - Temáticas e respectivas frequências nos artigos envolvendo a expansão da 
Educação/Ensino Superior, no período de 1997 a 2010 

Temática Frequência 
Expansão da educação superior no Brasil  15 
Acesso, permanência e assistência estudantil 08 
Origem, desenvolvimento e reformas da educação superior no Brasil 07 
Políticas de ação afirmativa e cotas raciais e sociais 07 
Financiamento e democratização do acesso 01 
Total de Trabalhos 38 

 

 

Seis artigos tiveram como foco central a expansão da educação superior e suas 

análises se processaram com diferentes focos. Dois artigos estabeleceram uma discussão 

acerca da expansão da educação superior no Brasil e a EaD. Alonso (2010) analisou 

documentos relativos a EaD, sua regulamentação e referenciais de qualidade inferindo que a 

mesma lógica da expansão da educação superior presencial incide sob a modalidade a 

distância e, também, sobre a lógica estabelecida em sua organização, a despeito da natureza 

das IES. Em consequência, a oferta do ensino superior na modalidade a distância constituiu 

um modelo similar tanto na esfera pública como na privada, qual seja, privatista, 

quantitativista, concentrada em determinadas áreas do conhecimento, organizada em polos 

distantes da sede e baseada no uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, 

particularmente internet.  

Já Segenreich (2009) apontou como estratégias para a expansão e democratização do 

ensino superior, no governo Lula, os programas Universidade para Todos (Prouni) e 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Mesmo apresentando um conjunto de questionamentos 

acerca de muitos aspectos (tipo e modelo de expansão de vagas possibilitado por ambos os 
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programas e seus impactos na organização de cursos, acerca dos polos, da tutoria e do 

trabalho docente, e da avaliação da qualidade do ensino), aponta como avanço o 

reconhecimento dessa modalidade de ensino não simplesmente como uma estratégia para a 

mercantilização e privatização do Ensino Superior; antes, que necessita ser pesquisada em 

termos de constituir-se, potencialmente, em uma política de Estado.  

Os outros quatro artigos versaram sobre a relação entre expansão, privatização e 

mercantilização do ensino superior. Carnof, Festinalli e Ichikawa (2005), tendo por base as 

mudanças ocorridas no papel do Estado, que culminaram na Reforma do Estado e da 

educação no país, além das discussões acerca da implantação da perspectiva de mercado na 

educação superior, analisaram o processo de expansão do curso de graduação em 

Administração, na região sudoeste do estado do Paraná. Os autores destacam que a expansão 

do número de cursos e de IES na região foram concomitantes ao decréscimo paulatino de sua 

população. E, buscaram, também, refletir sobre o nivelamento da qualidade desses cursos por 

meio de sua franca expansão segundo a lei de mercado na esfera privada.  

Sguissardi (2008), ao analisar o movimento contemporâneo de expansão buscou 

delinear um modelo desta, que, segundo o autor, está marcado pelo predomínio dos interesses 

privados/mercantis. O delineamento desse modelo é feito a partir da discussão sobre o 

mercado educacional, constituído pelo processo de mercadorização do subsistema 

universitário. A partir disso, o autor apresenta as categorias mercadoria, 

educação/mercadoria e mercadoria/educação, Estado, regulação e funções da universidade 

e, face ao caráter mercantil do mercado educacional, bem como dos limites da regulação 

estatal, problematiza sobre o futuro do subsistema universitário.  

Também sobre o processo de privatização e mercantilização da educação superior, 

Chaves (2010) teceu uma análise crítica acerca das políticas de expansão a partir de 2007, que 

propiciaram a formação de oligopólios como consequência do processo de criação de redes de 

empresas educacionais, nacionais e internacionais, a partir da compra e/ou fusão de IES 

privadas e pela abertura de capitais destas nas bolsas de valores. A autora ainda aponta como 

consequência desse processo, dessa tendência da mercantilização do Ensino Superior no 

Brasil, a transformação da educação num grande “negócio” a ser comercializado no mercado 

capitalista, dos estudantes em clientes-consumidores e do ensino/formação, distanciando-o 

cada vez mais da reflexão crítica e da educação como possibilidade emancipadora.    

Segenreich e Castanheira (2009), por sua vez, estabeleceram a discussão sobre a 

expansão no período de 1996 a 2006, explorando as “categorias referentes a instituições, 

cursos e estatísticas referentes ao corpo discente (vagas oferecidas, candidatos, ingressantes, 
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matriculados e concluintes)” e discutindo em que aspectos a privatização se mostrou mais 

presente e quais as principais consequências para o sistema de educação superior (p. 58). Os 

autores apontaram o Plano Nacional de Educação de 2001 como um parâmetro das tendências 

de desenvolvimento do sistema e que a diferenciação deste é uma tendência das políticas 

públicas para a expansão do ensino superior, principalmente na esfera pública. Segundo o 

estudo, esse processo de diferenciação se processaria tanto “por meio de novos tipos de 

curso/instituições, tais como os cursos superiores de tecnologia nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, como pela institucionalização da EaD via UAB. Quanto à 

privatização, nesse contexto de expansão capitaneado pelo governo federal, o processo tem 

continuidade, embora em ritmo menos acelerado, sob formas da concessão de bolsas do MEC 

para o Prouni. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 -    

Política de expansão da educação superior nos governo de FHC e Lula 

Nos capítulos anteriores, buscamos compreender a expansão da educação superior 

passou a ser problematizada e discutida na produção acadêmica no período de 1990 a 2010. A 

análise revelou que, em larga medida, essa produção esteve ligada à implementação, crítica e 

avaliação dos efeitos e impactos das políticas do governo federal para esse nível educacional. 

Em sua maioria, teses, dissertações e artigos registrados nos anais das reuniões anuais da 

Anped e os publicados em periódicos nacionais se reportaram mais às evidências quantitativas 

da expansão da educação para justificar seu objeto de análise, tais como política de avaliação, 

políticas de ação afirmativa, reforma da educação superior, do que à política de expansão 

propriamente dita.  

Nesse sentido, este capítulo objetiva analisar aspectos mais gerais das políticas de 

expansão da educação superior ao Longo dos governos FHC (1995-2002) e Lula (2003-

2010).De acordo com a periodização estabelecida para esta tese, em 1995 se inicia um novo 

período de expansão da educação superior no país, com impactos significativos na 

reconfiguração do campo da educação superior, que ainda tem continuidade no governo 

Dilma (2011-2014). Contudo, dados os limites deste estudo, tomaremos como limite o ano de 

2010. As políticas de expansão vão se materializando por meio de processos e iniciativas que 

visaram, dentre outras coisas, à modernização da educação superior e à ampliação do acesso, 

quer no setor público quer no privado. Nesse cenário, mudanças significativas foram 

introduzidas em toda a estrutura organizacional, legal, regulatória e financeira da educação 

superior, que se articulam a três aspectos, a saber: flexibilidade, competitividade e avaliação, 

os aspectos visíveis nas políticas tanto do governo FHC quando do governo Lula. 

Por sua vez, as três dimensões da política de expansão da educação superior no 

período analisado tendem a expressar o ideário de modernização e de desenvolvimento 

econômico e social sintonizado com orientações de organismos multilaterais e regionais, sob a 

égide do capital mundializado e do neoliberalismo, destacados no capítulo 1. Nesse sentido, a 

educação superior passou a ocupar papel de destaque nas políticas ditas de modernização e 

desenvolvimento do país como um todo e, em especial, da educação brasileira, recolocando-a 

no âmbito das políticas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I),visando a torná-la mais atrativa e viável financeiramente para o 



137 
 

 

investimento externo, aumentar seu poder de competitividade local, regional e global e 

estreitar as relações com empresas e o mercado de trabalho. 

É importante destacar que entre os governos FHC e Lula, no que concerne à análise 

comparada das políticas para a educação superior, apresentam-se linhas de forte continuidade, 

embora o segundo tenha construído as políticas para esse nível educacional sob o discurso da 

democratização e promoção da justiça social, particularmente por impulsionar o acesso à 

educação superior de grupos populares que, tradicionalmente, não ingressavam nesse nível de 

ensino.  

Este capítulo está estruturado em três partes. Na primeira, fazemos uma breve 

contextualização do início da década de 1990. 

 

5.1 Breve contexto 

 

Considerando o desenvolvimento da educação superior a partir de 1995, podemos 

identificar uma nova fase de expansão, relacionada aos dois mandados presidenciais do 

governo FHC (1995-2002) e ao governo Lula (2003-2010). É importante destacar que as 

políticas para esse novo período de expansão da educação superior tiveram como pano de 

fundo as consequências do aprofundamento da crise econômica brasileira na década de 1980, 

com o esgotamento do “milagre econômico brasileiro29”,articulado a altas taxas de inflação e 

elevadas taxas de desemprego, à crise da dívida externa (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 

2008; UGÁ, 1989; IPEA, 2010), à adoção de políticas de corte neoliberal voltadas para a 

estabilização da economia brasileira e seu alinhamento com a economia capitalista mundial 

(TUMOLO, 2001; DA MATA, 2010; AMAN; BAER, 2010; BRASIL, 1998)à reforma 

gerencial do Estado (BRESSER PEREIRA, 1995, 2010), como, também, à euforia do 

primeiro governo presidencial civil,  de Fernando Collor de Melo (1990-1992),escolhido por 

eleição direta, que, posteriormente, sofreu impeachment, sendo sucedido por Itamar Franco.  

Foi também importante nesse contexto, a priorização da universalização do ensino 

fundamental30, para crianças de sete a quatorze anos, (BRASIL, 1988; SOUZA, 2005; 

                                                

 
29 É chamado de “milagre econômico Brasileiro” o período 1968-1973, em função das elevadas taxas de 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 11,1% ao ano (a.a.), posterior ao período de 1964 a 1967 em que 
foi registrada uma taxa média anual de crescimento de 4,2%. Nesse período do milagre, articulado ao 
crescimento expressivo do PIB brasileiro houve o declínio constante da inflação e superávits no balance de 
pagamentos (VELOSO;VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). 
30 A esse respeito, ver: Programa Toda Criança na Escola/MEC (BRASIL, 1997); DAVIES (2002). 
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OLIVEIRA, 2007) em detrimento dos demais níveis de ensino, segundo orientações de 

organismos multilaterais, tais como Banco Mundial (FIGUEIREDO, 2009), Unesco 

(UNESCO, 1996), Cepal (1990), dentre outros, e a implementação de políticas voltadas para a 

flexibilização, avaliação, diversificação e diferenciação da educação superior. 

É nesse contexto que se localizam, com veremos posteriormente, os princípios 

orientadores da expansão da educação superior a partir de 1995, sob o discurso de 

modernização e democratização de orientação neoliberal, em um momento de retração 

econômica e concomitante redução da capacidade de investimento do Estado em todas as 

áreas sociais e, em especial, na educação superior.  

As mudanças macro e micro estruturais gestadas e intensificadas ao longo dessa 

década indicam que, mesmo com a resistência de alguns setores da sociedade civil, os países 

aos poucos foram cedendo e conformando seus diversos setores às exigências do mercado 

produtivo capitalista. Os ajustes ao processo de produção e acumulação do capital em uma 

perspectiva mundializada exerceram pressão no sentido de uma redefinição do papel do 

Estado e da educação superior. Sobre este contexto, Coraggio (1999) afirma que se trata de 

uma proposta gestada por organismos históricos e programaticamente ligados ao 
Estado, numa conjuntura em que fortemente se retoma a ideia de alcançar formas de 
Estado mundial [...]. Em uma época marcada pela globalização, as instâncias 
deverão logicamente assumir maior preeminência. Como consequência, o conceito 
de autodeterminação nacional deverá ser redefinido, enquanto os processos básicos 
da economia passam a estar cada vez mais determinados em escala mundial. No 
entanto, encarregar-se das necessidades específicas de cada setor ou região parece 
requerer instâncias mais próximas a sociedade: um Estado descentralizado ou 
organizações da mesma sociedade civil. (CORAGGIO, 1999, p. 47) 

Ainda sobre esse contexto, Krawczyk (2000) aponta que dentre as mudanças promovidas 

pelo processo de mundialização do capital está a ressignificação do conceito de Estado-

Nação, que foi sendo consolidado como base no argumento de redução e descentralização do 

Estado em favor de um governo supranacional. A esse respeito, destaca que: 

A virada do século caracteriza-se por transformações profundas nas esferas da 
economia, das instituições sociais, culturais e políticas – bem como na natureza das 
relações entre essas diferentes esferas. Tal afirmação está longe de ser nova, assim 
como não são novas as constatações de que essas mudanças se inscrevem num 
processo crescente de mundialização da economia e de reestruturação da divisão 
internacional do trabalho, de perda da autonomia dos Estados nacionais, de 
desregulamentação dos mercados e de modificação dos parâmetros de representação 
política. (KRAWCZYK, 2000, p.1) 
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À medida que se altera a forma de acumulação do capital o modo de regulação, de 

organização e reprodução da força de trabalho também se altera, implicando uma nova 

política de controle e gerência do trabalho (HARVEY, 2000). Logo, a estruturação de um 

“novo tipo de sociedade” pautada na criação de novas necessidades se torna imperativo, uma 

vez que um novo modo de organizar a produção passa a vigorar. Nesse sentido, a 

modernização das estruturas da sociedade passa a ser cada vez mais utilizada e enfatizada 

para consubstanciar uma a lógica de acumulação do capital. Associado à difusão de um 

discurso modernizante e de desenvolvimento social, um conjunto de medidas passou a ser 

empregado visando ao atendimento e à absorção das demandas do mercado, bem como de sua 

justificativa político-ideológica. Essas medidas abrangem desde a utilização do próprio 

trabalho em si ao uso dos meios de comunicação, de formação de opinião e das diversas 

instituições de formação, consistindo em “trabalho de doutrinação simbólica” do qual, 

segundo Bourdieu, “participam passivamente os jornalistas ou os simples cidadãos e, 

sobretudo, ativamente, um certo número de intelectuais” (BOURDIEU, 1998, p. 42). 

A década de 1990 foi palco de transformações significativas no processo de 

reconfiguração da relação Estado e sociedade e, consequentemente, das políticas públicas, 

merecendo destaque especialmente o papel desempenhado pelos organismos multilaterais 

como indutores de políticas econômicas e sociais (CORAGGIO, 1999). As agências e os 

organismos multilaterais e regionais, ao se envolverem com o desenvolvimento interno desses 

países, atuam de forma sistemática na definição de agendas e políticas nacionais, que tendem 

a apresentar, mundialmente, fortes homogeneidades. 

Paulatinamente, toda uma reorganização da sociedade passou a ser efetivada tendo 

como eixo norteador o setor produtivo. O processo de mundialização do capital tem afetado, 

de forma singular, os países considerados em desenvolvimento, conferindo novos contornos e 

matizes às discussões travadas particularmente no âmbito das políticas sociais, dentre elas, a 

educacional (CHESNAIS, 1996). Os esforços empreendidos atualmente, relacionados ao 

desenvolvimento humano, particularmente no que se refere à educação e ao aumento dos anos 

de escolarização da população nos países em desenvolvimento, apresentam-se mais como 

uma necessidade do setor produtivo para a preparação da força de trabalho especializada e 

formação de reserva do que uma exigência para o desenvolvimento cultural e intelectual da 

população. 

Nesse contexto, consolidam-se mudanças substantivas na esfera educacional, a qual 

passa a constituir um dos principais focos de atenção, sobretudo dos organismos financiadores 

do capital transnacional diante do processo de reestruturação e reorganização econômica, 
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política e social. Assim, as diretrizes para o desenvolvimento autossustentável dos países mais 

populosos do mundo tendem a girar em torno de políticas e estratégias voltadas para o 

desenvolvimento humano e cultural, tendo como elemento de articulação a educação escolar.  

Segundo definição da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), a 

estratégia econômica para o desenvolvimento constitui-se na transformação produtiva com 

equidade social, mediante o estímulo a mudanças quantitativas e qualitativas para a 

competição no mercado mundial, tendo a educação como eixo central dessa transformação 

(CORAGGIO, 1999). A educação, portanto, é considerada parte essencial do processo de 

desenvolvimento; assim, a articulação entre planejamento educacional e planejamento 

econômico se faz cada vez mais incisiva no interior de cada sistema de ensino, preconizando a 

descentralização de poder como forma de organização racional. Krawczyk (2000) esclarece 

que 

No processo de mundialização da economia, o conhecimento é frequentemente 
apresentado como a principal variável na explicação das novas formas de 
organização social e econômica [...] Cada vez mais, a política educacional passa a 
ser considerada, no marco das políticas sociais, como uma política subordinada à 
lógica econômica.  (KRAWCZYK, 2000, p. 2) 

Nesse sentido, a década de 1990 caracteriza-se, portanto, em período fértil para o 

estudo das reformas educacionais implementadas sob a ótica do Estado neoliberal, em função 

das características e da multiplicidade de políticas elaboradas para os diferentes níveis de 

ensino, que apresentam, apesar da multiplicidade, uma dimensão orgânica acerca do seu 

papel. As diretrizes para as reformas educacionais nos países em desenvolvimento, em geral, 

tenderam à racionalização e à otimização dos recursos da educação, além de implicarem a 

descentralização e a produção de capital humano. Segundo Castro e Carnoy, 

o objetivo das reformas era aumentar os recursos destinados à educação por fontes 
locais, públicas e privadas, e melhorar a qualidade do ensino, reduzindo a 
centralização dos procedimentos burocráticos e atribuindo mais responsabilidade 
pela escola a usuários e provedores locais de educação [...] Mas essas reformas [...] 
tinham mais um objetivo: organizar de modo novo e mais produtivo o 
aproveitamento escolar e as qualificações profissionais, tendo em vista, sobretudo, 
produzir capital humano de melhor qualidade a fim de tornar os países da América 
Latina e Caribe mais “competitivos” na economia mundial. (CASTRO; CARNOY, 
1997, p.16) 

Nesse sentido, a educação tem sido utilizada como um dos meios para o controle da 

força de trabalho, constituindo-se em um dos mecanismos de controle social necessários ao 

modo de produção capitalista, visto que ela se encontra presente na formação e consolidação 
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de ideologias cultivadas e inculcadas por meio de diversas instituições sociais, dentre elas as 

educacionais. Harvey (2000) afirma que: 

A disciplinação da força de trabalho para os propósitos de acumulação do capital - 
um processo a que vou me referir, de modo geral, como “controle do trabalho” - é 
uma questão muito complicada. Ela envolve, em primeiro lugar, alguma mistura de 
repressão, familiarização, cooptação e cooperação, elementos que têm de ser 
organizados não somente no local de trabalho, como na sociedade como um todo. A 
socialização do trabalhador nas condições de produção capitalista envolve o controle 
social bem amplo das capacidades físicas e mentais. A educação, o treinamento, a 
persuasão, a mobilização de certos sentimentos sociais (a ética do trabalho, a 
lealdade aos companheiros, o orgulho local e nacional) e propensões psicológicas (a 
busca da identidade através do trabalho, a iniciativa individual ou a solidariedade 
social) desempenham um papel e estão claramente presentes na formação de 
ideologias dominantes cultivadas pelos meios de comunicação de massa, pelas 
instituições religiosas e educacionais, pelos vários setores do aparelho do Estado, e 
afirmadas pela simples articulação de sua experiência por parte dos que fazem o 
trabalho. Também aqui o modo de regulamentação’ se torna uma maneira útil de 
conceituar o tratamento dado aos problemas da organização da força de trabalho 
para propósitos de acumulação do capital em épocas e lugares particulares. 
(HARVEY, 2000, p. 119) 

Essas mudanças, por sua vez, apresentaram-se, sobretudo durante os anos de 

1990,fortementerelacionadas às políticas de financiamento empregadas pelo Banco Mundial 

(BM) e à política de desenvolvimento humano implementada pela Unesco, as quais passaram 

a exercer um papel cada vez mais decisivo no estabelecimento de diretrizes para a educação, 

bem como nas reformas educacionais, sobretudo na América Latina31. 

O Banco Mundial transformou-se em agência responsável pela implementação do 

ajuste neoliberal nos países em desenvolvimento. Suas ações caminharam em uma mesma 

direção, qual seja, a sustentação de políticas voltadas para o ajuste econômico e social dos 

países em desenvolvimento. Nesse sentido, o relatório do Banco Mundial sobre as Estratégias 

de Assistência ao Brasil (2001)e o da Unesco (1996) sobre a educação demonstram uma 

grande sintonia, quando consideradas as principais diretrizes para o desenvolvimento humano 

e a educação.  

Dentre os objetivos e estratégias estabelecidas pelo Banco Mundial para assistência ao 

desenvolvimento do país em nível internacional, destacaram-se: a) redução pela metade da 

porcentagem de pessoas que vivem na pobreza, entre 1990 e 2015; b) matrícula de todas as 

crianças nas escolas primárias por volta de 2015; c) avanço em relação à igualdade entre os 

gêneros e o fortalecimento da mulher através da eliminação das disparidades de gênero na 
                                                

 
31 Sobre a política implementada pelo Banco Mundial para a educação na América Latina e seu processo de 
reforma ver: Tommasi, Warde e Haddad (1996) e Coraggio (1999). 
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educação primária e secundária, em torno de 2005; d) redução para dois terços das taxas de 

mortalidade de bebês e crianças, entre 1990 e 2015; e) redução a três quartos dos índices de 

mortalidade materna, entre 1990 e 2015; f) fortalecimento de acesso a todos aqueles que 

necessitam de serviços de saúde reprodutora, por volta de 2015; g) implementação de 

estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável, por volta 2005, com o objetivo de 

reverter a perda de recursos ambientais. (BANCO MUNDIAL, 2001). 

Na avaliação do progresso dos objetivos elencados no final dessa década em 

conformidade com aqueles objetivos destacaram-se: a) a taxa de extrema pobreza do Brasil 

caiu de 21,3%, em 1990, para 13,9%, em 1998; b) a percentagem de crianças fora da escola 

no Brasil caiu de 18,2%, em 1992, para 4%, em 1999; c) no Brasil, as mulheres são 

geralmente mais bem educadas que os homens. A educação média das mulheres é de 5,4 anos 

em relação à 5,2 anos para os homens; d) a mortalidade infantil diminuiu de 47,8 por mil em 

1990 para 36,1 em 1998; e) os exames pré-natais pelo sistema de saúde pública e as consultas 

médicas ginecológicas cresceram gradualmente na última década; f) A taxa de uso de 

anticoncepcionais no Brasil aumentou de 66% em 1986 para 77% em 1996; g) as melhorias 

na gestão ambiental estão em andamento. Aqui cabe ressaltar que os objetivos e estratégias e 

respectivos resultados ainda continuam a ser perseguidos pelo governo brasileiro e 

monitorados internacionalmente. 

Segundo o relatório do Banco Mundial (2001), o país avançou nas condições e 

perspectivas de redução sustentável da pobreza32 em razão da adoção de três medidas 

principais: uma reforma fiscal contínua e bem-sucedida, a retomada do crescimento e o 

aperfeiçoamento de políticas focalizadas. Dentre as políticas focalizadas, destaca-se a 

educacional como um dos setores de maior interesse do BM por causa da relação estabelecida 

entre desenvolvimento econômico e redução da pobreza. Dos critérios do BM aplicados para 

o alcance das metas, avaliados como bem-sucedidos, duas de suas estratégias estavam 

diretamente vinculadas à educação, quais sejam: a criação de políticas replicáveis como os 

modelos de maior autonomia das escolas e os projetos comunitários de combate à pobreza 

rural e o lançamento do Projeto Alvorada33. Estas estratégias causaram, segundo o BM, um 

                                                

 
32 A estratégia para a redução da pobreza enfatiza o ajuste fiscal e a estabilidade macroeconômica como pré-
requisito. 
33 O Projeto Alvorada foi destinado aos programas de transferências de renda vinculados à frequência escolar 
(bolsa escola), atendendo aproximadamente a 10,7 milhões de crianças. Foi considerado pelo Banco Mundial e 
por outras organizações como um dos mais importantes avanços nas políticas sociais brasileiras, capaz de elevar 
eficazmente a frequência escolar e reduzir a taxa de pobreza. 
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alto impacto sobre os indicadores de curto prazo da educação, como as taxas de matrícula e os 

resultados escolares34. Ainda, segundo o relatório, a política destinada à redução da pobreza 

no nordeste35, liderada pelos governos estaduais, é mais uma expressão do elo estabelecido 

entre desenvolvimento e educação. O apoio aos mais pobres, o crescimento econômico 

sustentável, a estabilidade fiscal e a seguridade estavam entre os principais elementos 

estratégicos destinados ao desenvolvimento da região, dentre eles, por exemplo, para o 

fortalecimento dos bens dos pobres, destacou-se a ampliação do acesso e a qualidade da 

educação e, para o crescimento econômico sustentável, incentivou-se o investimento em 

educação (BANCO MUNDIAL, 2001). 

Já para a Unesco, segundo o Relatório da Comissão Internacional Sobre a Educação 

para o Século XXI (Relatório Jacques Delors), aqui chamado apenas de Relatório Delors, a 

educação se constituía em um dos principais motores do desenvolvimento econômico e 

humano, e uma de suas principais funções seria dotar as pessoas da capacidade de dominar o 

seu próprio desenvolvimento, de se adaptar a um mundo em rápido processo de mudança e de 

dominar as transformações ocorridas. O desenvolvimento, nesse contexto, é considerado 

como um processo que objetiva a ampliação das possibilidades oferecidas às pessoas, dentre 

quais se destacam ter uma vida longa e com saúde, adquirir conhecimentos e ter acesso aos 

recursos necessários a um nível de vida decente. O desenvolvimento humano analisa todas as 

questões relativas à sociedade (crescimento econômico, trocas, emprego, liberdades políticas, 

valores culturais, etc.) e concentra-se na ampliação das possibilidades de escolha, destinado 

tanto aos países em desenvolvimento como aos industrializados. Nesse sentido,  

a relação entre o ritmo do progresso técnico e a qualidade da intervenção humana 
torna-se, então, cada vez mais evidente, assim como a necessidade de formar agentes 
econômicos aptos a utilizar as novas tecnologias e que revelem um comportamento 
inovador. Requerem-se novas aptidões e os sistemas educativos devem dar respostas 
a esta necessidade, não só assegurando os anos de escolarização ou de formação 
profissional estritamente necessários, mas formando cientistas, inovadores e quadros 
técnicos de alto nível. (UNESCO, 2000, p. 71) 

Nessa ótica, a formação de pessoas e/ou o desenvolvimento de aptidões para atender 

as necessidades emergentes da nova sociedade tecnologizada, e no ritmo em que as mesmas 

surgiam, tornava-se cada vez mais imprescindíveis. Assim, os sistemas educacionais deveriam 

                                                

 
34 O índice de matrícula na educação básica de 83,8%, em 1991, passou para 95,4% em 1999. 
35 A preocupação do Banco em relação ao desenvolvimento no Nordeste deve-se ao fato de que, segundo dados 
estatísticos, 63% dos pobres vivem na região. 
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ser responsabilizados pela formação do novo perfil de indivíduo sob o mesmo prisma de 

rapidez e flexibilidade proporcionado pelas novas tecnologias e pelos novos processos 

produtivos. Logo, as relações estabelecidas entre política educativa e política de 

desenvolvimento tenderam a reforçar as bases do saber e do saber-fazer, objetivando 

estimular a livre iniciativa, o trabalho em equipe, o estímulo empreendedor e o auto emprego. 

A educação, segundo a Unesco, deveria voltar-se para a formação de indivíduos autônomos e 

capazes de se adequar ao mundo em transformação. Para tanto, a educação deveria alicerçar-

se e, também, promover, no processo de desenvolvimento humano, quatro pilares básicos, a 

saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Segundo o Relatório Delors, 

Aprender a conhecer combina uma cultura geral, suficientemente vasta, com a 
possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. O que 
também significa aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades 
oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. A ideia de aprender a fazer 
remete à aquisição não somente de uma qualificação profissional, mas, de uma 
maneira mais ampla, de competências que tornem a pessoa apta a enfrentar 
numerosas situações e a trabalhar em equipe. Também aprender a fazer, no âmbito 
das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e 
adolescentes, quer espontaneamente, fruto do conhecimento local ou nacional, quer 
formalmente, graças ao desenvolvimento da aprendizagem no trabalho. Aprender a 
viver juntos significa desenvolver a compreensão do outro e a percepção das 
interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos – em 
respeito aos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Aprender a ser 
implica desenvolver a sua capacidade de autonomia, de discernimento e de 
responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das 
potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 
capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. (UNESCO, 2000, p. 101-102, grifos 
do autor) 

Nesse sentido, a Educação Básica36 constituía a base para a promoção dessas 

modalidades de aprendizagem, devendo englobar todos os conhecimentos requeridos para o 

desenvolvimento humano e, se necessário, para o acesso eventual a outros níveis de formação. 

Também, nessa mesma perspectiva, a Educação Básica deveria propiciar os meios e as 

ferramentas necessários para que o ser humano pudesse participar livremente do processo de 

evolução da sociedade e de sua própria vida. No que se refere especificamente ao ensino 

superior, o relatório previa como funções essenciais: preparar para a pesquisa e para o ensino; 

oferecer formação altamente especializada e adaptada às necessidades da vida econômica e 
                                                

 
36 Segundo as indicações e princípios estabelecidos na Conferência Mundial de Educação para Todos realizada 
em Jomtien (Tailândia), em 1990, adotados no Relatório da Unesco, a ideia de Educação Básica, no Brasil 
equivalente a Educação Fundamental, referia-se ao conjunto de conhecimentos e de competências indispensáveis 
na perspectiva do desenvolvimento humano. 
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social; responder aos múltiplos aspectos da chamada educação permanente e, cooperar no 

plano das ações internacionais (UNESCO, 2000). Com base no delineamento das funções 

essenciais do Ensino Superior, podemos perceber uma ênfase maior na formação 

especializada voltada para o atendimento das necessidades do mercado, a despeito da 

afirmação de que a educação constitui um bem coletivo que não pode ser regulado pelo jogo 

do mercado. 

O Banco Mundial, ao incentivar, promover e defender um quantitativo de Educação 

Básica para todos, apresentou, de modo bem claro, o objetivo dessas ações: a redução da 

pobreza para o desenvolvimento internacional na nova sociedade tecnologizada. Já a Unesco, 

agência especializada nas discussões relacionadas à educação e cultura, ao proclamar a 

bandeira do desenvolvimento humano por intermédio da educação, tinha por horizonte a 

socialização do homem com o mundo produtivo e com o desenvolvimento de suas próprias 

potencialidades e aptidões para a integração. Se, na lógica do BM, o desenvolvimento 

econômico só acontece em sintonia com o desenvolvimento educacional, para a Unesco, o 

desenvolvimento econômico só acontece em virtude de e junto com o desenvolvimento 

humano. 

No que tange à educação superior, em dezembro de 1990, o governo federal 

apresentou o primeiro documento oficial explicitando a política educacional, fixando metas e 

definindo recursos, intitulado “Programa Setorial de Ação do Governo Collor na Área de 

Educação - 1991-1995”. Dentro das “Prioridades e Inovações”, destacou-se o item que se 

referia à autonomia universitária, propondo um processo de desregulamentação que abriria “a 

possibilidade de as universidades fixarem o salário dos professores e realizarem concursos 

para contratação de pessoal, de acordo com suas próprias necessidades” (BRASIL, 1990, 

p.25). Vale dizer que isso não foi executado. 

Em fevereiro do ano seguinte, ratificando o que fora anunciado no Programa Setorial, 

o documento “Brasil, um projeto de reconstrução nacional” apontava, dentre outros aspectos, 

para a educação superior: implantação da autonomia universitária nos moldes do Plano 

Setorial; obtenção de maior eficiência na gestão das universidades federais com a instituição 

de um novo sistema de alocação de recursos financeiros articulado à avaliação de 

desempenho, para incentivar ganhos de produtividade e de maior qualidade; integração da 

pesquisa com a extensão, estimulando as universidades a buscarem recursos 

extraorçamentários, particularmente junto às empresas, para complementar seus orçamentos 

de pesquisa; e discussão da gratuidade indiscriminada da graduação na rede pública e da 

oferta de vagas pelo governo federal (BRASIL, 1991, p. 70-71). 
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Naquela ótica, a educação superior evidenciava um conjunto de distorções 

significativas que precisariam ser corrigidas, dentre elas: a) formação de profissionais 

desvinculada da geração de riquezas; b) insuficiente formação na área de ciências exatas; e b) 

gasto excessivo, em detrimento dos demais níveis de ensino. Nesse sentido, foram 

estabelecidas cinco linhas de ação: a) ampliação do acesso; b) respeito à autonomia 

universitária; c) maior estímulo ao desenvolvimento de pesquisas entre universidades e 

empresas; d) ampliação dos programas de pós-graduação; e e) capacitação e valorização dos 

profissionais de educação (BRASIL, 1991). Nessa direção, a reforma da educação superior se 

fazia necessária. 

Contudo, ao analisar as políticas de financiamento da educação superior nesse período, 

relacionada à democratização do acesso, Corbucci (2004) afirma que, 

Na prática, a intenção de valorização do magistério foi flagrantemente contrariada 
pelas ações efetivamente implementadas, a começar pelo fato de, em 1992, a 
participação das despesas com pessoal haver se reduzido a 75% dos gastos totais 
com as IFES, ao mesmo tempo em que também se reduzia o montante de recursos 
destinado a essas instituições. […] Se o Governo Collor defendia, via discurso, a 
ampliação da oferta de vagas nas instituições públicas, desde o início de seu 
mandato favoreceu-se a expansão do ensino privado (CORBUCCI, 2004, p. 679 e 
700). 

Nessa mesma direção, Velloso (1992), que ao analisar as políticas educacionais nesse 

período, argumenta que não se evidenciou, por parte do governo, preocupação concreta quer 

com a expansão da matrícula ou com a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. O que, 

por sua vez, favoreceu a expansão privada desse nível de ensino, face à demanda reprimida 

dos anos anteriores, bem como à crescente pressão popular por ampliação da oferta 

educacional. Também criticando essa política, Tavares (1997) apontou que o governo, ao 

elaborar o Projeto de Emenda Constitucional no. 56/1991, tratando da autonomia universitária, 

onde pretendia destinar às universidades um percentual fixo de recursos financeiros que, além 

dos salários e das despesas de custeio e novos investimentos, deveria pagar as aposentadorias 

e pensões dos seus funcionários, estabelecia as bases a partir das quais deveria se promover a 

privatização desse nível de ensino, uma vez que, 

Para viabilizar a autonomia universitária, o Projeto propôs que se buscassem fontes 
alternativas de financiamento pela necessária interação com a comunidade, ou seja, a 
privatização da universidade concretizada através da venda de prestação de serviços, 
colocando a extensão como veículo privilegiado para a sua efetivação. (TAVARES, 
1997, p. 6) 
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O resultado dessa política promoveu um pequeno crescimento da educação superior no 

país, porém importante, haja vista que a década anterior foi de estagnação no setor. No 

período de 1990 a 1994, o crescimento geral do número de matrículas apresentou um índice 

modesto (7,85%), conjugada a retração no número de IES (-7,29%) e um crescimento mais 

expressivo no número de cursos (18,03) e inscritos (17,39%), conforme Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Número dos principais indicadores sobre a educação superior e taxa de crescimento no 
período de 1990 a 1994. 

Ano Matrículas IES Docentes Cursos Vagas Inscritos Ingressos Concluintes 

1990 407.148 918 407.148 4.71
2 502.7 1.905.498 407.148 230.206	  

1994 439.801 851 463.240 5.56
2 574.1 2.237.023 463.240 245.269	  

90/9
4% 13,78 -7,29 13,78% 18,0

3 14,17 17,39 13,77 6,81%	  

Fonte: Censos da educação superior/Inep. 

 

Contudo, o crescimento verificado se manifestou de modo diferente nos setores 

público e privado, corroborando a análise e projeções feitas por Veloso (1992) sobre a 

tendência de predominância do privado na oferta da educação superior. No setor privado o 

número de universidades cresceu 47,50%,o de matrículas 40,70% e o de cursos de graduação 

cresceu 60,1837%. O crescimento no setor público só foi maior no número de inscritos para 

seleção por vestibular, de 50,41%.Notadamente, essas características do desenvolvimento da 

educação superior acabarão sendo atenuadas nos anos subsequentes. 

  

                                                

 
37Esse fato, possivelmente, se relaciona à perspectiva estimulada e/ou induzida pelo governo federal de aproximar a formação 
em nível superior às necessidades do setor produtivo, tendo em vista o Programa Setorial para a área da educação (BRASIL, 
1991). 
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Tabela 30 - Crescimento do número de instituições por dependência administrativa e organização 
institucional no Brasil entre 1990 e 1999 

Ano Total  

Geral	  

Universidades Centros 
Universitários* 

Faculdades** 

Total	   Pub. 	   Priv	   Total	   Pub. Priv Total Public
as 

Privadas 

1990 918	   95	   55	   40	   -	   -	   -	   823	   167	   656	  

1991 893	   99	   59	   40	   -	   -	   -	   794	   163	   631	  

1992 893	   106	   60	   46	   -	   -	   -	   787	   167	   620	  

1993 873	   114	   61	   53	   -	   -	   -	   759	   160	   599	  

1994 851	   127	   68	   59	   -	   -	   -	   724	   150	   574	  

90/94% -7,30%	   33,68%	   23,64%	   47,50%	    	    	    	   12,03%	   10,18%	   -12,50%	  

Fonte: Censos da educação superior/Inep. 

 

Quanto à redução no percentual de faculdades (-12,02%) possivelmente essa queda 

pode ser apontada tanto como consequência da crise financeira vivenciada no período em tela, 

como pela transformação de algumas delas em universidades, uma vez que foi registrado o 

crescimento de 33,68% no número deste tipo de IES, como indica a Tabela 21. 

 

5.2 Política, programas e ações para a expansão da educação superior: o que os índices 

educacionais evidenciam 

 

Em 1996, o então ministro da educação, Paulo Renato de Souza (1998), enumerou seis 

aspectos pelos quais se fazia necessária uma reforma no sistema de Ensino Superior: o 

esgotamento do modelo único baseado na indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão; 

o tamanho do sistema, extremamente modesto para as dimensões e necessidades do país; 

inadequação do processo de credenciamento de novas instituições, gerando um sistema sem 

competição e de baixa qualidade; a falta de um sistema abrangente de avaliação do ensino de 

graduação; o desafio de modernizar o ensino de graduação; e a ineficiência no uso dos 

recursos públicos na parte federal do sistema. Desde então, segundo Catani e Oliveira, 
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tem sido implementada uma série de políticas e um conjunto de medidas ‘cotidianas’ 
que já configuram a existência de uma reestruturação da educação superior no Brasil 
que inclui, especialmente, um “novo” padrão de modernização e de gerenciamento 
para o campo universitário, inclusos no novo paradigma de produção capitalista e na 
reforma da administração pública do Estado. (CATANI; OLIVEIRA, 2000, p. 63) 

Para o MEC, a educação superior desempenha um papel crucial para o 

desenvolvimento sustentado do país diante da transformação produtiva e das exigências de 

um novo perfil de profissional. Nesse sentido, a educação e a elevação do nível de 

escolaridade constituem-se em elementos cada vez mais indispensáveis para o atendimento de 

metas traçadas para o desenvolvimento nacional. Nesse sentido, segundo o MEC,  

 

o aumento da escolarização em nível superior é crucial para o desenvolvimento 
sustentado do país. As novas tecnologias de produção e de bens e serviços exigem 
profissionais cada vez mais qualificados. O acesso ao Ensino Superior aumenta, 
portanto, as condições de empregabilidade, uma vez que as taxas de desemprego 
tendem a reduzir-se à medida que se eleva o nível de escolaridade. (BRASIL, MEC, 
2000, p. 11) 

No novo cenário político que se esboça, mudanças significativas são consubstanciadas 

em toda a estrutura organizacional, jurídica e financeira das instituições de Ensino Superior e, 

particularmente, das universidades públicas. Os parâmetros e os desdobramentos pelos quais 

as mudanças são implementadas nesse nível de ensino têm objetivado um novo tipo de 

modernização, desenvolvimento e expansão do sistema de ensino.  

O MEC, no documento Enfrentar e vencer desafios (BRASIL, 2000), ao situar as 

políticas para a educação superior no país e seu processo planejado de mudança de caráter 

quantitativo, qualitativo, institucional e legal, implementado a partir de 1995, assinala que 

elas se encontram orientadas por seis princípios gerais: expansão, diversificação do sistema, 

avaliação, supervisão, qualificação e modernização. O documento esclarece:  

Até 1994, a expansão do Ensino Superior não priorizou a qualidade, o que [se] 
evidencia pela inexistência de um processo de avaliação sistemática de instituições e 
cursos. Além disso, o elitismo do setor público, em particular quanto à oferta de 
vagas no período noturno, obrigou uma grande parcela da população de menor 
renda, que conseguiu vencer a verdadeira corrida de obstáculos do acesso ao Ensino 
Superior, a pagar por uma educação de qualidade inferior, em instituições privadas 
com quadro docente insuficientemente qualificado e com infraestrutura aquém da 
necessária. Alicerçado em alterações de caráter quantitativo, qualitativo, 
institucional e legal, o processo planejado de mudanças deflagrado a partir de 1995 
orienta-se por seis princípios gerais: expansão, diversificação do sistema, avaliação, 
supervisão, qualificação e modernização. (Brasil, MEC, 2000, p. 9) 
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A reforma do Ensino Superior tem-se orientado, portanto, em consonância aos 

princípios que predominam na reestruturação produtiva — flexibilização, competição e 

avaliação — que constituem o tripé das políticas estimuladas pelo governo federal, 

possibilitando a implementação do discurso de expansão, diversificação e modernização desse 

nível de ensino.  

A aprovação da LDB/96, instrumento de importância fundamental para as mudanças 

do campo da educação, tem possibilitado a diversificação e a diferenciação dos sistemas de 

ensino, bem como de suas instituições, o que contribuiu para a expansão quantitativa do 

Ensino Superior. Sobre as políticas de diversificação e diferenciação institucional, Catani e 

Oliveira (2000) afirmam que as mesmas acentuam quatro pressupostos fundamentais: 

buscam favorecer a concorrência e o atendimento às demandas e clientelas; b) 
procuram ‘naturalizar”, ainda mais, as diferenças individuais, instituindo 
paulatinamente um sistema meritocrático onde cada um terá o Ensino Superior que 
“possa” ter; c) ampliam a subordinação do Ensino Superior ao mercado, 
particularmente no tocante à formação e à privatização das atividades e serviços; d)  
explicitam a forma de funcionar do sistema mais do que as suas finalidades sociais. 
(CATANI; OLIVEIRA, 2000, p. 79) 

A política de diversificação e diferenciação das instituições de Ensino Superior desde 

meados dos anos de 1995 integra a política de flexibilização, competitividade e avaliação da 

educação superior esposada pela restruturação da economia. A flexibilização na formação 

profissional, a avaliação das instituições, dos cursos, dos docentes e discentes e o 

ranqueamento das diversas instituições de ensino são mecanismos caros às políticas dos 

governos FHC e Lula para a promoção da expansão das oportunidades educacionais e a 

modernização do sistema de Ensino Superior, tido como indispensável para o 

desenvolvimento sustentado do país. Catani e Oliveira (2000), ao analisarem as políticas 

educacionais para a educação superior, afirmam que:  

A diversificação e diferenciação, idealizadas e em desenvolvimento, baseiam-se na 
flexibilidade, competitividade e avaliação do sistema de Ensino Superior. Além 
disso, inserem-se numa discussão mais ampla, que é a do estreitamento das relações 
entre o setor produtivo e o sistema universitário, além das questões atinentes à 
inovação tecnológica, ao desenvolvimento regional e à inserção do país na 
competitividade internacional – um dos objetivos do Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade (PBQP), que busca “a integração do Brasil ao movimento 
mundial pela qualidade total”. (CATANI; OLIVEIRA, 2000, p. 78) 

A perspectiva de flexibilização desse nível de ensino tem ocasionado a criação e a 

rápida expansão de diferentes modalidades de cursos, como, por exemplo, os cursos a 

distância e os chamados cursos sequenciais superiores. Também, novas formas 



151 
 

 

organizacionais foram criadas, tais como centros universitários, faculdades integradas, 

institutos e escolas superiores de educação38.  

O processo de diversificação e diferenciação institucional consubstancia-se nos dados 

do censo, tendo em vista que o número de universidades existentes no Brasil representa pouco 

mais de 13% das instituições de educação superior, ao passo que as demais formas 

organizacionais somavam mais de 86%, com destaque para as faculdades, escolas e institutos 

isolados que, deste universo, representam 73,3% (BRASIL, MEC/INEP, 2000). 

Os dados da tabela 31 explicitam o modelo pelo qual a educação superior tem-se 

consolidado no Brasil, indicando, assim, o intenso processo de diversificação e diferenciação 

das instituições de Ensino Superior. 

 

Tabela 31 - Crescimento do número de instituições por dependência administrativa e organização 
institucional no Brasil entre 1990 e 1999 

Ano Total  
Geral 

Universidades Centros Universitários* Faculdades** 
Total Pub. Priv Total Pub. Priv Total Pub. Priv 

90/94
% -7,30% 33,68% 23,64% 47,50%       -

12,03% 
-
10,18% 

-
12,50% 

95/98
% 8,84% 13,33% 6,94% 20,63% 2,20%   3,33% -4,22% -4,35% -4,19% 

99/02 
% 

49,23% 4,52% 8,33% 1,20% 0,78% 88,89% 
-
13,51
% 

65,44% -
18,63% 77,50% 

95/02 
% 83,11% 20,00% 8,33% 33,33% 42,86% 3300,00% 6,67% 77,21% 39,86% 103,22% 

* Inclui os institutos federais e centros federais de educação tecnológica. 
** Inclui todas as IES não universitárias, com exceção dos centros universitários, institutos federais 
e centros federais de educação tecnológica. 

Fonte: Censos da educação superior/Inep. 

 

Segundo Sguissardi (2000), a diversificação institucional visa a consagrar o que já 

existe no sistema e à ampliação da diversidade e da flexibilidade das universidades públicas, 

legitimando a dualidade de natureza quanto às suas atividades-fim, assim como, a 

diversificação de fontes, como um implemento do processo de privatização ou 

                                                

 
38 A diversificação das IES reconhecida a partir de 1996 com a LDB, pautada tanto na organização como nas 
prerrogativas acadêmicas, envolvendo seu grau de autonomia, exigência quanto ao corpo docente, regime de 
contratação e titulação, oferta de cursos, desenvolvimento de pesquisa e extensão, foi reorganizada pelo  
Decreto-Ponte no. 5.773/2006 que reduziu para três os formatos acadêmicos, quais sejam, faculdades, centro 
universitários e universidades (art. 12). 
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mercadorização da educação superior pública. Pode, então, representar um afastamento do 

Estado da manutenção plena da educação pública e a possibilidade do uso de recursos 

públicos em instituições privadas de ensino. Nesse sentido, a diversificação das formas 

organizacionais tende, sem dúvida, a propiciar 

o estabelecimento de uma diferenciação de status e de tratamento às distintas 
instituições. São oficialmente firmadas diferenciações que vêm reforçar a dualidade 
estrutural da educação brasileira. Se, em 1968, face à pressão das camadas médias 
da população, foram introduzidas mudanças no acesso ao Ensino Superior, 
atualmente, o governo lança mão do artifício da classificação e hierarquização das 
estruturas universitárias para atender não somente aos segmentos que demandam 
educação superior, mas os compromissos assumidos com organismos internacionais. 
(AGUIAR, 2000, p. 84). 

Quanto à reorganização da estrutura e do formato da educação superior, outra 

mudança substantiva é a utilização de novos parâmetros na avaliação institucional e à 

aplicação de seus resultados. Segundo o discurso do governo, os processos de avaliação que 

têm sido estruturados e implementados, tais como o Exame Nacional de Cursos (provão) e a 

avaliação das condições de oferta de cursos durante o governo FHC, e o Exame Nacional de 

Desempenho Estudantil (Enade) e outros instrumentos do Sinaes, durante o governo Lula, 

visam ao credenciamento e recredenciamento periódico das instituições de ensino como 

garantia de uma expansão com elevado padrão de qualidade. No entanto, pode-se afirmar que 

a avaliação tem se destacado como forma de controle e de definição de políticas para 

estimular a expansão competitiva no Ensino Superior (CATANI; OLIVEIRA, 2000) 

Em um balanço sobre as reformas educativas no Brasil, na última década, Oliveira 

(2000) expressa que ambas as reformas buscaram redimensionar a polaridade 

centralização/descentralização no contexto de acentuada expansão das oportunidades de 

escolarização em todos os níveis para a população. Contudo, ao mesmo tempo em que se 

descentralizam a gestão e o financiamento da educação, centraliza-se o processo de avaliação 

e controle do sistema.  

A primeira etapa da atual fase de desenvolvimento do sistema de educação superior, 

situa-se no governo FHC (1995-2002), sob as políticas de expansão, diversificação e 

diferenciação desse nível de ensino. Nesse cenário político-social mudanças significativas 

foram introduzidas em toda a estrutura organizacional, jurídica e financeira das instituições de 

Ensino Superior e, particularmente, das universidades públicas. O escopo dessas mudanças se 

assentou em três pilares, como afirmamos: flexibilidade, competitividade e avaliação, 
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materializando-se pelas políticas de expansão, diversificação do sistema, avaliação, 

supervisão, qualificação e modernização. 

 

Tabela 32 - Ensino Superior – evolução da matrícula por dependência administrativa Brasil entre 1980 
e 1999 

Ano Total Público % Privado % 
1980 1.377.286 492.232 35,7 885.054 64,3 
1985 1.367.609 556.680 40,7 810.929 59,1 
1986 1.418.196 577.632 40,7 840.564 59,3 
1987 1.470.555 584.965 39,8 885.590 60,2 
1988 1.503.555 585.351 38,9 918.204 61,1 
1989 1.518.904 584.414 38,5 934.490 61,5 
1990 1.540.080 578.625 37,6 961.455 62,4 
1991 1.565.056 605.736 38,7 959.320 61,3 
1992 1.535.788 629.662 41,0 906.126 59,0 
1993 1.594.668 653.516 41,0 941,152 59,0 
1994 1.661.034 690.450 41,6 970.584 58,4 
1995 1.759.703 700.540 39,8 1.059.163 60,2 
1996 1.868.529 735.427 39,4 1.133.102 60,6 
1998 2.125.958 804.729 37,9 1.321.229 62,1 
1999 2.377.715 833.093 35,0 1.544.622 65,0 
Tx. de Cresc. 
94/99 (%)39 43,1 20,7 - 59,1 - 

Fonte: Brasil, 2000. 
 

De acordo com a Tabela 32, no primeiro mandato do governo FHC (1995-1998) 

registrou-se um crescimento maior do que o compreendido entre os anos de 1980 a 1994. O 

sistema de Ensino Superior absorveu um aumento de 717 mil matrículas no período de quatro 

anos, acumulando um crescimento relativo de 43,1%, o que representou mais de 2,5 vezes o 

crescimento verificado nos quatorze anos anteriores (1981 a 1994), quando foram ampliadas 

apenas 274 mil matrículas.  A taxa de crescimento no período de 1996 a 1999 revela uma 

nítida tendência de aceleração do ritmo de expansão, com um “aumento acumulado de 27,3%, 

o que dá uma taxa média anual de 8,4%; em contraste, no período de 1981 a 1994, a matrícula 

cresceu apenas 19,8%, num avanço lento de 1,4% ao ano” (BRASIL, 2002). Já no acumulado 

do período de 1995 a 2002 o número de matrículas, segundo Souza (2005), crescera sete 

vezes mais do que nos quatorze anos anteriores. 

                                                

 
39 Esta tabela refere-se à evolução da matrícula na educação superior no período de 1980 a 2002, porém não 
constam da tabela o ano de 1997 nem os anos de 1981 a 1984 e os posteriores a 1999. 
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Apesar de a política para o desenvolvimento da educação superior do governo federal 

favorecer a expansão da esfera privada, registra-se também crescimento da esfera pública, 

particularmente das IFES. No período de 1995 a 2002, as matrículas passaram de 353.235 

para 960.888, o número de estabelecimentos de ensino passou de 57 para 73, o número de 

vagas por seleção vestibular na graduação passou de 84.814 para 124.196. Esse processo de 

expansão, em grande medida, foi resultado da ampliação de vagas em cursos de graduação 

existentes, ampliação do número de cursos noturnos, implantação de cursos a distância e 

sequenciais. Nesse sentido, as instituições federais de educação tecnológica assumem um 

papel de destaque na implementação dessas políticas de expansão e no redimensionamento da 

formação do trabalhador (PIRES, 2007).  

Outro forte impulso nesse processo foi a criação da Gratificação de Estímulo à 

Docência no Magistério Superior40 (GED), cuja diretriz deu ênfase ao ensino de graduação, 

com destaque para o aumento da quantidade de horas-aula ministrada por professor. A GED, 

inicialmente, chegou a representar até 50% da remuneração do docente, como resposta ao 

arrocho salarial, com implicações no processo de reorganização da atividade docente das 

instituições públicas federais. Conforme o ex-ministro da educação à época: 

esse processo favoreceu a reorganização da atividade docente, com mudanças 
institucionais relevantes que melhoraram a qualidade (sic) do Ensino Superior nas 
instituições públicas e estimularam o aumento de vagas e a ampliação dos cursos 
noturnos. A valorização diferenciada e individual, além de ter impacto positivo na 
remuneração do professor, reconhecia seu trabalho e dedicação nas universidades e 
escolas federais, estimulava o ensino de graduação e premiava o docente que 
enriquecesse, permanentemente, suas atividades. (SOUZA, 2005, p. 189)  

A expansão nas IFES mediante o aumento de vagas na graduação, a ampliação dos 

cursos noturnos, ao lado da não reposição do quadro de docentes e servidores, em função da 

reforma previdenciária, assim como a instituição da GED, foi acompanhada de queda dos 

recursos financeiros. Segundo Amaral (2003), o total de recursos das IFES passou de 0,97% 

do PIB, em 1989, para 0,57% em 1992. Depois de uma breve recuperação, os recursos 

atingem 0,91% do PIB em 1994, quando, então, inicia-se um processo acentuado de queda, 

chegando a 0,61% do PIB em 2001, com leve recuperação em 2002 (0,64% do PIB). Isso 

indica que, no período entre 1989 a 2002, a queda dos recursos das IFES em relação ao PIB 

foi de 34%. Diante desses dados, pode-se depreender que o processo de expansão resultou em 

                                                

 
40 A Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior (GED) foi criada pela Lei nº 9.678, de 3 de 
julho de 1998 e alterada Lei nº 11.087, de 4 de janeiro de 2005. 
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profundo sucateamento das instituições de ensino e degradação das condições de trabalho nas 

IFES. em que pese discurso em contrário41. 

Outro elemento de impacto na política para a educação superior diz respeito à política 

de avaliação colocada em funcionamento. Segundo Gomes (2002), a política de avaliação 

conjugada à de expansão expressou a potencialidade de intervenção e reconfiguração na 

organização da educação superior, resultando no que ele chamou de “recriação do sistema de 

educação superior” (p.279). Para o autor, 

o sistema é recriado a partir do momento em que nele é introduzida uma nova lógica 
organizativo-funcional e os instrumentos que a materializam modificam 
substancialmente as bases das relações entre os principais elementos constituintes do 
sistema: o MEC, o CNE e as instituições de educação superior. A avaliação 
desempenha papel fundamental em todo este processo (GOMES, 2002, p. 281). 

A política de avaliação em curso a partir de 1995, além de recriar o sistema de Ensino 

Superior no Brasil, à medida que implementa outra racionalização da provisão educacional, 

com destaque para os processos de regulação e controle, principalmente das práticas 

institucionais, corrobora com a política de flexibilização e competitividade do sistema, 

também em curso, por meio da diversificação e diferenciação institucional. Como alerta 

Dourado, 

na prática, as políticas governamentais para o setor, 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 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 alocada 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) 

A política de diversificação e diferenciação das instituições de Ensino Superior integra 

uma política maior de flexibilização, competitividade e avaliação de alcance internacional. A 

flexibilização na formação profissional, a avaliação das instituições, dos cursos, dos docentes 

e discentes e o ranqueamento das diversas instituições de ensino são mecanismos caros ao 

governo para a promoção da expansão das oportunidades educacionais e a modernização do 

sistema de Ensino Superior, tida como indispensável para o desenvolvimento sustentado do 
                                                

 
41 A esse respeito ver: Souza, 2005. 
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país. Segundo Souza(2005), além de se viabilizar a expansão era preciso garantir a 

diversificação do sistema. A materialização dessa política implicou, portanto, a criação de 

formatos institucionais não só diferenciados, mas diversificados, e a oferta de cursos em 

diferentes formatos e modalidades. A perspectiva de flexibilização desse nível de ensino 

ocasionou a criação e a rápida expansão de diferentes modalidades de cursos e novas formas 

organizacionais têm sido criadas, como centros universitários, faculdades integradas, 

institutos e escolas superiores de educação e, mais recentemente, as universidades 

tecnológicas 

Segundo Sguissardi (2000), a diversificação institucional visava a consagrar o que já 

existia no sistema e a ampliar a diversidade e flexibilidade das universidades públicas. Ao 

abordar os processos de alterações no campo da educação superior, Sguissardi (2000) indica 

que, no caso da diferenciação institucional, as políticas educacionais no Brasil recomendam o 

estabelecimento oficial da dualidade institucional, universidades de pesquisa que associaria 

ensino-pesquisa-extensão, e universidades de ensino, no caso representadas pelas IES não 

universitárias das quais não se exige a vinculação ensino-pesquisa-extensão, (p. 48-49), 

legitimando a dualidade de natureza quanto às atividades-fim, assim como a diversificação de 

fontes42, como dimensão do processo de privatização ou mercadorização da educação superior 

pública. Tais políticas representam o afastamento do Estado da manutenção plena da 

educação pública e a possibilidade do uso de recursos públicos em instituições privadas de 

ensino. 

Se, por um lado, a política de flexibilização, por meio da diversificação e 

diferenciação institucional, é criticada, por outro, a ela é creditada a possibilidade de expansão 

do sistema de Ensino Superior. Ao avaliar a meta expressa no Plano Nacional de Educação 

(Brasil, 2001) de atingir a taxa de matricula de 30% dos jovens entre 18 e 24 anos até o final 

da década da educação e alguns aspectos da economia brasileira, Schwartzman (2000) 

apresenta como solução a flexibilização de todo o sistema de educação superior. Na sua ótica, 

Parece claro que o Brasil não terá como aumentar a percentagem de recursos 
públicos que hoje dedica ao Ensino Superior se mantiver o mesmo padrão de gastos 

                                                

 
42 Segundo Sguissardi (2002), tais políticas recomendam “que o Estado, enfraquecido pelo déficit público, 
gradativamente se afaste (ainda mais) da manutenção desse nível de ensino. Responderia à “tese” de que a 
educação, mormente a superior, seria um serviço público não exclusivo do Estado e competitivo, disso 
resultando a proposta (mais que recomendação) constante no Plano Diretor da Reforma do atual governo de 
transformação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) em organizações sociais, além das propostas 
do MEC de nova matriz de financiamento e de autonomia das IFES, ¾ incluindo os contratos de gestão, ¾ até a 
retomada, no Executivo e Legislativo, da bandeira do ensino superior público” (p. 48). 
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atual. [...] O setor privado também teria problemas de financiamento, porque não 
teria como continuar aumentando sua receita a taxas anuais elevadas se a economia 
não crescer de forma proporcional. Parte da solução para este problema estaria na 
criação de um amplo setor de Ensino Superior de curta duração, que pudesse formar 
técnicos, pessoal administrativo, e especialistas de diferentes tipos. [...]Um outro 
risco importante que corre a educação superior pública brasileira é que ela pode vir a 
se expandir de forma semelhante ao que ocorreu no México e em outros países 
latino-americanos, optando pela massificação e perdendo qualidade e substância. De 
novo, a única alternativa razoável contra esta tendência é uma política clara de 
diferenciação. Se esta diferenciação for resistida e a mantra do "modelo único" for 
mantida, este processo de deterioração será quase inevitável, abrindo espaço para o 
surgimento de um Ensino Superior privado de qualidade. (SCHWARTZMAN, 2000, 
p. 16-17) 

O que Schwartzman não aponta, porém, é que o processo de privatização da oferta de 

educação superior já estava em curso, em detrimento do setor público, e sem a garantia da 

propalada qualidade referenciada pelo mercado. Em que pesem os pilares e princípios de 

sustentação das políticas para a educação superior ao longo do governo FHC, elas 

concorreram para a expansão desse nível de ensino.  

No período de 2003 a 2010, sob o governo Lula, sob o discurso de ampliação e 

democratização do acesso à educação superior, é delineada uma política clara para sua 

expansão envolvendo tanto programas especialmente voltados para a expansão do sistema 

federal de educação superior como para a ampliação do atendimento de estudantes no setor 

privado. Em seu conjunto, as políticas, programas e ações gestadas e implementadas durante 

esse período se apresentaram como um esforço para atingir a meta estabelecida no Plano 

Nacional de Educação de que, até 2011, a taxa líquida de matrícula chegaria a 30% dos jovens 

entre 18 a 24 anos.  

O Programa de Governo “Um Brasil para Todos: crescimento, emprego e inclusão 

social”, apresentado por Lula (SILVA 2002), começou a sinalizar uma mudança de ordem 

conceitual e política no campo educacional ao situá-la junto às políticas de inclusão social. A 

educação é entendida como “instrumento de promoção da cidadania e, sobretudo nos dias de 

hoje, instrumento fundamental para o desenvolvimento e a inserção competitiva de qualquer 

nação no mundo” (SILVA, 2002, p. 44) estabeleceu-se como meta o investimento na 

ampliação do atendimento em todos os níveis da educação brasileira. No que se refere 

especificamente à educação superior o Programa apresenta como meta a “ampliação 

significativa das vagas nas universidades públicas e a reformulação do sistema de crédito” 

educativo vigente (Idem, p. 46). 

Essa orientação é clara no documento do governo específico para a educação, 

intitulado “Uma escola do tamanho do Brasil”, de 2002. Tendo como diretrizes gerais a 
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democratização do acesso e garantia de permanência; qualidade social da educação e 

implantação do regime de colaboração e democratização da gestão e, ainda, orientando-se 

pelos princípios de inclusão social e redução das desigualdades regionais, Lula firmou como 

compromisso de seu governo:  

 

a) a promoção da autonomia universitária e da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão nos termos constitucionais (Artigo 207 da CF/1988); b) o reconhecimento 

do papel estratégico das universidades, em especial as do setor público, para o 

desenvolvimento econômico e social do país; c) a consolidação das instituições públicas como 

referência para o conjunto das IES do país;  d) a expansão significativa da oferta de vagas no 

ensino superior, em especial no setor público e em cursos noturnos;  e) a ampliação do 

financiamento público ao setor público, revisão e ampliação do crédito educativo e criação de 

programa de bolsas universitárias, com recursos não vinculados constitucionalmente à 

educação; f) a defesa dos princípios constitucionais da gratuidade do ensino superior público 

(artigo 206, IV, da CF); g) o envolvimento das IES, em especial as do setor público, com a 

qualificação profissional dos professores para a educação básica, em cursos que garantam 

formação de alta qualidade acadêmico-científica e pedagógica e associem ensino, pesquisa e 

extensão. (SILVA, 2002, p. 26-27). 

A partir desses compromissos, o governo Lula apresentou, em seu primeiro mandato, 

um conjunto de propostas voltadas para a expansão da educação superior e uma política 

específica para a rede federal. Dentre as propostas se destacaram: ampliação do número de 

vagas; aumento no número de mestres e doutores; promoção da autonomia universitária; 

revisão da legislação de escolha de dirigentes nas Ifes; redução das desigualdades na oferta de 

cursos e vagas em termos regionais e de interiorização; promoção da oferta de cursos e vagas 

de graduação e pós-graduação em áreas afetas ao projeto nacional de desenvolvimento; 

criação de mecanismos, critérios e novas formas de acesso ao ensino superior; implantação de 

uma rede nacional de educação a distância; ampliação de programas de bolsas; implantação 

de um sistema nacional de avaliação; revisão dos planos de carreira de docentes e 

funcionários técnico-administrativos; criação de um novo sistema de crédito educativo; 

criação de programa de bolsas universitárias, no âmbito do Programa Nacional de Renda 

Mínima; estabelecimento de novo marco legal para as Fundações de Apoio Institucional 

criadas nas IES públicas, em substituição à Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que 

dispunha sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa 

científica e tecnológica e as fundações de apoio. 
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Avaliando as metas e propostas para o desenvolvimento da educação superior, no 

primeiro mandato de Lula, Schwartzman (2004) se refere ao conjunto de medidas previstas 

como se tratando de uma nova reforma universitária, com o potencial de promover mudanças 

profundas nos anos posteriores. Contudo, não deixa de fazer críticas pontuais à proposta 

relacionadas a: a) autonomia e financiamento: o alto custo do sistema federal e a isonomia 

salarial, o aumento de recursos para a expansão da educação superior ao invés de continuar a 

política de investimento no ensino fundamental, a não discussão de formas de cobrança da 

educação superior pública aos alunos; b) gestão: o princípio da eleição direta para reitores em 

contraposição ao sistema de gerenciamento competitivo, o fim da obrigatoriedade do Exame 

Nacional de Curso e a introdução de um novo sistema menos objetivo de avaliação; c) 

Acesso, conteúdos e programas: a função do Exame Nacional do Ensino Médio, se é aferição 

de conhecimentos obtidos no ensino médio ou aferição de habilidades gerais para o 

desempenho no ensino superior, implantação do ciclo básico face à estrutura departamental 

das IES; d) inclusão social: o impacto das cotas para acesso à educação superior não é muito 

significativo para o sistema de ensino e inócua sem estar atrelada a uma política de 

permanência.  

Se por um lado a proposta do governo Lula para a educação superior era criticada por 

romper com os “avanços” promovidos pelo governo FHC, por outro, também era criticada por 

dar continuidade à política implementada também por FCH para a educação superior. Para 

Sguissardi (2006), a lei que criou o Sinaes (Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004), a de 

inovação tecnológica, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei no. 

10.973, de 2 de dezembro de 2004), a que instituiu normas gerais para licitação e contratação 

de parceria público-privada (PPP) no âmbito da administração pública (Lei no 11.079, de 30 

de dezembro de 2004) e a que instituiu o Programa Universidade para Todos (Lei no 11.096, 

de 13 de janeiro de 2005) apontavam mais para a continuidade do que para descontinuidade 

das políticas anteriores no setor e que, de modo direto ou indireto, condicionavam ou 

limitavam os eventuais avanços da proposta de fortalecimento do setor público e a regulação 

do sistema, em especial no setor privado/mercantil.  

Sobre o Programa Universidade para Todos, Davies (2004) o classifica como sendo 

uma medida típica da perspectiva neoliberal por focalizar os gastos públicos em grupos 

supostamente mais carentes, e não n sua universalização, por reduzir a educação e os serviços 

públicos apenas ao seu aspecto econômico e economicista, transferindo-a para o setor privado 

e, também, pelo papel do Estado na oferta direta de educação.  
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Por outro lado, também foi ressaltada a metodologia utilizada pelo governo federal 

para pensar a reforma da educação superior e a potencialidade de seu caráter democratizante. 

Segundo Trindade (2004), 

 
A metodologia utilizada pelo atual Grupo Executivo da Reforma Universitária e seu 
conteúdo acumulado não asseguram, a priori, o sucesso da reforma da educação 
superior. No entanto, diante dos diagnósticos e das propostas construídas no debate 
público e crítico, existe a perspectiva de que uma proposta democraticamente 
debatida responda aos compromissos do governo atual no campo da educação 
superior. A articulação entre as políticas do MEC no campo da educação superior e 
o debate democrático das propostas provavelmente se traduzirão num projeto que 
ofereça alternativas à situação crítica em que se encontra a educação superior 
brasileira, especialmente a pública, e que defina as bases para a sua implementação. 
(TRINDADE, 2004, p. 833) 

 

Em meio a críticas, a partir do ano de 2003, políticas passaram ser gestadas e 

implementadas, com atenção maior à expansão da esfera pública federal. No tocante às Ifes, 

um conjunto de políticas, programas e ações está em processo de implementação pelo atual 

governo federal destinado à expansão e reconfiguração desse sistema, sob o discurso de 

democratização do ensino superior público, gratuito e de qualidade. Dentre eles cabe destacar, 

o Programa de Expansão das Ifes; o Processo de Integração de Instituições Federais de 

Educação Tecnológica, para constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFET), no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica; o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

O Programa Expansão das Ifes tinha como meta a implantação de dez novas 

universidades federais e a criação ou consolidação de 49 campi nas cinco regiões brasileiras, 

com vistas a ampliar o acesso à educação superior, promover a inclusão social, reduzir as 

desigualdades regionais e “reorientar a organização do ensino superior no Brasil” (MEC, 

2006, p. 11). Com esse programa, estimava-se que ,a partir de 2008, haveria o ingresso de 

mais de trinta mil novos estudantes em cursos de graduação. 

Outra medida adotada foi a criação de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFET), pelo Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007, mediante a celebração de 

acordo entre instituições federais de educação profissional e tecnológica, agregação voluntária de 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), Escolas Técnicas Federais (ETF), Escolas 

Agrotécnicas Federais (EAF) e Escolas Técnicas vinculadas às universidades federais, localizadas 

em um mesmo Estado. Na análise de Pires (2007), as instituições federais de educação 
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tecnológica passariam a assumir um papel de destaque na consecução das políticas de 

expansão, bem como no redimensionamento da formação do trabalhador. 

Os Ifets deveriam concentrar-se na oferta especializada de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades e níveis educacionais, incluindo programas de pós-

graduação lato e stricto sensu, cujas ações passassem pela formação e qualificação de 

profissionais para os diversos setores da economia, em estreita articulação com os setores 

produtivos e a sociedade estimulando a geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Estima-se que a implantação dos 

IFET provocará um redesenho da produção de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação no 

campo das instituições federais de ensino superior. 

Outra medida de grande impacto no setor público de educação superior foi o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Soba 

justificativa de criar condições adequadas para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior no nível de graduação, aproveitamento mais eficiente e eficaz da estrutura 

física e de recursos humanos existentes nas universidades federais. O programa tem como 

meta global a elevação da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 

noventa por cento, além da elevação do número de alunos por professor, nos cursos de 

graduação presenciais. A estimativa é que é que ao final de cinco anos, a contar do início de 

cada plano, esse número chegue a dezoito alunos por professor (Decreto nº 6.096, art. 1º). 

Uma característica central desse programa consiste na apresentação de um plano de 

reestruturação da própria instituição que deseja aderir “voluntariamente” a ele. Ou seja, trata-

se da manutenção da lógica do financiamento como indutor de política, historicamente 

adotado no Brasil. 

A educação a distância marca um novo processo de expansão da educação superior 

nesse período, caracterizado pela criação de consórcios, especialmente por partes das IES 

públicas, para ofertas de cursos predominantemente na área de formação de professores. No 

período de 2000 a 2005, o número de instituições credenciadas para a oferta de cursos de 

graduação em EaD passou de dois para 27, o número de cursos de dez subiu para 189, o 

número de vagas oferecidas passa de 6.430 para 423.411.Já o número de matrículas, de 1.682 

passa para  114.642. (MEC/INEP, 2006)  

Nesse cenário, destaca-se a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

em 2005, pelo Ministério da Educação, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação e da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 

para a articulação e integração de um sistema nacional de educação superior a distância, de 
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caráter experimental, visando [a] sistematizar as ações, programas e projetos, atividades que 

envolvem as políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da oferta de ensino 

superior gratuito e de qualidade no Brasil (MEC/ SEED, 2005, p. 4).    

Num sistema de parceria e consórcios tanto as IFES como municípios, estados e 

Distrito Federal devem apresentar proposta de curso e de polos de apoio presencial, 

respectivamente, para concorrer a editais da SEED/ MEC para implantação de cursos de 

graduação e pós-graduação em EaD.  

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de mapeamento, identificação e análise da produção acadêmica sobre 

educação superior no Brasil, no período de 1990 a 2010, apontou para o crescimento 

progressivo do número de trabalhos sobre a temática investigada em diferentes áreas do 

conhecimento, somando 7.164 trabalhos, entre teses, dissertações e artigos publicados em 

periódicos. Apesar de o número maior de trabalhos concentrar-se na área da educação, em 

outras áreas também se fizeram presentes, tais como: Administração, Antropologia, Ciências 

da Informação, Ciências Econômicas, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Ciências 

Contábeis, Educação Física, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Regional, 

Enfermagem, Engenharia Agrícola, Física, Estatística, Filosofia, Geografia, Medicina, 

Museologia, Psicologia, Saúde, Serviço Social, Sociologia, Tecnologia e Turismo e Meio 

Ambiente.  Particularmente no que se refere à expansão da educação superior, pudemos 

observar o aumento do número de trabalhos o que, por sua vez, tende a indicar a relevância 

que essa temática tem alcançado. Do universo pesquisado, em 163 trabalhos pudemos 

observar que a discussão sobre a expansão fez parte do contexto analítico e, outros 66 onde 

essa temática se constituiu em objeto de análise e, portanto, o foco privilegiado de nossa 

atenção.   

Ao nos debruçarmos sobre essa produção acadêmica, pudemos perceber que a 

expansão da educação superior foi abordada de formas diversas e, também, a partir de 

aspectos, características e dimensões diversas. Assim, passamos a nos indagar como a 

expansão da educação superior foi abordada enquanto categoria de análise, quais as 

dimensões e aspectos estavam mais evidenciados, e quais os principais sentidos encontrados 

como conjunto da produção teórico-acadêmica.  

Ao longo deste estudo pudemos constatar que a “expansão” foi analisada tanto como o 

processo de aumento, crescimento ou ampliação da educação superior como o próprio 

resultado desse processo. Isso implica dizer que, enquanto processo, a “expansão” se referiu 

ao modo como seus elementos constitutivos e constituintes se interagem, interligam-se e se 

modificam considerando diferentes atores e aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos 

para seu desenvolvimento, ou seja, o processo de expansão se referiu à complexa rede de 

relações estabelecidas intra e extra educação superior que possibilitaram seu 

desenvolvimento. E, enquanto resultado do processo, a análise sobre a “expansão” se referiu 

aos efeitos e consequências do processo sobre aeducação superior e destasobre o ambiente. 
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Contudo, isso não implicou reduzir a análise da expansão da educação superior a uma relação 

do tipo causa e efeito; antes, revela a complexidade e dinâmica que lhe é inerente. 

Evidenciando a existência de um conjunto de forças e mecanismos internos e externos que 

incidem sobre o objeto e deste sobre o ambiente. Logo, podemos inferir que esta 

diferenciação só é possível no plano teórico, sob o risco de não compreendermos a própria 

dinâmica da expansão.  

Pudemos observar também que as análises acerca da expansão da educação superior 

privilegiaram as dimensões quanti-qualitativa, organizacional e político-jurídica, pela 

articulação de ambos ou, ainda, pelo seu processo inverso e correlato de redução, retração, 

restrição e contenção. Nos trabalhos em que a dimensão quanti-qualitativa foi preponderante 

foram centrais nas discussões aspectos e dados relacionados ao tamanho (número de IES, 

cursos, vagas, ingressos, matrículas, funções docentes), dinâmica (desenvolvimento, 

modificações, alterações), natureza (características e relações institucionais), função (papéis, 

atividade exercidas) e sujeitos e atores sociais (características de alunos, professores, 

funcionários, sindicatos, organizações). 

Nos trabalhos em que a dimensão organizacional foi preponderante foram centrais 

discussões envolvendo aspectos e dados relacionados à estrutura (constituição, organização, 

disposição, design), funcionamento (dinâmicas, rotinas, relação dos/entre os sujeitos), 

organização acadêmico-curricular (Organização do ensino de graduação presencial e a 

distância, projeto pedagógico, currículo, cursos, regime acadêmico, pesquisa, extensão), 

localização geográfica (capital, interior).  

Já nos trabalhos em que a dimensão político-jurídica foi preponderante, foram centrais 

discussões envolvendo aspectos relacionados a gestão (poder decisório, forma de 

administração, gestão acadêmica), regulamentação (conjunto de normas, regulamentos), 

regulação (forma de controle, governança, ajustamento, modificação), esfera administrativa 

(pública, privada), dependência administrativa (federal, estadual, municipal, particular, 

confessional, filantrópica, comunitária), política (políticas, programas, ações). 
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Quadro 3 - A expansão da educação superior na produção teórico-acadêmica: 

dimensões, aspectos e variáveis 

DIMENSÕES ASPECTOS VARIAVEIS 
Quanti-
qualitativo 

Tamanho Número de IES, cursos, vagas, ingressos, 
matrículas, funções docente 

Dinâmica desenvolvimento, modificações, 
alterações 

Natureza institucional Características e relações institucionais 
Função institucional Papel, atividade exercida  
Sujeitos e atores sociais  Características de alunos, professores, 

funcionários, sindicatos 
Organizacional Estrutura institucional Constituição, organização, disposição, 

design 
Funcionamento 
institucional 

Dinâmicas, rotinas, relação dos/entre os 
sujeitos 

Organização 
acadêmico-curricular 

Organização do ensino de graduação 
presencial e a distância, projeto 
pedagógico, currículo, cursos, regime 
acadêmico, pesquisa, extensão 

Localização geográfica Capital, interior 

Político-jurídico  Gestão Poder decisório, forma de administração e 
gestão acadêmica 

Regulamentação Conjunto de normas e regulamento 
Regulação Forma de controle, governança, 

ajustamento, modificação  
Esfera administrativa Pública, privada  
Dependência 
administrativa 

Federal, Estadual, Municipal 
Particular, confessional, filantrópica, 
comunitária 

Política Políticas, programas, ações 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para além desse conjunto de dimensões, aspectos e varáveis intrínsecos ao próprio 

sistema da educação superior, ainda puderam ser observados nos trabalhos analisados pelo 

menos mais duas dimensões a ele extrínsecas, que estabelecem interfaces diretas que, em 

maior ou menor grau, foram consideradas na análise do processo de expansão, quais sejam, a 

dimensão socioeconômica, política e cultural (espaço social) e a dimensão dos direitos, das 

obrigações e das garantias do Estado para com a educação.  

Como pudemos observar, o estudo sobre a expansão da educação superior é bastante 

complexo, por envolver uma vasta gama de dimensões, aspectos e variáveis, exigindo do 

pesquisador a percepção dos elementos que o constituem, assim como de suas 

especificidades, que tendem a evidenciar e/ou determinar a lógica do desenvolvimento desse 

sistema no país em seu processo constante de diferenciação e diversificação. Nesse sentido,  
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não se trata da decomposição do todo em partes ou da junção das partes para a compreensão 

do todo, por não se tratar de um sistema simples, rígido, imutável, asséptico, fechado em si 

mesmo. Antes, ele é dinâmico, em constante movimento e interação com elementos internos e 

externos. 

Para além das dimensões ora apresentadas, nos trabalhos sobre a expansão da 

educação superior também pudemos observar que as análises se processaram em diferentes 

níveis de abrangência, caracterizados a partir do recorte espacial e temporal. Quanto ao 

recorte espacial, pudemos observar que os trabalhos se dividiram entre aqueles que 

analisaram: a) a expansão de uma determinada IES ou ainda de um curso desta; b) a expansão 

de determinado curso numa cidade, estado ou no país; c) a expansão da educação superior 

numa determinada cidade, estado, região ou país. Quanto ao recorte temporal, pudemos 

identificar quatro períodos principais nas análises desenvolvidas: a) os anos de 

1990genericamente considerados; b) o período dos mandatos do governo FHC; c) o período 

dos mandatos do governo Lula; d) comparação entre os governos FHC e Lula.  

O estudo da produção acadêmica produzida no período em análise e a observação dos 

diferentes níveis de abrangência nos indicaram que os trabalhos cuja abrangência foi mais 

restrita lançaram luz sobre aspectos e nuances não facilmente percebidas em um trabalho mais 

abrangente e, também, podem revelar movimentos e aspectos anacrônicos e/ou contraditórios 

com o contexto mais amplo. Por sua vez, os trabalhos que envolveram uma abrangência maior 

possibilitaram uma compreensão mais ampla das diferentes clivagens que envolvem o 

processo de expansão da educação superior, suas múltiplas relações e interações com os 

demais processos da sociedade. Contudo, ao mesmo tempo, tornam mais difíceis a percepção 

da especificidade de movimentos particulares.  

O desenvolvimento da educação superior foi também uma temática em destaque na 

literatura do campo educacional. Essas reflexões lançam luz sobre o movimento de expansão 

desse nível de ensino, bem como concepções acerca dele. Os principais estudos de base sobre 

o desenvolvimento da educação superior no Brasil apresentam, em grande medida, o viés 

sócio-histórico-político desse processo, mesmo quando analisam um processo recente ou 

ainda em constituição.  

Revelam processos marcados, em períodos distintos, por tensões e disputas entre 

diferentes setores da sociedade, pelo controle hegemônico desse nível de ensino, que se 

revelam na definição de políticas de Estado e/ou de governo. Gravitam em torno desse 

processo, , dentre outras, discussões concernentes à qualidade do ensino, formas de acesso, 
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currículo, organização acadêmica, função e liberdade institucional, ou, ainda, na 

materialização de medidas voltadas ora à expansão ora à contenção desse nível de ensino. 

Também tendem a apontar e/ou delinear o modelo de Educação/Ensino Superior, quer 

constituído quer em constituição, a partir da combinação de um conjunto de variáveis, dentre 

as quais: dispositivos legais (leis, decretos, programas governamentais); complexificação do 

sistema; organização institucional (universitária ou não-universitária); natureza jurídico-

administrativa das IES (pública ou privada); tipos de curso (graduação, sequencial ou pós-

graduação; diurno ou noturno; horário integral ou parcial) e modalidades de cursos (presencial 

ou a distância); estatísticas referentes ao acesso (vagas oferecidas, candidatos, ingressantes, 

matriculados e concluintes); corpo discente (perfil socioeconômico); corpo docente (regime 

de trabalho, formação e plano de carreira); trabalho acadêmico (ensino, pesquisa, extensão); 

localização geográfica; etc.  

Por diferentes perspectivas e abordagens, os estudos evidenciam que a criação, 

estruturação e desenvolvimento inicial da educação superior se processaram em meio a uma 

complexa correlação de forças e poder que permearam o desenvolvimento da própria 

sociedade brasileira (TEIXEIRA (2005); RIBEIRO (2001); CUNHA (2003, 2007); CHAUÍ 

(2001); FREYRE (2006); FERNANDES (2006, 2008); MARTINS (1989); HORTA (1975); 

FÁVERO (1980);  DUARTE (1990); ROSAS (1990); ROSSATO (1998)). Sobre o estágio 

atual de desenvolvimento da educação superior, particularmente iniciado na década de 1990 e 

se estendendo até o momento, alguns trabalhos se destacam nesse cenário. Cunha (2003; 

2004) aponta que o desenvolvimento da educação superior no país tem sido fortemente 

marcado por um processo desigual e combinado dos diferentes setores do ensino, 

particularmente do setor público e privado, à base da improvisação docente, dada a falta de 

medidas específicas para formação para o exercício do magistério, acompanhado pela 

desvalorização dos diplomas, em termos materiais e simbólicos, aumentando, desse modo, a 

pressão por títulos da pós-graduação. E, no momento atual, esse desenvolvimento aponta para 

três tendências, quais sejam: a regulação, a estatização e uma combinação de ambas, sendo 

esta última considerada pelo autor a mais viável (CUNHA, 2004, p. 810). Por sua vez, 

Martins (2000) aponta que o desenvolvimento deste nível de ensino, a partir dos anos de 

1990, se processou por meio do “surgimento de uma multiplicidade de tipos de 

estabelecimentos acadêmicos com formatos institucionais, vocações e práticas acadêmicas 

bastante diferenciadas” (p. 41), principalmente na esfera privada. Alerta, contudo, para a 

necessidade do crescimento também da esfera pública, uma vez que o desenvolvimento 

científico, tecnológico e cultural do país não poderia ser realizado sem a participação desta, 



168 
 

 

dadas as características, particularmente das universidades brasileiras, no que se refere à 

prática acadêmica e à capacidade de desenvolvimento de pesquisa. 

Tanto Cunha como Martins, apontam para a formação e desenvolvimento de um 

sistema de Ensino Superior brasileiro diversificado e multifacetado, tendo na esfera privada a 

maior porção dentro do conjunto, sendo, contudo, na esfera pública que reside o maior 

potencial para o desenvolvimento qualitativo do sistema. Essa diversificação, segundo 

Martins (2000), não deveria ser “apreendida como um aspecto negativo ou uma manifestação 

de anomia no funcionamento do campo” (p. 42); antes, um ponto de partida para o 

desenvolvimento de políticas educacionais públicas de modo a para evitar tratamentos 

homogêneos para uma realidade marcada pela desigualdade e pela diversidade. 

Sobre o atual período de expansão da educação superior, uma gama de pesquisadores 

tem desenvolvido estudos considerando o processo de diversificação, diferenciação e 

flexibilização e agenda colocada pelas políticas do governo federal para esse nível 

educacional. Por sua vez, alguns estudos têm se tornado referência para pesquisadores mais 

jovens que se dedicam ao estudo da expansão da educação superior. Na análise do conjunto 

de teses, dissertações e artigos, foi possível observar que algumas obras e pesquisadores são 

citados com frequência. Nas discussões sobre a expansão envolvendo a reforma da educação 

superior destacaram-se os trabalhos de Gomes (2008), Dourado (2000, 2009), Oliveira (2000), 

Sguissardi, Silva Jr. (1997, 2001); e, Silva Jr. (2003, 2005).Nos estudos relacionados ao papel 

e novas funções postas à educação superior e, em particular, às universidades, sobressaiu o 

trabalho de Dourado e Catani (1999). 

Uma temática que tem sido cada vez mais explorada  e envolvido um número maior de 

pesquisadores diz respeito ao acesso e permanência na educação superior. O aumento de 

estudos sobre essa temática vai dar-se de modo articulado às políticas do governo federal para 

a expansão desse nível de ensino, indicando a imbricação das políticas de governo com a 

agenda de pesquisa na área.  

Os estudos sobre intensificação e precarização do trabalho docente tem em Leher e 

Lopes (2008); Silva Jr. e Silva (2008); Mancebo e Lima (2011) suas principais referências. 

Esses pesquisadores têm assumido uma posição de denúncia tanto em relação ao tipo de 

expansão induzida pelo governo federal como do caráter deletério das políticas 

implementadas que se iniciaram no governo FHC e tiveram, em larga medida, continuidade e, 

até, aprofundamento, no governo Lula. Enquadram-se entre estas, as políticas para a educação 

superior que tenderiam a submeter os docentes a jornadas de trabalhos exaustivas, com 

condições precárias para o desenvolvimento de pesquisa, particularmente em áreas 
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consideradas não estratégicas para a produção de ciência, tecnologia e inovação e mesmo a 

lógica de concorrência e competitividade, não somente entre IES mas entre os docentes de 

uma mesma instituição.  O mesmo tipo de raciocínio também é predominante na discussão 

sobre as mudanças no trabalho acadêmico e gestão universitária, tendo como principais 

referências Peixoto(2003) Mancebo e Franco (2003). 

Cada vez mais a discussão sobre financiamento da educação superior tem ganhado 

destaque na produção acadêmica. Amaral (1999, 2003, 2009) é largamente referenciado nos 

trabalhos sobre essa temática. Os trabalhos dedicados a esse estudo têm revelado a mudança 

no eixo da discussão sobre o papel do Estado no financiamento da educação, passando pela 

problematização sobre a função da educação e papel das IES no desenvolvimento econômico 

e social do país. Durante o governo FHC a discussão envolvia a polarização, por um lado, da 

defesa da ampliação de recursos públicos somente para educação pública e, de outro, a defesa 

por uma postura mais gerencial e de autonomia financeira, em um contexto de franca 

privatização da oferta da educação superior, encontrando maior resistência na comunidade 

universitária. No governo Lula essa discussão é revigorada; contudo, a centralidade passa a 

ser sobre a função das IES privadas, que, ao assumirem uma função pública, qual seja a 

educação, veem legitimada a transferência e/ou renúncia fiscal em favor delas mesmas, 

viabilizando, por exemplo, a implementação de programas tais como o Prouni  ou, ainda, o 

financiamento direto ao estudante por meio da ampliação do Fies. Quanto à avaliação dos 

governos FHC e Lula, dois posicionamentos antagônicos tem gravitado na área. De um lado, 

os que criticam duramente as políticas e medidas empregadas por FHC, ditas privatistas e de 

sucateamento das Ifes, bem como, de precarização do trabalho docente. De outro lado, os que 

criticam o governo Lula e suas políticas de expansão e democratização do acesso à educação 

superior, por compreenderem que as estas dão continuidade à lógica  do governo anterior. 

De certo modo, os estudos envolvendo a discussão sobre expansão, privatização e 

mercantilização da educação, tendo como principais referências os trabalhos de Oliveira 

(2000); Catani, Oliveira (2002); Dourado, (2002); Silva Jr., Sguissardi (1999); Trindade 

(1999); Leher (2003), e sobre avaliação, autonomia e qualidade, de Dias Sobrinho (2000; 

2004); Dias Sobrinho, Ristoff (2000; 2003), em certa medida apresentam perspectivas 

semelhantes à anterior. A política de avaliação implementada a partir de 1995, em 

substituição ao Paiub e sem considerá-lo, foi recebida com muitas críticas e resistência por 

parte da comunidade acadêmica, particularmente das Ifes, quando se colocou como ponto 

central a competitividade entre as IES como mecanismo garantidor da qualidade institucional 

e cursos, por meio da publicização de resultados, traduzidos em conceitos ranqueadores, 
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visando a fornecer aos clientes dos serviços educacionais elementos para a escolha dos 

melhores cursos e/ou instituições mais prestigiadas. A privatização e mercantilização da 

educação superior é prontamente identificada com orientações e mecanismos de caráter 

neoliberal para a expansão desse nível de ensino, ao creditar ao mercado a definição do que 

seja um ensino de qualidade. Nesse sentido, há quase uma unanimidade na consideração de 

que esse tipo de política de avaliação articulada à de expansão interfere diretamente na 

autonomia administrativa e pedagógica das IES. Mesmo com a mudança na política de 

avaliação ao longo do governo Lula, certos traços da política anterior foram mantidos, como a 

própria centralidade da avaliação institucional na orientação das demais políticas e da reforma 

da educação superior. Contudo, essa política também dá sinais de avanço ao tomar outros 

elementos que não apenas o ranqueamento institucional e a publicização dos resultados como 

mecanismos para estimular a melhoria da qualidade do ensino.  

Figuram ainda nos estudos a discussão sobre interiorização de IES, cursos e vagas  e a 

educação a distância como mecanismos potencializadores da expansão da educação Superior. 

Tendo como principais referências os trabalhos de Dourado (1997, 2001, 2008), Segenreich, 

et al. (2010), esses estudos adotaram uma abordagem mais compreensiva acerca dos 

processos de expansão e sua importância para aquelas localidades e populações mais distantes 

dos principais centros urbanos. Outra temática relativamente nova diz respeito à relação entre 

expansão da pós-graduação, pesquisa e produção do conhecimento. Sem polarizar a discussão 

entre os governos FHC e Lula, estudos cujas principais referências foram Salles Filho 

(2002),Silva Jr. Sguissardi (1999), Oliveira (2000), Catani; Oliveira; Michelotto, (2010),  

Santos; Moraes (2010) tenderam a traçar uma linha temporal relacionando o volume do PIB 

brasileiro, o investimento em pesquisa e desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação e 

as áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do país com o aumento da produção 

científica, dos programas de pós-graduação e o fomento de pesquisas via editais. São estudos 

muito mais compreensivos do que problematizadores ou, ainda, de críticas contundentes à 

política em curso a partir de 1995. 

Três considerações precisam ser tecidas: 

1) o processo de desenvolvimento da educação superior e, particularmente de sua 

expansão, não se deu mediante de forma evolutiva. O processo evolutivo pressupõe um fluxo 

contínuo de ajustes e adaptações que levariam à transformação do objeto em análise, de um 

estágio a outro, diferente e mais avançado que seu estado anterior. Seria necessário levar em 

conta o processo correlato de “seleção natural” no qual a reprodução de modelos de sucesso, a 

adaptação às mudanças no seu ambiente, assim como a extinção dos elementos mais fracos 
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e/ou menos dominantes seria também dinâmica constante. Para exemplificar, num processo 

hipotético de evolução da educação superior, teríamos de supor que: a) sua origem foi uma 

consequência natural da evolução dos níveis e etapas educacionais anteriores; b) as 

instituições universitárias teriam o formato acadêmico-institucional mais evoluído e, portanto, 

a tendência seria de que todas as instituições fossem criadas como faculdades e que 

evoluíssem para universidade; c) a criação e quantidade de cursos obedeceriam uma mesma 

sequência, assim como seu fluxo de extinção; d) as funções e prerrogativas das instituições 

seriam as mesmas, tornando-se mais complexas com o passar do tempo de sua existência; e) 

alterações de ordem sócio-econômica-política e cultural provocariam a necessidade de 

adaptação das instituições ao novo cenário, sob o risco de serem extintas por não 

corresponderem às necessidades e expectativas geradas no ambiente externo; e f) somente as 

melhores instituições e melhores cursos se tornariam perenes. Nenhuma das suposições 

anteriores se efetiva linearmente no processo de desenvolvimento e, particularmente, de 

expansão da educação superior no Brasil. O cenário da expansão é bastante heterogêneo, 

marcado pela flexibilização, diversificação e diferenciação institucional, com tendência para a 

complexificação cada vez maior desse nível educacional. 

2) A expressão expansão da educação superior não fora considerada, nesta tese, como 

sinônimo de desenvolvimento; antes, como processos imbricados. Contudo, a expansão se 

apresenta como uma manifestação mais pronunciada do primeiro sem a este se reduzir. Se, em 

um primeiro momento, desenvolvimento e expansão nos remetem à ideia de processo 

contínuo crescimento e evolução, não podemos perder de vista que, no caso brasileiro, a 

educação superior também foi marcada por momentos de retração e estagnação no que diz 

respeito aos aspectos de natureza mais quantitativos (número de matrículas, cursos, 

estabelecimentos de ensino, etc.) assim como avanços e retrocessos em relação aos aspectos 

mais qualitativos (por exemplo: função, gestão, regulação, regulamentação, etc). Assim, 

desenvolvimento se refere à trajetória mais ampla desse nível de ensino, ao conjunto dos 

processos e mecanismos que lhe são constituintes e por ele constituídos que, por vezes, 

podem aparecer como descontínuos e até antagônicos entre si. Logo, entendemos a expansão 

como um processo complexo de crescimento que, em geral, provoca mudanças também de 

natureza qualitativa, que se manifesta com mais intensidade em determinados momentos do 

desenvolvimento da educação superior.  Ela é aqui também entendida tanto como o processo 

de aumento, crescimento ou ampliação da educação superior quanto o próprio resultado desse 

processo. 
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3) A periodização que ora apresentamos buscou identificar os períodos de expansão da 

educação superior a partir de suas evidências mais claramente perceptíveis face ao 

crescimento desse nível de ensino no país. Toda periodização se apresenta enquanto uma 

construção provisória que diz respeito a uma determinada trajetória que, mesmo sob o prisma 

da objetividade, é elaborada segundo dispositivos conceituais forjados por seu autor. Isso 

implica dizer que, em outras análises, outra periodização é possível, por exemplo, quando 

trata a expansão desse nível de ensino em uma dada região, estado, cidade ou mesmo numa 

determinada instituição. Nesse caso, não raro, podemos perceber aparentes contradições e 

antagonismos entre o movimento observado em nível nacional com outros em âmbito regional 

e/ou local. 

Como dito anteriormente, esta pesquisa quali-quantitativa privilegiou a pesquisa 

bibliográfica e  documental, em sentido lato, mediante a coleta, organização e inventário das 

mesmas possibilitando o trabalho de análise da expansão da educação superior no período de 

1995-2010 por meio do tratamento dado à temática na produção acadêmica. O 

desenvolvimento desta tese, portanto, implicou uma constante atualização bibliográfica acerca 

da temática, bem como dos documentos oficiais, por considerá-los imprescindíveis ao 

processo de investigação e análise. 
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