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RESUMO 

 

 

Examino, neste trabalho, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni) no que diz respeito à ampliação das 
oportunidades de acesso a estudantes com desvantagens socioeconômicas e 

educacionais nesse nível de escolaridade, no âmbito da Universidade Federal de 
Pernambuco. A Abordagem do Ciclo Contínuo de Políticas de Ball and Bowe 

constitui a principal referência teórico-conceitual, pois permite compreender o caráter 
complexo e controverso da política educacional, além de possibilitar a análise crítica 
da trajetória de programas e políticas educacionais desde sua formulação inicial até 

sua implementação no contexto da prática. Em conformidade com os objetivos da 
pesquisa e face à natureza qualitativa e quantitativa da investigação lançamos mão 

de dados da Comissão do Vestibular (Covest), órgão responsável pela realização do 
vestibular na UFPE, da análise documental e de entrevistas semi-estruturadas com 
os principais atores sociais envolvidos no estudo em âmbito institucional. Para o 

tratamento das informações qualitativas recorremos à análise de discurso proposta 
por Fairclough, a qual aborda o discurso a partir de três dimensões 

interdependentes: discurso como texto, como prática discursiva e como prática 
social. Entre os principais resultados, evidencia-se que na elaboração do texto da 
política do Reuni é possível percebermos uma intertextualidade marcada pelas 

„diretrizes‟ internacionais, como também é resultante das influências do debate 
nacional sobre a ampliação das oportunidades educacionais no campo da educação 

superior brasileira sinalizando assim que há uma relação inegável entre as esferas 
global, nacional e o local. Observamos que embora prescritivas as diretrizes do 
Reuni foram reinterpretadas no contexto da prática, pois a produção do Plano 

Reuni/UFPE articulou tanto a produção de orientações oficiais, quanto as 
experiências locais, resultando em uma recriação híbrida. Um fato merece ser 

destacado nos achados dessa pesquisa: há diferença significativa entre o número de 
aprovados egressos de escola pública após o processo de atuação do Reuni na 
UFPE; o percentual de candidatos classificados oriundos de escola pública cuja 

renda familiar é de um a dois salários mínimos cresceu significativamente após o 
Reuni. Isso requer, de imediato, políticas institucionais do governo federal em termos 

de investimentos para que esses estudantes tenham longevidade escolar e possam 
concluir o curso universitário, o que implica no que denominamos de políticas que 
garantam não apenas o acesso, mas, sobretudo a permanência e a conclusão do 

curso.  
 

Palavras-chave: Política de Educação Superior. Expansão da Universidade Pública. 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais – Reuni. Democratização do acesso. Ciclo de Políticas.  

 
 

 
 
 

 
 

 



7 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

I examine in this study, the impacts of the Program of Support for the Restructuring 
and Expansion of Federal Universities (Reuni) with respect to expanding 
opportunities for access of students with social, economical and educational 

disadvantages in this schooling level, in the Federal University of Pernambuco. The 
Continuous Cycle Approach Policy Ball and Bowe is the main theoretical and 

conceptual reference, since it allows to understand the complex and controversial 
nature of educational policy, and providing critical analysis of the trajectory of 
educational programs and policies since its initial formulation to its implementation 

within the practice. In accordance with the research objectives and address the 
qualitative and quantitative research we used data from the Committee of Vestibular 

(Covest), the agency responsible for conducting the entrance exams at university, 
documentary analysis and semi-structured interviews with key actors involved in 
social studies at institutional For the treatment of qualitative information relied on the 

discourse analysis proposed by Fairclough, which focuses on the speech from three 
interdependent dimensions: discourse as text, as discursive practice and as social 

practice. Among the key findings, it is clear that in drafting the text of the policy of 
Reuni we can notice an intertextuality marked by international 'guidelines', but also 
influences the resulting national debate over the expansion of educational 

opportunities in the brazilian educational field signaling that there is an undeniable 
relationship between the global, national and local spheres. We note that although 

explicit guidelines from the Reuni were reinterpreted in the context of practice as the 
production of Reuni Plan/ UFPE articulated both the production of official guidelines, 
and local experiences, resulting in a hybrid recreation A fact deserves to be 

highlighted in the findings of this research: significant difference between the number 
of approved public school students after the implementation of Reuni at the UFPE, 

the percentage of candidates ranked from public schools whose family income is one 
to two minimum wages grew significantly after Reuni. This requires an immediate, 
institutional policies of the federal government in terms of investments so that these 

students have extended learning and will complete their university course, which 
implies that previously called for policies that guarantee not just access, but mainly 

the permanence and the conclusion of the course. 
 
Keywords: Educational Policy. Higher Education. Expansion of the Public University. 

Democratization of  access. Cycle Policy. 
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RÉSUMÉ 

 
 

J‟examine dans cette étude, les impacts du Programme de Soutien au Plan de 
Restructuration et d‟Expansion des Universités Fédérales (Reuni) pour 
l'augmentation des possibilités d'accès à des étudiants moins favorisés en ce qui 

concerne leur situation socio-économique et éducationnelle dans ce niveau de 
scolarité, au sein de l'Université Fédérale du Pernambuco. L‟Approche du Cycle 

Continu de Politique Ball and Bowe en est la principale référence théorique et 
conceptuelle, car elle permet de comprendre la nature complexe et controversée de 
la politique éducationnelle, tout en permettant une analyse critique de la trajectoire 

des programmes et des politiques d‟éducation depuis leur formulation initiale jusqu‟à 
leur mise en place dans la  pratique. Conformément aux objectifs de la recherche et 

face à sa nature qualitative et quantitative, nous avons utilisé les données de la 
COVEST, commission chargée de mettre en place l‟examen d‟entrée à l‟UFPE, 
l'analyse documentaire et des entretiens semi-structurés avec les principaux acteurs 

sociaux impliqués dans l‟étude au niveau institutionnel. Pour le traitement des 
informations qualitatives, nous avons fait appel à l'analyse du discours proposée par 

Fairclough, qui aborde le discours à partir de trois dimensions interdépendantes: le 
discours comme texte, comme pratique discursive et comme pratique sociale. Parmi 
les principaux résultats, on souligne que dans la rédaction du texte de la politique du 

Reuni, il est possible de voir une intertextualité marquée par les «lignes directrices» 
internationales et qui est aussi le résultat d‟influences du débat national à propos de 

l'expansion des possibilités éducationnelles dans le domaine de l'enseignement 
supérieur brésilien signalant ainsi qu'il existe un rapport indéniable entre les sphères 
mondiales, nationales et locales. Nous observons que, bien qu‟explicites les 

directrices du Reuni ont été réinterprétées dans le contexte de la pratique, car la 
production du Plan Reuni/UFPE a articulé à la fois la production de lignes 

d‟orientations officielles, mais aussi les expériences locales, résultant en une 
création  hybride. Un fait mérite d'être souligné dans les conclusions de cette 
recherche: Il y a une différence significative entre le nombre de candidats reçus à 

l‟examen d‟entrée et qui sont issus des écoles publiques après la misen en place ; le 
pourcentage de ces candidats dont le revenu familier varie entre un et deux salaires 

minimum a augmenté considérablement depuis l‟implantation du Reuni. Cela exige, 
de façon immédiate, une mise en place de politiques institutionnelles du 
gouvernement fédéral en matière d'investissements, afin que ces étudiants aient une 

longévité scolaire et puissent avoir leurs diplômes, ce qui implique dans ce que nous 
avons nommé antérieurement les politiques qui garantissent non seulement l'accès, 

mais surtout la permanence et la conclusion du cours. 
 
Mots-clés: Politique educationnelle. Enseignement Supérieur. Expansion de 

l‟Université Publique. Démocratisation de l‟accés. Cycle Politique. 
 

 
 
 

 
 

 



9 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 01 – Contextos do Processo de Elaboração de Políticas ..............................34 
 

Figura 02 - Concepção Tridimensional do Discurso...................................................48 
 

Figura 03 – Estrutura Curricular do Modelo Universidade Nova..............................116 
 

 

 
 

 
 
 

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
 
 

Gráfico 1 – Distribuição dos Candidatos Classificados no Geral e Oriundos de Escola 
Pública na UFPE antes e depois do Reuni – 2004/2010........................................ 181 

 

Gráfico 2 – Nível de Instrução da Mãe e do Pai segundo os Candidatos Inscritos, os 
Classificados no Geral e os Classificados Oriundos de Escola 

Pública.................................................................................................................... ..188 
 

Gráfico 3 - Distribuição Percentual dos Classificados no Vestibular, segundo a 
Renda Familiar em Salários Mínimos antes e depois do Reuni...............................192 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



10 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1- Evolução do Número de Instituições de Educação Superior no Brasil,  
por categoria Administrativa – 1995 a 2008 ..............................................................71 

 
Tabela 2 - Evolução do Número de Matrícula em Cursos de Graduação (presencial) 

no Brasil, por categoria Administrativa - 1995 a 2008 ...............................................72 
 
Tabela 3 - Evolução do Número de Cursos de Graduação Presenciais, nas IES 

Públicas e Privadas no Estado de Pernambuco - 1991 a 2008 ..............................140 
 

Tabela 4 - Evolução do Número de Matrículas em Cursos de Graduação 
Presenciais, por Categoria Administrativa no Estado de Pernambuco - 1991 a 
2008................................................................................................................. .........141 

 
Tabela 5 - Vagas Oferecidas nos Cursos de Graduação Presenciais, Candidatos 

Inscritos, Ingressos por Vestibular e outros Processos Seletivos no Setor Público em 
Pernambuco – 1998 a 2008 ....................................................................................142 
 

Tabela 6 - Distribuição dos Docentes do Magistério Superior da UFPE por campi no 
período de 2004 a 2009 ..........................................................................................152 

 
Tabela 7 – Número de vagas, de inscritos e ingressantes nos vestibulares da UFPE 
no período de 2004 a 2010 .....................................................................................158 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

LISTA DE QUADROS  

 
 

 

Quadro 1 – Entrevistas Realizadas............................................................................45 
 

Quadro 2 – IFES que Adotaram a Avaliação Seriada................................................87 
 

Quadro 3 – Síntese das Políticas de Expansão/MEC (2004-2010) ........................111 
 
Quadro 4 – Distribuição dos Novos Cursos Propostos por Campi e ano de Início 

......................................................................................................................... ........171 
 

Quadro 5 – Distribuição dos Candidatos Inscritos e Classificados nos Vestibulares 
da UFPE por Sexo – 2004/2010..............................................................................180 
 

Quadro 6 – Distribuição dos Candidatos Inscritos nos Vestibulares da UFPE 
Referente à Escola Pública – 2004/2010.................................................................181 

 
Quadro 7- Distribuição dos Candidatos Inscritos no Geral e oriundos de Escola 
Pública nos Vestibulares da UFPE quanto ao Estado Civil - 2004/2010.................182 

 
Quadro 8 - Distribuição dos Candidatos Inscritos, Classificados e Oriundos de 

Escola Pública nos Vestibulares da UFPE, em relação à cor/raça .........................184 
 
Quadro 9 – Distribuição dos Candidatos Inscritos e Classificados nos Vestibulares 

da UFPE, quanto ao tipo de Instituição onde fez os Estudos de Ensino Fundamental 
e Médio - 2004/2010.................................................................................................185 

 
Quadro 10 - Distribuição dos Candidatos Classificados nos Vestibulares da UFPE, 
quanto ao tipo de Instituição onde fez os Estudos antes e após a Implementação do 

Reuni .......................................................................................................................186 
 

Quadro 11- Distribuição dos Candidatos Classificados na UFPE por área de 
Conhecimento e tipo de Instituição que fez os Estudos – 2004/2010 .....................186 
 

Quadro 12- Distribuição dos Candidatos Inscritos nos Vestibulares da UFPE, por 
Renda Familiar em Salários Mínimos antes e depois do Reuni...............................191 

 
Quadro 13- Distribuição dos Candidatos quanto à Participação  
na Renda Familiar – 2004/2010...............................................................................193 

 
 

 
 
 

 
 

 



12 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ABE – Associação Brasileira de Educação 

ADTO - Análise de Discurso Textualmente Orientada 

ADUFEPE – Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco 

ANDES/SN - Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior – Sindicato 

Nacional 

ANDIFES - Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior 

APC - Academia Pernambucana de Ciências  

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIs - Bacharelados Interdisciplinares  

BM - Banco Mundial 

CAA - Centro Acadêmico do Agreste 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CAV - Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão 

CCEPE - Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão  

CCI - Coordenação de Cooperação Internacional  

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica 

CF - Constituição Federal   

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CNPq- Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica   

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

COVEST - Comissão de Processos Seletivos e Treinamentos 

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

DCE - Diretórios Centrais de Estudantes  

DGP – Dedução da Pós-Graduação  

ECTS - European Credit Transfer System 

EEES - Espaço Europeu da Educação Superior  

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio  

EU - União Européia  

FASUBRA - Federação dos Servidores das Universidades Brasileiras 

FAV – Fator de Avaliação da Capes  



13 

 

 

 

FIES – Financiamento do Estudante do Ensino Superior 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

GED - Gratificação de Estímulo à Docência ao Magistério Superior 

GERES – Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior 

GTI – Grupo de Trabalho Interministerial 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IFES - Instituições Federais de Ensino Superior 

IFET – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MAT – Matrícula Projetada  

MCIES - Ministério da Ciência, Inovação e do Ensino Superior de Portugal  

MEC - Ministério da Educação  

NUFOPE - Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica  

NUPES - Núcleo de Pesquisa sobre Ensino Superior 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PC do B - Partido Comunista do Brasil   

PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 

PL - Projeto de Lei 

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNAES – Plano Nacional de Assistência Estudantil  

PNE - Plano Nacional de Educação 

PPC - Projeto Pedagógico do Curso  

PPPI - Projeto Político Pedagógico Institucional  

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças  

PROUNI - Programa Universidade para Todos 

PSOL - Partido Socialismo e Liberdade  

PSTU - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados  

PT - Partido dos Trabalhadores  

RAP – Relação Aluno-Professor 



14 

 

 

 

REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais  

SAEM – Sistema de Avaliação do Ensino Médio 

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

SESB - Sistema de Educação Superior Brasileiro 

SESu – Secretaria de Educação Superior 

SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério 

da Educação  

SISU – Sistema de Seleção Unificada 

SODS  - Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores  

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences  

TCG – Taxa de Conclusão dos Cursos de Graduação  

UAB - Universidade Aberta do Brasil 

UAG – Unidade Acadêmica de Garanhuns 

UAST – Unidade Acadêmica de Serra Talhada 

UDF - Universidade do Distrito Federal 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UNE - União Nacional dos Estudantes 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco  

UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco 

UPE – Universidade de Pernambuco 

UR – Universidade do Recife 

USP – Universidade de São Paulo 

 

 

 



15 

 

 

 

SUMÁRIO 

  

INTRODUÇÃO  

 
 

 17 

CAPÍTULO 1 

ABORDAGEM DO CICLO CONTÍNUO DE POLÍTICAS E A METODOLOGIA DE 

PESQUISA  

 

 

29 

 

 1.1   Política Pública como Campo de Estudo                                                                                                                        30 

 1.2    Abordagem do Ciclo Contínuo de Políticas  

1.2.1 Política como Texto e Política como Discurso  

1.3    Metodologia Utilizada  

 

32 

39 

41 

 

CAPÍTULO 2 

POLÍTICA DE EXPANSÃO E ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: UM 

OLHAR SOBRE A UNIVERSIDADE PÚBLICA NO BRASIL  

 

    2.1 A Educação Superior no Brasil: aspectos históricos  

    2.2 O Desenvolvimento da Expansão da Educação Superior  

 

CAPÍTULO 3 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

 

51 

 

52 

65 

 

 

76 

 

 3.1 Democratização da Educação Superior: reflexões teóricas ..........................  76 

 3.2 Debate sobre os Mecanismos de Seleção para Ingresso na Educação 

Superior ...............................................................................................................     

 

 

 

 

 

 

82 



16 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 O CONTEXTO DE INFLUÊNCIA E DE PRODUÇÃO DO TEXTO DO REUNI        92     

 

    4.1     A emergência do Reuni                                                                               92 

    4.1.1 Contexto de Influência Internacional                                                            92  

    4.1.2 Contexto da Influência Nacional e de Produção do Texto da Política        104 

    4.2 O texto da política e suas características                                                      121 

 

CAPÍTULO 5 

A UFPE E A EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA EM PERNAMBUCO  

NA INTERSEÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO FEDERAL   134     

 

     5.1     O Cenário da Educação Superior em Pernambuco                                   134    

     5.2     A UFPE no Contexto Local: o surgimento da instituição                            143      

      5.2.1  A Cidade Universitária                                                                                147 

     5.2.2  De Universidade do Recife à Universidade Federal de Pernambuco         149 

     5.3     A UFPE Hoje                                                                                              151     

     5.3.1  A Comunidade Universitária                                                                       151 

     5.3.2  A Admissão de Candidatos                                                                        155 

      5.4     Formulação e Prática do Plano Reuni da UFPE                                        161     

      5.5     Perfil Socioeconômico e Educacional dos Estudantes da UFPE              179 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                      194 

 

REFERENCIAS                                                                                                                    

 
199 

APÊNDICES                                                                                                               216  

 A. Roteiro das Entrevistas  

 

 

 

217 

 



17 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 
Esta tese constitui-se numa produção desenvolvida como trabalho de 

doutorado dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), no Núcleo de Estudos sobre Política Educacional, 

Planejamento e Gestão da Educação. 

Trata-se de uma investigação que tem como tema central as políticas 

públicas, e, em particular, as políticas de expansão para a educação superior pública 

federal formuladas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). 

Compreendemos que a análise sobre a produção de políticas públicas não 

deve focalizar exclusivamente o papel do Estado, mas também as ações em 

processos da e na micropolítica. É fundamental que se explore as relações macro- 

micro, ou as relações entre as esferas global, nacional e local no processo de 

análise das políticas de educação. Não estamos minimizando ou desvalorizando a 

importância, relevância e centralidade do papel do Estado e dos governos na 

definição, elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas, mas 

ressaltando que outras agências e sujeitos que são também produtoras de políticas 

precisam ser consideradas durante o processo de investigação. Trata-se, pois, de 

trabalhar com uma perspectiva mais ampla sobre a noção ou conceito de política 

pública de educação. Neste sentido, como exposto oportunamente (ver capítulo 1), 

tomamos como referência teórico-conceitual o trabalho de Ball and Bowe (1992) e 

Ball (1994) sobre um ciclo contínuo de políticas.  

Entendemos que a abordagem do ciclo contínuo de políticas constitui-se em 

referencial analítico pertinente que permite problematizar de forma compreensiva e 

profunda a natureza complexa e controversa das políticas educacionais, 

possibilitando a análise crítica da trajetória de programas e políticas educacionais 

desde seu contexto de discussão passando pelos processos de formulação e 

execução, assim como seus efeitos no contexto da prática.   

O interesse pelo qual resolvemos empreender um estudo investigativo sobre 

esse campo e contexto de estudo decorrem, em primeiro lugar, em função de nossa 

participação nos debates realizados no âmbito do grupo de estudos sobre 

“Educação Superior no Brasil” e da nossa vinculação ao projeto intitulado: 

“Educação Superior no Brasil: Transição do Sistema de Elite para o Sistema de 



18 

 

 

 

Massa”, ao qual esta pesquisa está integrada. Esse projeto está sendo desenvolvido 

no Núcleo de Estudos sobre Política Educacional, Planejamento e Gestão da 

Educação e tem por objetivo analisar a problemática da expansão da educação 

superior no Brasil (GOMES, 2009). Em segundo lugar, em virtude do nosso percurso 

profissional que, ainda como mestranda lecionamos na educação superior da rede 

pública e privada, e nos fez compreender a necessidade de aprofundar nossos 

estudos nesta área de concentração que abrange as políticas públicas 

educacionais1.  

Porém, o nosso intento de investigação decorre da relevância do estudo e do 

debate sobre políticas de expansão da educação superior pública no Brasil, e em 

especial no estado de Pernambuco, dado que esta temática extrapola os limites da 

própria discussão sobre a educação superior, pois diz respeito à relação entre 

Estado e sociedade.  

Nesse sentido, importa registrar que, atualmente, o estado de Pernambuco, 

assim como outros estados da federação brasileira, vem sendo palco da 

implementação de projetos cujos impactos tem provocado importantes 

transformações na estrutura social e econômica. Entre tais projetos destacamos: a 

Refinaria Abreu e Lima, o Estaleiro Atlântico Sul, o Complexo Industrial Porto de 

Suape, implantação da Fábrica da Fiat, consolidação do Porto Digital, a construção 

da ferrovia Transnordestina, dentre outros. Esses projetos, contudo, terão que ter 

forte sustentação no processo de produção de conhecimento nas mais diferentes 

áreas de saber e se apresentam como enormes desafios para a formação de 

recursos humanos de nível superior e para o parque de pesquisa das universidades 

e instituições situadas em Pernambuco e na região Nordeste.  

Ao lado destes, algumas iniciativas passam a se consolidar no sentido de 

fortalecer e expandir o acesso à educação superior, inclusive na esfera da educação 

superior pública no Estado, dentre elas: a implantação em 2004 da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) cujo projeto inicial data de 2002; a 

instituição do programa de expansão das universidades públicas federais, com a 

criação de novos campi, desencadeando o processo de interiorização, possibilitando 

a muitos jovens, que não têm condições de freqüentar uma universidade nas 

                                                 
1
 Em 2003, defendemos a dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFPE (ARRUDA, 2003). 
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capitais, a realização de curso superior. Foram criados quatro novos campi – o de 

Caruaru e o de Vitória de Santo Antão, vinculados à UFPE, e os de Garanhuns e 

Serra Talhada, vinculados à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Cabe destacar, que a Universidade de Pernambuco (UPE) também ampliou a 

interiorização de suas ações inaugurando novas unidades em Caruaru e Salgueiro.  

Além disso, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) através da 

adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (doravante Reuni)2, em 2007, se propuseram a ampliar o 

número de vagas para os cursos de graduação, especialmente no período noturno, 

melhorar o aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

IFES, criar novos cursos na região e a elevar suas metas educacionais, tais como a 

taxa de conclusão dos cursos de graduação, a relação alunos-professor (RAP) e 

aumentar, no mínimo, 20% das matrículas na graduação (BRASIL, 2007). 

Convém ressaltar, que a educação superior não deve se preocupar apenas 

com a formação de profissionais para atuar no mercado de trabalho, mas também 

na formação de indivíduos críticos e reflexivos que produzem conhecimento nas 

diferentes áreas, isto é, que possam contribuir para solução de problemas 

complexos da vida pública (SILVA, 2001). 

É importante mencionar que estudos em âmbito internacional e nacional (Dias 

Sobrinho, 2005; Santos, 2004; Magalhães, 2004; Ristoff,1999; Ball, 1990; Kerr, 

1982; Trow, 1973; 2005), dentre outros têm demonstrado o crescente interesse pelo 

campo de investigação acerca da política de educação superior que se constitui um 

terreno de interesse para produção de conhecimento cujo foco de análise e 

discussão perpassa, dentre outros temas pelas políticas, processos e mecanismos 

de expansão e massificação da educação superior.  

No contexto nacional são vários os pesquisadores que têm se debruçado 

sobre a análise dos programas e políticas educacionais que contemplam a 

problemática da expansão da educação superior, dentre eles podemos mencionar: 

Gomes, 2009; Velloso, 2009; Martins, 2009; Oliveira et al. 2008; Sguissardi, 2008; 

Baeta Neves, 2007; Michelotto, Coelho & Zainko, 2006; Dias Sobrinho, 2005; 

                                                 
2
 De acordo com o Relatório de Acompanhamento do Reuni, elaborado e publicado pela Associação 

Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), das 55 universidades 
federais existentes apenas duas não aderiram ao Programa, são respectivamente: a Universidade 
Federal do ABC e a Universidade Federal do Pampa, criadas em 2005 e 2007 (ANDIFES, 2010).   
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Pacheco & Ristoff, 2004; Panizzi, 2004; Morhy, 2003; Catani e Oliveira, 2003; 

Gomes, 2002; Weber, 2000; Martins,1988. A análise procedida dos autores nos 

instiga a aprofundar a compreensão deste campo que ocupa um significativo espaço 

na complexa dinâmica das políticas de educação superior brasileira.  

Assim, além da educação superior mobilizar a academia e associações de 

cunho educacional em torno dos debates, nos últimos anos tem dado origem a 

pesquisas acadêmicas que fornecem subsídios para compreender as bases de 

diversas reformas educacionais implementadas em vários países nas últimas 

décadas.  

Nesse sentido, percebe-se a influência de instituições e organismos 

internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), Banco Mundial (BM), Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Fundo Monetário Internacional 

(FMI), entre outros, que por meio de documentos “globais”3 influenciam ou norteiam 

o debate e a produção dos documentos nacionais e locais no campo das políticas de 

educação superior, principalmente, nos denominados países em desenvolvimento. 

Segundo Shiroma, Campos e Garcia (2005, p.428), os discursos de tais 

organizações internacionais vêm sofrendo alterações, pois 

 

No início dos anos de 1990, predominaram os argumentos em prol 
da qualidade, competitividade, produtividade, eficiência, e eficácia; 
ao final da década percebe-se uma guinada do viés explicitamente 
economicista para uma face mais humanitária na política 
educacional, sugerida pela crescente ênfase nos conceitos de 
justiça, equidade, coesão social, inclusão, empowement, 
oportunidade e segurança. 

        

Como destacam as autoras, “palavras importam, fazem diferença”. No 

entanto, precisamos analisar os sentidos e significados desse “novo” discurso 

veiculado por essas instituições e organismos, uma vez que historicamente sempre 

estiveram baseados em outra formação discursiva. 

                                                 
3
 Dentre os documentos podemos mencionar: Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação 

para o século XXI, mais conhecido como Relatório Delors (UNESCO, 1990); La Enseñanza Superior: 
las lecciones derivadas de la experiencia (BANCO MUNDIAL, 1995); Declaração Mundial sobre 
Educação Superior no Século XXI: visão e ação (UNESCO,1998); La Educacion Superior em los 

Países em desarollo: peligros e promessas (BANCO MUNDIAL/UNESCO,2000); Construir 
Sociedades de Conocimiento: nuevos desafios para La Educación Terciaria (BANCO MUNDIAL, 
2003). 
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Uma primeira aproximação com a literatura específica sobre a educação 

superior nos indica que a partir de 1990, as políticas educacionais praticadas no 

Sistema de Educação Superior Brasileiro (SESB) sinalizam alterações significativas 

na lógica da expansão, no padrão de financiamento, na organização do trabalho 

acadêmico, na gestão universitária e nas relações entre Estado, sociedade e 

instituições de educação superior, tais mudanças foram induzidas pelas orientações 

que conduziram a reforma do Estado neste período.  

Como sustenta Chauí (1999, p.211),  

 
A reforma tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é 
portador de racionalidade sócio-política e agente principal do bem-
estar da república. Esse pressuposto leva a colocar direitos sociais 
(como a saúde, a educação e a cultura) no setor de serviços 
definidos pelo mercado. [...] a Reforma encolhe o espaço público 
democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só ali onde 
isso seria previsível – nas atividades ligadas à produção econômica 
-, mas também onde não é admissível – no campo dos direitos 
sociais conquistados.  
 

A partir desse entendimento torna-se claro que precisamos analisar o campo 

das políticas educacionais sem perder de vista as transformações nas esferas 

econômica, política e cultural, as quais, como destacam Burbules & Torres (2004), 

estão em circulação influenciando o debate e a produção de políticas públicas para a 

área de educação superior. Nessa análise, temos que considerar também que as 

políticas e o sistema de educação superior não são apenas influenciados, mas são 

funcionais ao modo de produção capitalista e a esfera política.  

O processo de reestruturação da educação superior4 emerge, assim, num 

cenário marcado pela crise fiscal do Estado, que teve como conseqüência a prática 

de uma política de redução de investimentos do Estado em diversas áreas e, em 

particular, na educação superior pública5, mais precisamente, nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), implicando em cortes orçamentais e gerando 

dificuldades de manutenção e gerenciamento, reduzindo assim os investimentos 

necessários ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. 

                                                 
4
Sobre o processo de reestruturação da educação superior, Catani e Oliveira (2002, p.20) apontam 

que ele “pretende atingir, dois objetivos: o da diversificação e o de que cada instituição deverá 
repensar e redefinir seu caráter e sua vocação. Com a diversificação do sistema, isto é, com a 
diferenciação das instituições e, conseqüentemente, dos serviços que elas devem oferecer a distintos 

clientes, pretende-se reorientar o sistema em uma direção oposta à da reforma de 1968, sobretudo, à 
estruturação de um modelo único que associa ensino-pesquisa-extensão”.  
5
 Sobre a questão do financiamento da educação superior pública consultar Amaral (2003; 2009).  
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 De acordo com a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (doravante Andifes), no período de 1995-2001, as 54 

instituições federais de ensino superior públicas perderam 24% dos recursos para 

custeio (pessoal, água, luz, telefone, materiais diversos) e 77% de recursos para 

investimentos em salas de aulas, laboratórios, computadores e acervo bibliográfico, 

mesmo tendo expandido a oferta de vagas (ANDIFES, 2004)6. A elevação das 

matrículas nas IFES é um dos efeitos provenientes da implantação da Gratificação 

de Estímulo à Docência ao Magistério Superior (GED)7, instituída no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (doravante Governo FHC), que corroborou no processo 

de reorganização das atividades docentes (AMARAL, 2009). Um dos efeitos da GED 

foi o do aumento da relação aluno/professor, tanto que essa taxa aumentou de 9% 

em 1994 para 11,6 em 2002, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC, 2002).  

Nesta direção, no âmbito do debate sobre a reforma do Estado, a 

universidade pública passou a ser apresentada com uma das vilãs do setor público, 

isto é, “improdutiva” e “ineficiente”. Assim, sob o argumento de que havia uma 

demanda reprimida pleiteando o ingresso na educação superior e que as instituições 

públicas não vinham respondendo a contento a oferta, a opção do governo FHC, 

neste campo, foi a adoção de políticas de expansão centrada na iniciativa privada. 

Para tanto, flexibilizaram-se os requisitos para criação de instituições de ensino 

superior e de abertura de novos cursos e vagas instituindo-se assim uma política 

expansionista de caráter privado (SGUISSARDI, 2008; CORBUCCI, 2004). Nesse 

contexto houve uma aproximação entre Estado e mercado e uma redefinição das 

fronteiras entre o público e o privado8. Gomes (2003) pontua que o que se 

presenciou no governo FHC foi uma ação do Estado visando à organização de um 

“moderno mercado de educação superior no Brasil”, isto é, o Estado, renuncia ao 

papel de provedor da educação superior e passa a assumir o papel de avaliador e 

regulador. 

                                                 
6
 Dados extraídos de uma apresentação realizada no Seminário da Andifes, sobre a Reforma 

Universitária, pela sua Presidente à época Prof.ª Wrana Maria Panizzi, João Pessoa/PB, 2004.  
7
 A GED foi criada pela Lei n.° 9.678, de 3 de julho de 1998 e alterada pela Lei n.° 11.087, de 4 de 

janeiro de 2005. Em 2009, a GED foi substituída por gratificações que levam em consideração a 

titulação e o regime de trabalho do docente (AMARAL, 2009).  
8
 Para uma melhor compreensão acerca das categorias público e privado consultar Oliveira (2007) e 

Gomes (2006).  
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Os impactos dos cenários de reforma também encontraram ressonância no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva (doravante Governo Lula). Ao assumir a 

presidência da República em 2003, o presidente apontou como um dos pontos 

prioritários de sua agenda de governo, a reforma da educação superior e com ela a 

preocupação em torno da política de expansão da educação superior. Ao longo do 

governo Lula (2003-2010) a temática da reforma, como também as discussões no 

tocante à ampliação e democratização da educação superior estiveram em pauta, 

prevalecendo um discurso de política de inclusão com justiça social. 

É preciso que se registre que as propostas de ação do governo Lula para a 

educação superior passaram a vincular as ações às metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE), instituído pela Lei n.° 10.172, de 09 de janeiro de 2001 (BRASIL, 

2001). 

No que se refere à educação superior, o diagnóstico apresentado no PNE 

aponta que os jovens egressos do ensino médio têm a sua disposição um número 

razoável de vagas e que os índices de acesso da população a esse nível de 

educação é muito baixo no país, apontando assim para a necessidade de sua 

ampliação. Para tanto, foram definidos objetivos e metas relacionados diretamente 

ao desafio de expandir a educação superior no país. Dentre eles, cabe mencionar: 

 
- Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, 
pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos (n.°1); 
- Estabelecer uma política de expansão que diminua as 
desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões do 
País (n.°3); 
- Estabelecer um amplo sistema interativo de educação a distancia, 
utilizando-o, inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento 
nos cursos presenciais, regulares ou de educação continuada (n.°4); 
- Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando  
estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de 
qualidade e que atendam clientelas com demandas específicas de 
formação: tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, para 
exercício do magistério ou de formação geral (n.°10); 
- Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos 
noturnos com propostas inovadoras, de cursos seqüenciais e de 
cursos modulares, com a certificação, permitindo maior flexibilidade 
na formação e ampliação da oferta de ensino (n.°13). (PNE, 2001). 

  
 

Neste sentido, podemos mencionar os documentos divulgados pelo Ministério 

da Educação (MEC), que tratam da questão. No documento “Reforma da Educação 

Superior: Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes da Reforma da 
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Educação Superior” (BRASIL, 2004), proclama-se que a universidade, em particular 

a do setor público, precisava retomar seu papel estratégico para contribuir com o 

desenvolvimento econômico e social do país. Nesta direção, propõe-se empenho na 

ampliação das vagas e matrículas, ressaltando “em especial os sistemas públicos” 

(p.3).  

Em 2004, o governo estabeleceu o Programa “Universidade: Expandir até 

ficar do tamanho do Brasil” (BRASIL, 2004)9, que tem como objetivo retomar o 

crescimento da educação superior pública, tendo como diretriz norteadora do mapa 

da expansão o processo de interiorização e democratização. Desta forma, o governo 

defende a ideia de que não irá apenas democratizar o acesso à educação superior, 

mas também aproximar a universidade das comunidades locais, para as quais 

deverão estar voltadas a pesquisa e as atividades de extensão.  

Convém ressaltar, no entanto, que a expansão do ensino superior privado 

também foi induzida pelo governo por meio da criação do Programa Universidade 

para Todos (PROUNI), instituído pela Medida Provisória n°. 213, de 10 de setembro 

de 2003, vindo a ser transformada em Lei (Lei n° 11.096/2005). O PROUNI dispõe 

sobre a concessão de bolsas integrais e parciais (de 50% ou 25%), nos cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, das instituições privadas de 

educação superior, para estudantes de baixa renda, oriundos da rede pública de 

ensino. Em contrapartida, o governo oferece a isenção de alguns tributos às IES, 

sejam estas com ou sem fins lucrativos, que aderirem ao Programa10. 

Cabe registrar, ainda, que, através do Decreto n.° 5.800/2006, o MEC, 

juntamente com o Fórum das Estatais pela Educação, criou o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), que busca por meio da modalidade de educação a distância, 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país 

(Art. 1°).  

Como já mencionado anteriormente, em 2007, o governo federal estabeleceu 

o Programa Reuni, através do Decreto Presidencial n° 6096/2007, como forma de 

incentivar as universidades públicas a retomarem seu papel estratégico para 

contribuir com o desenvolvimento econômico e social do País.  

                                                 
9
 Documento disponível no site: <htt://portal.mec.gov.br/sesu/index>. Acesso em: 20 dez. 2006.  

10
 Este Programa tem sido objeto de estudo e avaliações de vários pesquisadores e de entidades 

educacionais de cunho acadêmico, que buscam investigar o impacto do PROUNI na educação 
superior e a relação entre o Estado e o setor privado. Aqui nos referimos aos seguintes autores: 
Oliveira (2007), Carvalho (2006); Mancebo (2004), Gomes (2009) dentre outros.   
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O presente estudo articula-se com o contexto das “políticas de expansão” da 

educação superior acima exposto, particularmente procura explorar a seguinte 

questão: quais os efeitos do Reuni, no processo de democratização do acesso dos 

estudantes na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)? Nesse sentido, para 

analisar de forma sistemática e consistente a temática que versa sobre expansão da 

educação superior pública, a presente investigação tem por objetivo geral analisar o 

Programa Reuni no que diz respeito à ampliação das oportunidades de acesso a 

estudantes com desvantagens socieconômicas e educacionais com reduzida 

participação nesse nível de escolaridade. De forma específica, objetiva-se: 

 

 analisar o contexto de produção do Reuni a partir dos textos legais e da 

documentação pertinente, inclusive com levantamento de dados e 

informações na imprensa escrita;  

 identificar as estratégias utilizadas pela UFPE no processo de elaboração de 

seu Plano de Reestruturação e Expansão, assim como analisá-lo no que 

concerne às metas, objetivos, especificidades e demais dimensões; 

 analisar os efeitos do Reuni no âmbito da UFPE em relação à ampliação do 

acesso e alterações na composição do perfil da população estudantil em 

termos sociais, econômico e educacional. 

 

Partimos do pressuposto de que, embora o Reuni tenha sofrido influências 

das políticas neoliberais – nas quais predominam os argumentos em prol do 

produtivismo, da vinculação de financiamento estatal atrelado ao cumprimento de 

metas pré-estabelecidas, competição entre instituições e ênfase nos resultados 

quantitativos–, caracteriza-se por uma lógica democrática, entendida como 

ampliação de oportunidades, que possibilita a segmentos com características 

socioculturais e econômicas diferentes daqueles que tradicionalmente estão dentro 

da universidade, o acesso nas universidades públicas. Nesse sentido, nossa 

hipótese é de que a adesão ao Reuni por parte da UFPE promove a redução do 

movimento da exclusão em prol de um movimento de inclusão social de estudantes 

com desvantagens socioeconômicas e educacionais da população na educação 

superior pública federal em Pernambuco.  
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Para viabilizarmos a proposta de investigação, como se vê, fizemos a opção 

por estudar uma Instituição Federal de Educação Superior. Por razões que 

apresentamos a seguir, a UFPE tornou-se o nosso campo empírico de pesquisa. A 

escolha por esta instituição decorre em primeiro lugar, por que a atual gestão da 

UFPE defendeu a adesão ao Reuni e conseguiu aprová-lo, apesar de movimentos 

contrários e de um contexto que pode ser designado como conturbado. Em segundo 

lugar, pelo fato da UFPE apresentar um Plano de adesão que não contempla as 

recomendações, compreendidas pelo MEC como inovadoras e sugeridas pelas 

Diretrizes Gerais do Reuni divulgado pelo Ministério, dando origem assim ao que 

Bogdan e Biklen (1994), intitulam de “situação típica”, caso relevante para estudo , e 

por último, pela facilidade de acesso aos dados e a nossa capacidade financeira. 

A par destas questões, importante destacar que o interesse e a preocupação 

com a democratização da universidade é parte substantiva da agenda de discussões 

em nosso país, seja pelo papel que cumpre na formação humana e profissional, seja 

pelo papel no desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, dada a 

importância desse nível de escolaridade nos dias atuais. Ao assim proceder, a 

universidade pública torna-se tardiamente um excelente mecanismo de promoção da 

inclusão social. Nesse sentido, a inclusão social se insere entre os temas prioritários 

do discurso político contemporâneo, configurando-se como instrumento de 

constituição da cidadania e da consolidação da democracia. 

   Ressaltamos, entretanto, que a lógica de inclusão social das ações, 

programas e políticas implementadas inscreve-se no campo de embates e disputas 

de caráter político-ideológico, não podendo ser entendida apenas como uma 

formação discursiva de significado fixo, tendo em vista as lutas pela hegemonia 

(GRAMSCI, 1991) e o jogo de forças no âmbito da sociedade brasileira.  

Assim, esta pesquisa procura contribuir para a ampliação dessa discussão, na 

medida em que a mesma poderá oferecer perspectivas, dados ou formas de 

aprofundar o entendimento da temática. Acreditamos que o estudo pode contribuir 

para a construção de novas questões investigativas no campo da educação 

superior, da expansão das universidades públicas federais e democratização do 

acesso, bem como colaborar com a interlocução entre os autores do contexto de 

influência nacional e local, do contexto da produção de texto e do contexto da 

prática. 
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   Da Organização dos Capítulos  

 

O presente trabalho organiza-se em cinco capítulos, conforme pode ser 

acompanhado na síntese abaixo:  

No primeiro capítulo, denominado Abordagem do Ciclo Contínuo de Políticas 

e a Metodologia de Pesquisa ― apresentamos as abordagens de análise sobre 

políticas públicas e seus desdobramentos para o campo da educação superior. 

Discorremos, também, sobre os conceitos centrais da abordagem do ciclo contínuo 

de políticas desenvolvidas por Bowe & Ball (1992) e Ball (1994), como modelo 

analítico que encaminha novos aspectos sobre a produção de políticas e oferece 

instrumentos para uma análise crítica da trajetória de políticas e programas 

educacionais. A ideia de políticas como ciclo pressupõe vê-las como um referencial 

analítico holístico voltado para a dinâmica das relações macro e micro, global e 

local, local e global, no processo de formulação de políticas, que nos possibilita uma 

perspectiva para compreender as investigações acerca da política educacional 

brasileira, mais especificamente, a política de expansão da educação superior 

pública. Ainda, neste capítulo, apresentamos a metodologia da pesquisa. Para tanto, 

aponta-se o campo empírico da pesquisa, o corpus de arquivo e empírico, os 

instrumentos metodológicos utilizados na investigação e os procedimentos de 

análise dos dados coletados.  

No segundo capítulo, denominado ― Política de Expansão e Acesso à 

Educação Superior: um olhar sobre a universidade pública no Brasil ― situamos o 

debate acadêmico e os discursos em torno da dinâmica das políticas de expansão 

da educação superior no Brasil a partir da revisão da literatura, com o objetivo de 

construir uma visão articulada e de conjunto do fenômeno que nos propomos a 

investigar. Nesse sentido, a ideia ao longo dessa seção consiste não apenas em 

fazer uma excursão histórica em torno desse nível de ensino, mas também apontar 

as influências do cenário nacional e local sobre o movimento da expansão da 

educação superior brasileira. 

A partir dessa configuração, no terceiro capítulo, intitulado ― Democratização 

do Acesso à Educação Superior no Brasil ― discutimos a democratização do acesso 

à educação superior, tendo como referência elementos conceituais acerca da 

temática, sem perder de vista ser este um campo em que diferentes posições 
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disputam a hegemonia. Contempla-se também, neste capítulo, os principais 

mecanismos de admissão de estudantes propostos para minimizar a seletividade 

social e diversificar o acesso a educação superior no Brasil. 

 Com a intenção de compreender O Contexto de Influência e de Produção do 

Texto do Reuni, no quarto capítulo, buscamos analisar as influências globais, 

nacionais e locais relacionadas à emergência do Programa Reuni, bem como 

discorremos sobre as características do texto da política. Nesta seção, analisamos 

os discursos manifestos nos documentos analisados e nas entrevistas realizadas no 

espaço empírico da pesquisa. 

No quinto capítulo, ― A UFPE e a Educação Superior Pública em 

Pernambuco na Interseção com as Políticas Públicas do Governo Federal – 

contextualizamos, de forma breve, o cenário da educação superior em Pernambuco 

em confluência com as políticas públicas do governo federal praticadas no estado 

nos últimos anos. Em seguida, destacamos a história de criação e organização da 

UFPE no contexto local, tendo em vista ser esse o campo empírico que 

pesquisamos a dinâmica de formulação e execução do Programa Reuni. Da mesma 

forma que no capítulo anterior, analisamos os dados provenientes das entrevistas, 

dos documentos, da Comissão do Vestibular da UFPE (Covest) e do INEP/MEC, 

explicitando-se os efeitos do Reuni no contexto investigado. 

Por fim, expomos nossas Considerações Finais. Nesta seção, em linhas 

gerais, apresentamos as principais constatações expostas ao longo do texto, dando 

ênfase aos aspectos que nortearam nosso problema de pesquisa e a tese defendida 

no estudo.    
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CAPÍTULO 1  

 

ABORDAGEM DO CICLO CONTÍNUO DE POLÍTICAS E A METODOLOGIA DE 

PESQUISA 

 

A referência teórica de que se buscou apropriar para subsidiar a análise da 

pesquisa respalda-se na policy cycle approach, cuja tradução para Português tem 

recebido o nome de “abordagem do ciclo contínuo de políticas”, a qual foi formulada 

por Ball and Bowe (1992) e Ball (1994).  

Nesse sentido, o propósito desse capítulo consiste em apresentar o 

referencial teórico-metodológico proposto pelos autores, o qual iremos empregar na 

análise do objeto de estudo que ora nos propomos investigar. Para tanto, 

inicialmente, realizamos uma discussão sobre as abordagens de análise de políticas 

públicas e seus desdobramentos para o campo da educação. Em seguida, 

apresentamos algumas considerações acerca da importante distinção e inter-relacão 

da concepção de “política como texto” e de “política como discurso” para a análise 

de políticas públicas de educação superior (BALL, 1994). Aqui, tenta-se explicitar 

que quando focamos analiticamente uma política ou um texto não podemos 

desconsiderar outras políticas e textos que estão em circulação coetaneamente. 

Assim, não devemos conceber os textos como fechados e fixos, pois eles são 

produtores de múltiplas influências e agendas. Na sequência, tratamos da 

abordagem do ciclo contínuo de políticas constituído a princípio por três contextos: o 

contexto de influência, o contexto da produção de textos e o contexto da prática, 

como proposto por Bowe & Ball (1992). Em trabalho posterior, Ball (1994) propõe 

dois outros contextos: o contexto de resultados (efeitos) da prática e o contexto das 

estratégias políticas.  

Embora cada contexto possua suas características e especificidades, eles 

estão profundamente inter-relacionados, formando um ciclo que se denomina 

contínuo, num movimento dinâmico e flexível. 

Ainda neste capítulo, na última seção, apresentamos a metodologia de 

pesquisa, aprofundamento da justificativa do campo empírico da pesquisa, a 

Universidade Federal de Pernambuco, assim como o corpus de arquivo e empírico 

da pesquisa e os procedimentos de análise dos dados. 
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1.1 Política Pública como Campo de Estudo  

 

Nas últimas décadas tem crescido no Brasil em qualidade e em volume de 

produção, o interesse pelos estudos e pesquisas no campo das políticas públicas. 

Esse crescimento pode ser percebido nos estudos realizados pelos órgãos 

governamentais, no aumento substantivo de grupos de pesquisas que já se 

encontram cadastrados na diretoria de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa 

Científica e Tecnológica (CNPq), no número de dissertações e teses desenvolvidas 

no âmbito dos programas de pós-graduação em educação e de áreas fins, como 

sociologia e ciência política, na criação de disciplinas de políticas públicas na 

graduação, bem como de linhas de financiamento para as investigações nessa área 

de estudo (ARRETCHE, 2003). 

 De acordo com Melo & Costa (1995), o resultado desse crescimento traz 

consigo conseqüências na produção como a carência das abordagens teóricas e os 

métodos de investigação que fundamentam os estudos e pesquisas, apontando 

assim para a necessidade de uma “problematização conceitual mais rigorosa” 

(MELO & COSTA 1995, p.155), que possa superar o caráter “normativo e/ou 

descritivo” dos trabalhos. Apesar das limitações apresentadas, Souza (2003) 

ressalta a maturidade da área, resultado da relevância e legitimidade alcançada ao 

longo dos anos. Esse esforço é revelado nas publicações que apontam as principais 

tendências teórico-metodológicas de análise.   

É interessante destacar que, ao refletirmos sobre as políticas públicas, fatores 

de diferentes naturezas e determinações são importantes, principalmente quando se 

focaliza aquelas denominadas políticas sociais, abrangendo ações nas áreas da 

saúde, previdência e assistência social, cultura, comunicações e educação, a qual 

nos interessa particularmente neste estudo. Assim, ao analisarmos uma política 

pública, faz-se necessário uma compreensão conceitual com relação ao que seja 

política pública e como a mesma é elaborada. Nessa direção, Hofling (2001) afirma 

que o entendimento da concepção de Estado e de política pública é fundamental, 

pois visões diferentes de Estado e política pública originam projetos diferenciados de 

intervenção.   

A partir desta compreensão e do contato estabelecido com a literatura, 

percebe-se que o termo apresenta várias definições. Para Muller e Surel (2002), as 
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definições vão desde a qualificação mínima, “tudo o que o governo decide fazer ou 

não fazer”, até as mais completas quando se apresenta como um programa de ação 

governamental num setor da sociedade ou mesmo num espaço geográfico. Os 

autores pontuam que não podemos perder de vista que uma política pública é um 

constructo social (conjunto de medidas a se atingir), mas também um constructo de 

pesquisa (trabalho de análise e reconstrução dos objetivos da ação pública). 

Nesta perspectiva, Azevedo (1997) pontua que as políticas públicas 

constituem o “Estado em ação” e que elas revelam o projeto de sociedade em curso. 

De acordo com a autora as políticas públicas dão visibilidade e materialidade ao 

Estado.  

Para Draibe (2001), a política pública é entendida “como a que se desenvolve 

nas esferas públicas da sociedade – e não no plano privado e interno das 

instituições ou organizações da sociedade” (p.17). Para a autora estas políticas não 

se restringem à esfera estatal ou de governo, podem ser executadas por qualquer 

instituição desde que tenham um caráter público, externo. 

Segundo Muller & Surel (2002), “uma política pública constitui um quadro 

normativo de ação; combina elementos de força pública e elementos de 

competência e que uma política pública constitui uma ordem local” (p.14). 

O primeiro elemento destaca que uma política pública é formada por um 

conjunto de medidas que constituem a substância “visível da política”. Esta 

substância pode ser composta de recursos financeiros, intelectuais, reguladores, 

materiais e de produtos. Os autores acrescentam que “para que se esteja na 

presença de uma política, é necessário que seja igualmente definido um quadro 

geral de ação” (2002, p.16).  

O segundo elemento aponta a política pública como expressão do poder 

público. Aqui se ressalta o “[...] fato de que uma política pública compreende 

elementos de decisão ou de alocação de recursos de natureza mais ou menos 

autoritária ou coercitiva” (2002, p.19). Percebe-se, então, o Estado como detentor do 

poder de definição de políticas públicas.  

 Entretanto, cabe salientar, que o terceiro e último elemento apresentado por 

Muller & Surel (2002), aponta que uma política pública constitui uma ordem local. 

Assim, ao se estudar uma política pública faz-se necessário compreendê-la num 

contexto mais complexo sobre influências internacionais e nacionais, além de 
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considerar o conjunto de indivíduos e organizações que são afetados pela ação do 

Estado num determinado espaço.   

Nessa direção, Azevedo (1997) destaca que o surgimento de uma política 

pública específica para determinado setor “[...] constitui-se a partir de uma questão 

que se torna socialmente problematizada. A partir de um problema que passa a ser 

discutido amplamente pela sociedade, exigindo atuação do Estado” (p.61). 

 Dessa forma, considerando a importância inadiável de políticas de expansão 

e de uma demanda reprimida pleiteando o ingresso na educação superior, 

incorpora-se à agenda do governo Lula, a preocupação em torno da política de 

expansão da educação superior que se volta tanto para o setor privado quanto para 

o setor público. É nesta direção, que o governo Lula estabelece o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).  

Na próxima seção trataremos da abordagem do ciclo contínuo de políticas, 

por compreendermos que a mesma constitui-se num referencial para o estudo da 

política educacional.  

 

1.2 Abordagem do Ciclo Contínuo de Políticas  

 

A abordagem do ciclo de políticas formulada por Bowe and Ball (1992), no 

livro Reforming Education & Changing Schools: case studies in policy sociology, 

trabalha na perspectiva de compreender a complexidade dos contextos políticos, 

interligando as instâncias macro e micro na análise de políticas educacionais, bem 

como as mudanças que um contexto impacta sobre outro. Assim, os autores 

ressaltam a importância da conexão entre o global e o local à medida que apontam, 

também, a relevância do movimento local no processo político global.     

Bowe & Ball (1992) apresentaram uma primeira formulação, introduzindo a 

noção de ciclo de políticas constituído por três contextos políticos que foram 

nomeados de: a política proposta, a política de fato e a política em uso11. A política 

proposta referia-se à política oficial, que expressava as intenções não apenas dos 

governos e seus assessores, bem como das escolas. A política de fato constituía-se 

pelos textos escritos, legislações e documentos normativos que subsidiavam uma 

                                                 
11

 Intended policy, actual policy e policy-in-use (BOWE & BALL,1992, p.19). 
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política para que fosse posta em prática. Por último, a política em uso/na prática, 

referia-se aos discursos e práticas decorrentes da implementação das políticas 

(MAINARDES, 2006, 2007).   

Mais tarde Bowe & Ball (1992, p.19) romperam com essa formulação inicial 

porque a linguagem usada apresentava certa rigidez que era o oposto do que eles 

desejavam empregar para delinear o ciclo contínuo de políticas. Nos termos dos 

autores: 

Nós tivemos que romper com essa formulação porque a linguagem 
introduziu uma rigidez que nós não queríamos implicar, por exemplo, 
há muitas intenções competindo que lutam para influenciar, não 
somente, uma „intenção‟ e o „real‟ pareceram para nós sinalizar um 
texto rígido, completamente oposto de como nós queríamos 
caracterizar este aspecto do processo de política12 (Tradução nossa). 
 

A partir dessa constatação, os autores apresentaram uma versão mais bem 

refinada do ciclo e introduziram o termo “contínuo” no ciclo de políticas.  Nesse ciclo 

contínuo de políticas, Bowe & Ball delineiam um modelo analítico constituído por três 

contextos: o contexto de influência, o contexto da produção de textos e o contexto 

da prática. É importante registrar que, embora cada contexto possua suas 

características e especificidades, eles estão inter-relacionados, formando um ciclo 

contínuo, num movimento dinâmico e flexível. Assim, Bowe & Ball alertam os leitores 

para não tornarem mecânica/fixa a dinâmica de circularidade discursiva de 

influências e de interpretações do texto, pois seria uma apropriação inadequada 

diante do que é proposto. A figura a seguir sintetiza os contextos de formulação da 

política. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
12

 We have broken away from this formulation because the language introduced a rigidity we did not 

want to imply, e.g. there are many competing intentions that struggle for influence, not only one 
„intention‟ and „actual‟ seemed to us to signal a frozen text, quite the opposite to how we wanted to 
characterize this aspect of the policy process. 
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           Figura 1 – Contextos do processo de elaboração de políticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

                Fonte: BOWE, R.; BALL, S.J.; with GOLD, A. (1992, p.20). 
 

 

 

O contexto de influência é onde normalmente se dá início a elaboração das 

políticas públicas e onde os discursos políticos são construídos. É aqui que as 

partes interessadas disputam e negociam sobre as políticas da educação. Nesse 

espaço, interagem grupos sociais diversos: agências internacionais (Banco Mundial, 

UNESCO, OCDE), – nacionais (Andifes, Andes-SN, UNE etc.), agentes e agências 

estatais (MEC, CAPES, CNPq, CNE etc.) e locais, especialistas em áreas 

específicas do saber, dentre outros, que formam um discurso de base para a política 

e influenciam no processo de formulação das políticas nacionais. Em outras 

palavras, para Ball (1992), a propagação de influências internacionais e nacionais 

pode ser entendida, pelo menos, de duas maneiras. A primeira é por meio de redes 

políticas e sociais que envolvem: a) a circulação de ideias; b) o “empréstimo de 

políticas” e c) através das ideias/ “soluções” apresentadas no mercado político e 

acadêmico pelos grupos e indivíduos por meio dos livros, conferências etc. A 

segunda refere-se às recomendações propostas pelas agências internacionais e 

nacionais que exercem influência sobre o processo de criação das políticas 

nacionais (BEECH, 2009; MAINARDES, 2006, 2007).  Todavia, não podemos perder 

de vista os processos de recontextualização que as políticas passam em cada país, 

cada região e localidade. A recontextualização é aqui compreendida como um 

“fenômeno complexo, para além de uma simples colonização, um processo de 

apropriação cujas características e resultados dependem das circunstâncias dos 

contextos”, como aponta Fairclough (2006, p.10). 

Contexto de Influência 
 

 
 
 

 
 

Contexto da Produção                                            Contexto da Prática 
  do Texto Político 
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Diferentemente dos textos que são formulados e difundidos no contexto de 

influência, no contexto da produção os textos normalmente estão articulados com a 

linguagem do interesse público, sendo assim, de caráter mais amplo. Nele podemos 

ver apresentados os textos legais, oficiais e políticos, publicações oficiais, textos 

orientadores de discussão no âmbito oficial, dentre outros. Por serem textos que 

precisam de legitimação no processo de negociação, muitas vezes são provenientes 

de disputas e acordos entre grupos que atuam na produção dos mesmos e 

competem para controlar as representações da política.  

Para Bowe & Ball (1992, p.22), o contexto da prática é o espaço no qual a 

política é praticada. É onde a política é sujeita à interpretação e recriação e onde ela 

produz efeitos e consequências que podem representar alterações e transformações 

na política formulada inicialmente. Nessa direção, ressaltam os autores  

 
A questão é que os formuladores de políticas não podem controlar os 
significados de seus textos. Partes dos textos serão rejeitadas, 
selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal-entendidas, respostas 
podem ser frívolas etc. Além disso, interpretação é uma questão de 
disputa. Diferentes interpretações estão em disputa, pois elas estão 
relacionadas a diferentes interesses, uma ou outra interpretação 
predominará embora leituras desviantes ou minoritárias possam ser 
importantes13 (Tradução nossa). 
 

Esta compreensão aponta que o contexto da prática merece atenção, pois é 

para ele que as políticas públicas são endereçadas, sendo, no entanto, 

recontextualizadas, reinterpretadas e recriadas. 

Em obra posterior, Education reform: a critical and post-structural approach, 

Ball (1994) ampliou o ciclo contínuo de políticas pontuando que em termos práticos e 

teóricos o ciclo original precisava de dois contextos adicionais para tornar-se 

completo. Assim, incorporou o contexto de resultados (efeitos) da prática e o 

contexto das estratégias políticas, sinalizando dessa forma as preocupações com a 

avaliação e o impacto das políticas na alteração do quadro social.   

 A ideia de que as políticas educacionais têm impactos em vez de 

simplesmente resultados, aponta para o contexto de resultados (efeitos) da prática, 

                                                 
13

 The simple point is that policy writers cannot control the meanings of their texts. Parts of texts will be 
rejected, selected out, ignored, deliberately misunderstood, responses may be frivolous, etc. 
Furthermore, yet again, interpretation is a matter of struggle. Different interpretations will be on 

contest, as they relate to different interest (BALL, 1987), one or other interpretation will predominate, 
although deviant or minority readings may be important.  
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que tem como ponto central as questões de justiça, igualdade e liberdade individual. 

Nessa perspectiva, as políticas de educação devem ser analisadas em termos do 

seu impacto e interações com as desigualdades existentes e formas de injustiças.  

Ball (1994) ressalta ainda a distinção entre efeitos de primeira ordem e de segunda 

ordem. Os efeitos de primeira ordem são mais evidentes e consistem em mudanças 

na prática ou na estrutura, enquanto que os efeitos de segunda ordem dizem 

respeito aos impactos dessas mudanças sobre os padrões de acesso social, 

oportunidade, justiça social e inclusão.  

O último contexto do ciclo de políticas é o das estratégias políticas, que diz 

respeito à identificação de um conjunto de atividades políticas e sociais que seriam 

necessárias para trabalhar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela 

política investigada. 

Para os propósitos e finalidades de nossa pesquisa, limitamo-nos a trabalhar 

com os quatro primeiros contextos, isto é, contexto de influência, contexto de 

produção de textos, contexto da prática e contexto de resultados (efeitos) da prática 

por não termos dados para análise do contexto das estratégias políticas em função 

da necessidade do amadurecimento do Reuni, enquanto política de ampliação do 

acesso à educação superior pública. Salientamos, no entanto, que o foco nos quatro 

primeiros contextos não trará prejuízo à análise do ciclo contínuo de políticas, uma 

vez que compreendemos os contextos aninhados uns dentro dos outros, bem como 

pelo fato de o Reuni já apresentar dados passíveis de análise que nos possibilita 

estabelecermos relações existentes entre os variados contextos na produção das 

políticas, aspecto relevante no desenvolvimento da abordagem do ciclo contínuo de 

políticas.     

A escolha desse referencial teórico, articulado à revisão e debate com a 

literatura específica do campo da educação superior, se deu em virtude da mesma 

possibilitar a análise das diversas fases de uma política educacional, no caso 

específico do Reuni, formulado no nível nacional, e incorporado às políticas 

institucionais das IFES, cujo processo de coordenação no âmbito da UFPE é aqui 

tratado. A política de educação superior não deve ser entendida como momentos 

distintos, mas como processos e momentos interdependentes em termos de 

significados, lógicas e contradições. Os elementos constitutivos de tais processos 

são, portanto compreendidos a partir das chaves teóricas de interpretação política 
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como texto e política como discurso. Na verdade, tais categorias refletem o caráter 

discursivo das políticas públicas, que ora se materializa por meio do debate, da 

retórica, da oratória pública, e ora se deixa apreender nos textos ou documentos. 

Além disso, o ciclo contínuo de políticas aponta para a superação de modelos de 

políticas marcados pela prescrição e pela supervalorização do contexto de influência 

– que tem sido o objeto privilegiado na produção e na análise de políticas. Rompe 

ainda com a visão de que, no contexto da prática, as políticas simplesmente são 

“implementadas”. No nosso entendimento, essa releitura é uma das contribuições 

mais importante do trabalho de Bowe e Ball, uma vez que restitui aos sujeitos sociais 

que atuam predominantemente no âmbito institucional uma dimensão largamente 

ignorada nas teorias centradas no Estado. Neste caso, as políticas educacionais 

tendem e geralmente são re-significadas no contexto da prática. Há pelos menos 

duas razões evidentes para isso: em primeiro lugar, pelo caráter disputado das 

políticas educacionais, o que demanda dos sujeitos uma interação ativa com o 

conteúdo da política, implicando, mesmo que parcialmente, a apropriação dos 

contextos de influência e de produção de textos. O caráter disputado das políticas é 

extensivo à micro-política institucional, e não pode ser concebido, como muitas 

vezes ocorre, como uma dimensão inerente ao contexto de influência; em segundo 

lugar, o texto da política de educação não é auto-explanatório e auto-evidente, o que 

implica o espaço para a re-significação do texto da política de educação, ou seja, 

políticas estão sujeitas à interpretação e recriação. Dessa forma, rejeitam a 

concepção linear e fragmentada do processo das políticas públicas. 

É no quadro destas ideias que consideramos a abordagem do ciclo contínuo 

de políticas proposto por Bowe & Ball (1992), como referência norteadora que 

possibilita a análise crítica de programas e políticas educacionais desde seus 

estágios iniciais até o contexto da prática. Ancora-se nesta perspectiva o 

pensamento de Mainardes (2006) quando sustenta que a abordagem do ciclo 

contínuo de políticas apresentada pelos autores, embora ainda pouco utilizada no 

âmbito da educação no Brasil, possibilita uma “análise crítica e contextualizada de 

programas e políticas educacionais” (p.47) considerando os processos de sua 

produção como também seus resultados e efeitos no contexto da prática. Ora, é a 

partir desse entendimento que consideramos ser relevante compreender que as 

políticas de expansão da educação superior não se resumem apenas aos 



38 

 

 

 

documentos escritos, mas incluem outros processos, vivenciados e reconstruídos 

em diversos espaços e por múltiplos sujeitos no campo da educação.     

É importante mencionar ainda que a produção das políticas da educação 

superior é hoje um processo articulado a uma agenda política transnacional, 

marcada pelo processo de globalização. Giddens (1996, p.367), por exemplo, alerta 

que “a globalização invade os contextos locais, mas não os destrói; pelo contrário, 

novas formas de identidade e autoexpressão cultural local são, por conseqüência, 

conectados ao processo de globalização”. Concordando com esse posicionamento, 

Ball (2001) sustenta que as políticas são resultantes de uma mistura de lógicas 

globais e locais, podendo ser traduzidas como uma rede de influências de complexa 

inter-relação. Nesta direção, acrescenta o autor,  

 
A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de 
„bricolagem‟; um constante processo de empréstimo e cópia de 
fragmentos e partes de idéias de outros contextos, de uso e melhoria 
das abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias 
canibalizadoras, de investigação, de adoção de tendências e modas 
e, por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa vir a 
funcionar (BALL, 2001, p.102).  

  

Partindo dessa compreensão e baseado no pressuposto de que parte 

considerável das políticas são frágeis, porque são produto de acordos que pode vir a 

não „funcionar‟, Ball ressalta que as políticas “são retrabalhadas, aperfeiçoadas, 

ensaiadas, crivadas de nuances e moduladas através de complexos processos de 

influência, produção e disseminação de textos e, em última análise, recriadas nos 

contextos da prática” (2001, p.102).        

Depreende-se, pois, que as recomendações expressas nos documentos de 

política educacional não são simplesmente assimiláveis ou aplicáveis no contexto da 

prática. Sua viabilização exige que sejam traduzidas, interpretadas e adaptadas de 

acordo com as demandas e jogos políticos que configuram o campo da educação 

em cada país, região e localidade.  

É nesta direção que nos propomos a pensar e analisar, a política de 

expansão da educação superior, mais especificamente, o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), no 

âmbito da UFPE. Buscamos analisar os efeitos do Reuni no que diz respeito à 

ampliação das oportunidades de acesso a estudantes com desvantagens 

socioeconômicas e educacionais e de segmentos sociais com reduzida participação 
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nesse nível de escolaridade. Em outros termos, a democratização da universidade. 

Neste sentido, o contexto da prática, para empregar a categoria anteriormente 

desenvolvida, forma par excellence o corpus da nossa investigação. Todavia, o 

estudo tem recorte bem mais amplo, porque irá interrogar o contexto de produção do 

Reuni, ou seja, os contextos de influência e produção do Reuni como texto-discurso.  

A concepção de política como texto-discurso é uma contribuição do trabalho de Ball 

(1994) para a análise de políticas que tratamos a seguir. 

 

1.2.1 Política como Texto e Política como Discurso 

 

Dentre as contribuições do trabalho de Ball para a análise de políticas e 

programas educacionais podemos fazer menção à introdução de duas dimensões 

diferentes de políticas, isto é, política como texto e política como discurso. Contudo, 

o autor enfatiza que a política não deve ser compreendida apenas de uma ou de 

outra forma, mas sim analisada simultaneamente como texto-discurso, elas estão 

“implícitas uma na outra” (BALL, 1994, p. 15).  

A compreensão de política como texto (BALL,1994) respalda-se na teoria 

literária que compreende as políticas como representações que são codificadas e 

decodificadas de formas complexas, sofrendo múltiplas influências, mais ou menos 

legítimas. Dentre as influências legitimadas, há contestações, compromissos, 

interpretações e reinterpretações na negociação pelo controle dos sentidos e 

significados nas leituras realizadas. Nesse processo, apenas algumas influências e 

agendas são reconhecidas como legítimas e apenas algumas vozes são 

consideradas (ouvidas) em um dado momento no tempo. Neste sentido, Mainardes 

(2007, p.38) destaca que “a análise de documentos de políticas não é algo simples, 

mas demanda pesquisadores que sejam capazes de identificar ideologias, 

interesses, conceitos empregados, embates envolvidos no processo, as vozes 

presentes e ausentes, entre outros aspectos”.  

Ball (1994) advoga que o texto da política possui histórias que influenciam nas 

representações da política. Assim sendo, é pertinente destacar que os contextos de 

produção dos textos políticos sejam considerados e analisados, pois outras políticas 

e textos estão em circulação e que os atores não sejam percebidos como meros 



40 

 

 

 

receptores passivos, mas como sujeitos críticos que atribuem diferentes 

interpretações ao texto político.  

 No que diz respeito à política como discurso, Ball (1994) ancora-se na 

concepção de discurso construída por Michel Foucault (1974). De acordo com 

Foucault, discurso não se limita à linguagem e ao diálogo, o discurso é mais que 

isto. Discursos são práticas que sistematicamente formam os objetos dos quais 

falam e que se associam ao que pode ser dito, e pensado, mas também a quem 

pode “se dizer, quando, onde e com que autoridade” (BALL, 1994). Cabe considerar 

que nenhum discurso pode ser compreendido fora das relações materiais que o 

constitui, ainda que tais relações materiais transcendam à análise das circunstâncias 

externas ao discurso. Assim, analisar discursos implica investigar as regras que 

norteiam as práticas.       

É interessante frisar que Ball (1994), ainda respaldado nas ideias de Foucault, 

reconhece a existência de discursos “dominantes”, considerados “regimes de 

verdade”, pois discurso envolve poder. A política como discurso pode privilegiar 

algumas vozes, não importando o que outras pessoas dizem ou pensam, apenas 

algumas vozes passam a ser ouvidas como significativas e legítimas.     

 Assim, ao pensar as políticas como discursos, Ball (1994) está ressaltando 

que os conhecimentos subjugados não são completamente excluídos da arena 

política, mas certos discursos nos fazem pensar e agir de forma diferente, limitando 

nossas respostas a mudanças. 

 As reflexões aqui registradas permitem conceber que política como texto- 

discurso são conceituações que se complementam. Assim, à medida que política 

como discurso realça os limites impostos pelo discurso, a política como texto 

destaca o controle que está nas mãos dos leitores (MAINARDES, 2006; 2007). 

Verifica-se, então, que essas duas formas de expressão da política compõem 

processos complexos, tendo em vista que não se limitam a uma representação 

estática, mas envolvem história, poder e interesses.    

Apresentaremos, a seguir, a metodologia construída para pesquisa e como a 

mesma foi posta em operação ao longo do desenvolvimento da nossa investigação.  
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1.3  Metodologia Utilizada 

 

Para viabilizarmos a proposta de investigação e alcançarmos os objetivos da 

pesquisa, abordamos a política de expansão tendo como foco de análise o Reuni, 

através do tratamento dado ao mesmo pela Universidade Federal de Pernambuco, 

locus desta investigação. Alves-Mazzotti (2002, p.162), pontua que “a escolha do 

campo onde serão colhidos os dados, bem como dos participantes é proposital, isto 

é, o pesquisador os escolhe em função das questões de interesse do estudo e 

também das condições de acesso e permanência no campo e disponibilidade dos 

sujeitos”.   

A prática do Reuni em curso nas universidades públicas federais brasileiras, 

mesmo sendo um fenômeno geral, apresenta especificidades em cada espaço 

institucional, o que indica o estudo de caso como opção metodológica mais 

pertinente e relevante para a investigação.   

É, pois, em congruência com este sentido que elegemos a UFPE como locus 

da investigação. Pelo menos três razões se fazem evidentes nesse sentido. Em 

primeiro lugar, pelo fato da UFPE apresentar um Plano de Reestruturação e 

Expansão que não contempla as “recomendações” sugeridas pelas Diretrizes Gerais 

do Reuni divulgadas pelo MEC. As Diretrizes Gerais do Reuni no que se refere ao 

item 9 das “recomendações” aponta que os projetos das IFES “poderão romper com 

a estrutura tradicional de ingresso já em cursos profissionalizantes, sendo possível 

propor estruturas que prevejam uma formação inicial de curta duração e diplomas 

intermediários como parte do caminho para a profissionalização ou formação 

específica” (BRASIL, 2007, p.22). A título de ilustração veja-se, por exemplo, os 

planos Reuni das universidades do Rio de Janeiro (UFRJ, 2007), da Bahia (UFBA, 

2007) e do Rio Grande do Norte (UFRN, 2007). 

Em segundo lugar, tendo em vista o processo conturbado marcado por 

manifestações de resistências expressas por grupos de estudantes, professores e 

técnico-administrativos durante a deliberação do Conselho Universitário/UFPE em 

Sessão Extraordinária, do dia 23 outubro de 200714, que tinha como ponto de pauta 

a votação de adesão ao Reuni. Imediatamente depois da aprovação da adesão ao 

                                                 
14

 Conforme convocação da Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores (SODS). 
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Programa Reuni pelo Conselho Universitário da UFPE a favor, o prédio da reitoria foi 

ocupado pelos movimentos estudantis por vinte e três dias. Isto é um sinal 

importante do clima institucional de acomodação do Reuni. Embora tenha sido 

aprovado, resistências e certas indisposições políticas não podem deixar de ser 

consideradas ao longo da análise.  

Por último, não podemos deixar de considerar que as limitações de recursos e 

tempo para realizar o estudo em diferentes espaços institucionais. A facilidade de 

acesso aos dados e nossa capacidade financeira pesaram também nessa decisão. 

Claro que percebíamos que a relação Reuni-UFPE constituía caso relevante para o 

exercício analítico em torno dos contextos de formação e da prática, considerando 

os processos de re-significação das políticas. 

Desse modo, o estudo realizou-se no contexto da UFPE, tendo como marco 

temporal da pesquisa o período que compreende os dois mandatos do governo Lula 

(2003-2010). 

Para tanto, buscou-se explorar as influências dos documentos “globais” no 

processo de formulação da política nacional, bem como investigar no contexto da 

UFPE os impactos da política no que diz respeito à ampliação e democratização da 

educação superior no âmbito dessa instituição, considerando as contradições 

existentes no campo da educação superior.  

Nessa direção, recorremos à produção acadêmica por meio da pesquisa 

bibliográfica com o intuito de contextualizar a temática de estudo e definirmos as 

categorias teóricas trabalhadas, bem como fontes documentais que explicitam o 

discurso da influência internacional e nacional sobre a produção de textos nacional e 

local. 

Mais especificamente consideramos:  

a) documentos globais divulgados por agências internacionais, tais como: La 

Ensenãnza Superior: las lecciones derivadas de la experiencia (BANCO 

MUNDIAL, 1995); Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século 

XXI: visão e ação (UNESCO,1998); Construir Sociedades de Conocimiento: 

nuevos desafios para la educación terciária (BANCO MUNDIAL, 2003) e a 

Declaração de Bolonha – Declaração Conjunta dos Ministros da Educação 

Superior (1999), referências estas relevantes, como veremos no capítulo IV, 

que exercem influências nas concepções e recomendações no campo da 
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educação superior brasileira. É importante mencionar que tais influências, no 

entanto, não são uma mera transferência e migração de políticas, pois as 

políticas são recontextualizadas e reinterpretadas dentro de contextos 

específicos (BALL, 1998);  

 

b) documentos nacionais, entre os quais destacamos o: Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2001), o Projeto de Lei n.°7200/2006 (BRASIL,2006) 

Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007), a Minuta do 

Decreto Presidencial que institui o Plano Universidade Nova de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Universidade 

Nova, o Decreto Presidencial n° 6.096/2007, que estabelece as Diretrizes do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) e os documentos elaborados pela Andifes, 

Andes-SN e UNE sobre a expansão da educação superior e o Reuni, bem 

como a Proposta da Universidade Nova;  

 

c) documentos institucionais – tais como o Plano de Reestruturação e Expansão 

da Universidade Federal de Pernambuco, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2009-2013, relatórios do Reuni/UFPE, memorandos e atas, 

dentre outros. 

 

Ressaltamos ainda que nosso foco ao analisar os documentos supracitados 

não está no texto em si, como objeto final de explicação, mas como recorte de 

apreciação que nos possibilitou entender como a política educacional, mais 

especificamente, o Reuni, foi formulado. Tomamos então, o texto como objeto de 

explicação. Como nos lembram Shiroma et al. (2005), os textos devem ser lidos com 

e contra outros textos, ou seja, compreendidos em sua articulação ou contraposição 

com outros textos. A análise dessas conexões nos ajuda a compreender o sentido 

dos textos de forma mais profunda (BAZERMAN, 2006). 

É importante chamar atenção que na análise dos documentos também 

ficamos atentos ao estilo de textos formulados, pois como ressalta Bowe & Ball 

(1992), existem distinções entre os estilos dos textos readerly e writerly. Os autores 

usam a palavra writerly para pontuar que se trata de uma forma de texto que 
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possibilita uma contribuição a ser dada pelo leitor, assim o texto convida o leitor a 

ser escritor, co-autor. Já o texto readerly expressa uma forma de texto que limita a 

produção de sentidos pelo leitor, que é levado a assumir um papel de “consumidor 

inerte [ao invés de um] papel do produtor do autor” (HAWKES, apud MAINARDES, 

2007, p.38).    

Partindo dessa compreensão, Bowe & Ball (1992) asseguram que é vital 

reconhecer que estas duas formas de textos (readerly e writerly) são produtos do 

processo de formulação da política, um processo que surge de e continuamente 

interage com uma variedade de contextos inter-relacionados. Conseqüentemente, os 

textos possuem uma clara interface com os contextos específicos em que são 

usados.  

Assim, visando aprofundar o nosso olhar acerca da temática, realizamos 

também, à entrevista do tipo semi-estruturada com os principais protagonistas 

envolvidos com o Reuni em âmbito institucional, na tentativa de apreender os 

diferentes discursos e percepções que buscam ser fixados sobre o mesmo e a 

política de expansão da educação superior.  

O critério utilizado para a escolha dos entrevistados deu-se em função do 

grau de envolvimento das pessoas que participaram e participam mais diretamente 

da aprovação, elaboração, execução e acompanhamento do Reuni na UFPE. A 

opção pela entrevista semi-estruturada justifica-se por permitir um nível de interação 

entre entrevistador e entrevistado que facilita a fluência das informações, bem como 

possibilita que o pesquisador reencaminhe a entrevista para os objetivos, cada vez 

que o entrevistado deles se afastar ou entrar em digressões que não contribuem 

para o entendimento da temática de estudo. O roteiro das entrevistas, na íntegra, 

encontra-se nos apêndices e teve como elemento norteador as categorias que 

trabalhamos nas referências teóricas.   

Segue abaixo o quadro descritivo dos entrevistados, da data de realização 

das entrevistas, e da referenciação, ou seja, como ela se encontra citada nos 

capítulos analíticos. 
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Quadro 1 – Entrevistas realizadas 

 

Categorização dos Informantes Data da Realização Referenciação 

Reitor  06/08/2010 Entrevista n.°1 

Pró-Reitora para Assuntos Acadêmicos  14/07/2010 Entrevista n.°2 

Pró-Reitor para Assuntos de Pesquisa e 

Pós-Graduação 

27/07/2010 Entrevista n.°3 

Interlocutora Institucional do Reuni na 

UFPE 

10/06/2010 Entrevista n.°4 

Integrante da Comissão de Elaboração do 

Plano Reuni/UFPE em 2007   

Integrante da Comissão Gestora do Reuni 

14/06/2010  

Entrevista n.°5 

Ex-presidente da Seção Sindical (gestão 

2007-2008) 

15/06/2010  

Entrevista n.°6 

Presidente da Seção Sindical  

(gestão 2008-2009 e 2009-2010) 

02/07/2010  

Entrevista n.°7 

1 ° Vice-Presidente da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) 

08/07/2010  

Entrevista n.°8 

Vice-Presidente da gestão do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE),  

gestão 2008-2009 

08/07/2010  

Entrevista n.°9 

Integrante da Coordenação Geral do 

Diretório Acadêmico (DA) do Curso de 

Ciências Sociais em 2007.  

20/07/2010  

   Entrevista n.°10 

 

Em conformidade com os objetivos do estudo, mencionados na introdução, e 

em face da natureza qualitativa e quantitativa da investigação lançamos mão, 

também, de dados estatísticos oficiais divulgados pelo: INEP/MEC, o Censo da 

Educação Superior, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que 

elabora a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e o Banco de 

Dados da Comissão do Vestibular da UFPE (Covest), órgão responsável pela 

realização do vestibular da instituição, que coleta e armazena informações por meio 

de questionários sobre o perfil socioeconômico e educacional dos candidatos 

inscritos e aprovados na seleção do vestibular para ingresso na UFPE. É por meio 
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da identificação da composição desse perfil que conseguimos estabelecer as 

relações necessárias a fim de alcançarmos os objetivos delineados no estudo.  

Particularmente, analisamos a série temporal dos processos seletivos e dos 

questionários socioculturais do período 2004 a 2010. 

É por meio da análise da composição do perfil da população estudantil que 

conseguimos estabelecer as correlações necessárias e relevantes em torno do 

processo de democratização delineados nos objetivos do estudo.  

A amostra utilizada na pesquisa para cálculo dos indicadores considerou o 

número de candidatos que responderam ao questionário sociocultural quando da 

inscrição no concurso dos vestibulares nos anos de 2004, 2005 e 2006 (antes da 

implementação do Reuni) e 2008, 2009 e 2010 (após a implementação do Reuni) na 

UFPE. Lembramos que o questionário sociocultural é disponibilizado para todos os 

candidatos no ato da inscrição ao processo seletivo vestibular. No entanto, não é 

obrigatório respondê-lo para efetuar a inscrição. Porém, o índice de respostas é 

relativamente elevado, permitindo assim estudos de diversas ordens. 

Registramos que para analisar os impactos do Reuni no que diz respeito as 

alterações do perfil socioeconômico e educacional dos estudantes da UFPE, 

consideramos as seguintes variáveis do banco de dados: sexo, faixa etária, estado 

civil, cor, curso de graduação, ocupação do pai ou responsável, ocupação da mãe 

ou responsável, escolaridade do pai, escolaridade da mãe, tipo de instituição que 

cursou o ensino fundamental, tipo de instituição que cursou o ensino médio, renda 

mensal da família e participação do estudante na renda familiar. 

Utilizamos o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 17.0, para processarmos e estabelecermos relações entre as variáveis  

selecionadas no questionário, bem como para a geração de indicadores que nos 

possibilitou traçarmos o perfil do estudante da UFPE, antes e depois do Reuni na 

instituição. Esse software é usualmente utilizado para análise de dados quantitativos 

em pesquisa no âmbito das Ciências Sociais. 

A propósito da abordagem metodológica a ser utilizada, no domínio do 

trabalho, assumimos a posição de Minayo (1999, p.32), em suas colocações sobre a 

relação entre as abordagens qualitativa e quantitativa, quando afirma que:  

a) as metodologias qualitativas e quantitativas não são incompatíveis e 

podem e devem ser integradas em relação aos estudos dos fenômenos sociais;  
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b) que uma pesquisa quantitativa pode conduzir o investigador à escolha de 

um problema particular a ser avaliado em toda sua complexidade, através de 

métodos e técnicas qualitativas e vice-versa;  

c) que a investigação qualitativa é que melhor se coaduna ao reconhecimento 

de situações particulares, grupos específicos e simbólicos, nas quais se encontram o 

estudo de caso de instituições complexas como é o caso das universidades.   

Nesse sentido, de acordo com Minayo & Sanches (1993, p.247), “nenhuma 

das duas abordagens é mais cientifica do que a outra (...) uma pesquisa, por ser 

quantitativa, não se torna objetiva e melhor”. Entendermos que a qualidade da 

pesquisa transpõe as pontuais denominações metodológicas e passa a depender, 

também, da postura e da prática político- ideológica do pesquisador, em sua peculiar 

capacidade de interagir com o ambiente e os sujeitos.  

A partir dessa compreensão, entendemos que desenvolver pesquisa no 

campo das ciências sociais, e especialmente no campo da educação, tem como 

desafio principal tratar os aspectos qualitativos sem desprezar o quantitativo, estudar 

a prática enquanto campo privilegiado da teoria, tratar das especificidades da parte 

como expressão e especificidade da totalidade, buscando assim a superação das 

dicotomias presentes nas abordagens teóricas positivista e pós-positivismo no trato 

da realidade social. De forma que, os métodos qualitativos e quantitativos são 

passíveis de serem combinados, complementados e, em muitos casos, acabam por 

subsumirem-se em determinados estágios da pesquisa. 

Considerando, pois a articulação entre política e discurso e a ideia de 

circularidade dos textos políticos apresentados por Ball e Bowe (1992;1994), 

percebemos a pertinência e necessidade de interlocução com o campo do discurso 

para o tratamento e análise qualitativa dos dados. Assim, procuramos basear nossa 

análise, como principal procedimento, na Análise de Discurso Textualmente 

Orientada (ADTO) desenvolvida por Norman Fairclough (2001).  

Optamos por tal procedimento em função de Fairclough (Ibidem) reunir a 

análise de discurso orientada textualmente, o pensamento social e político relevante 

para o discurso e a linguagem. Nesse movimento, o autor amplia o sentido de 

discurso e apresenta um quadro que consideramos mais estruturado e 

compreensivo, denominado de análise tridimensional do discurso, considerando o 

discurso a um só tempo como texto, prática discursiva e prática social. Essas três 
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dimensões interdependentes constituem a concepção tridimensional de análise 

crítica do discurso proposta pelo autor, que se faz presente em todos os contextos 

do ciclo contínuo de política, conforme apresentamos na figura a seguir:  

 

Figura 2 – Concepção Tridimensional do Discurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: FAIRCLOUGH, Norman (2001, p.101).  

 

Chamamos a atenção, no entanto, que essas dimensões (texto, prática 

discursiva e prática social) não constituem momentos estanques, pelo contrário, 

estão intimamente relacionadas e sua compreensão não se realiza de forma 

separada. Nas palavras do autor (2001, p.22), 

 

Qualquer „evento‟ discursivo (isto é, qualquer exemplo de discurso) é 
considerado como simultaneamente um texto, um exemplo de prática 
discursiva e um exemplo de prática social. A dimensão do „texto‟ 
cuida da análise lingüística de textos. A dimensão da „prática 
discursiva‟, como „interação‟, na concepção „texto e interação‟ de 
discurso, específica a natureza dos processos de produção e 
interpretação textual – por exemplo, que tipos de discursos (incluindo 
„discursos‟ no sentido mais socioteórico) são derivados e como se 
combinam. A dimensão de „prática social‟ cuida de questões de 
interesse na análise social, tais como as circunstâncias institucionais 
e organizacionais do evento discursivo e como elas moldam a 
natureza da prática discursiva [...].        

 

Um fato a ser destacado nessa perspectiva é o entendimento de Fairclough 

(2001), sobre o termo discurso. O mesmo nos propõe que, ao usar o termo discurso 

Discurso como Prática Social – o texto investido de questões políticas e ideológicas 
que nos remete não só ao discurso, como também as práticas sociais.  

 

Discurso como Prática Discursiva – O texto em termos de produção, 
distribuição e consumo. Os textos são produzidos ou consumidos de 
formas diferentes, em contextos sociais específicos, assim como a 
distribuição textual também apresenta particularidades contextuais. 

 

Discurso como Texto – focalizam-se os aspectos 
lingüístico-textuais de sua constituição, articulados a 
produção ou a interpretação dos textos. A análise 
das formas lingüísticas não pode estar dissociada 
das relações de sentido dos seus usos.  
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devemos considerar “o uso de linguagem como forma de prática social e não como 

atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 90). O que implica entender o discurso como uma forma “de ação das 

pessoas no mundo e sobre o mundo” e também um modo de representação do 

mundo segundo nossas posições sócio-ideológicas. Implica, ainda, uma relação 

dialética com a estrutura social, “existindo mais geralmente tal relação entre a 

prática social e a estrutura social: a última é tanto uma condição como um efeito da 

primeira” (p. 91). Em outras palavras, o discurso é moldado e constituído pela 

estrutura social e contribui também para a constituição dessa estrutura social, ou 

seja, é socialmente constitutivo. Nesse sentido, ao considerarmos os documentos de 

políticas como discurso estamos a defender que eles não apenas refletem a 

realidade social, mas são constitutivos da realidade.   

A partir dessa compreensão, no processo de análise buscou-se enfocar as 

três dimensões da ADTO: a análise textual, análise da prática discursiva e análise 

da prática social, ou seja, a análise tridimensional. Para tanto, ao considerarmos o 

discurso enquanto texto tomamos como categorias de análise, por exemplo, a 

estrutura textual, a linguagem empregada e os argumentos utilizados para 

fundamentar as proposições nos textos. 

No que se refere ao discurso enquanto prática discursiva, tal dimensão 

envolve os processos de produção, distribuição e consumo do texto. Destacamos 

que esses processos precisam ser analisados tomando como referência o contexto 

social, político e econômico no qual o discurso foi produzido. Nesse momento, 

contemplamos as categorias da intertextualidade e interdiscursividade expressas 

nos textos. A opção pelo trabalho analítico, com foco na intertextualidade15 e 

interdiscursividade, conforme já discutido em Ball (1994), significa considerar que os 

textos podem transformar textos anteriores e reestruturar os já existentes, 

possibilitando a geração de novos textos. Nessa perspectiva, salienta Fairclough 

(2001, p.114),  

intertextualidade é basicamente a propriedade que têm os 

textos de ser cheios de fragmentos de outros textos, que 
podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que o 
texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim 

por diante. 

                                                 
15

 O termo intertextualidade, utilizado por Fairclough, é tomado emprestado de Julia Kristeva cunhado 
no final da década de sessenta a partir da releitura de Mikhail Bakhtin. 
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Ressalta, no entanto, o autor a necessidade de se enfatizar a relação entre 

intertextualidade e hegemonia para a análise do discurso como estratégia de 

investigar as mudanças sociais. Ao articular a intertextualidade e hegemonia, o autor 

sinaliza para a preocupação com as posições de sujeitos, e com as relações de 

poder que emergem no texto. Já a interdiscursividade, também intitulada por 

Fairclough (Ibidem) de intertextualidade constitutiva, diz respeito à configuração de 

convenções discursivas mais complexas que entram na produção de um texto.      

A terceira dimensão de análise diz respeito ao discurso como prática social. 

Assim, buscamos ao longo do exercício de nossa análise indicar as relações 

hegemônicas e ideológicas que perpassam pelos discursos.  

Finalmente, cabe destacar que essa abordagem nos permitiu trabalhar com o 

discurso de um modo aberto, flexível, considerando-se a possibilidade de mudanças, 

incluindo a prática social como elemento importante na realização da análise. Nessa 

direção, através dessas estratégias, procuramos estabelecer os referenciais teórico-

conceituais para desvelar os meandros da política de expansão da educação 

superior pública federal em Pernambuco. 
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CAPÍTULO 2 

 

POLÍTICA DE EXPANSÃO E ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: UM OLHAR 

SOBRE A UNIVERSIDADE PÚBLICA NO BRASIL  

 

Na presente tese, analisamos a educação superior no Brasil a partir da noção 

de campo, tomando como referência o conceito formulado por Bourdieu (2004). Para 

o autor, um campo pode ser descrito como um espaço relativamente autônomo em 

relação a outros campos, sendo marcado por lutas e disputas entre os diversos 

atores, isto é, instituições e sujeitos, que buscam impor uma determinada concepção 

com o intuito de preservar ou transformar o campo em disputa. Cabe registrar que, 

nenhum campo é totalmente autônomo e imune às interferências externas, seja do 

âmbito social, político, econômico ou de qualquer outra natureza.  

Embora reconheça a relevância e contribuição da teoria de campo de 

Bourdieu, Cunha (2005) considera mais pertinente, do ponto de vista analítico, 

trabalhar com a ideia de que as universidades não constituem propriamente um 

campo específico, mas participam de quatro campos, a saber: campo educacional, 

campo profissional, campo de pesquisa e campo cultural. Considerando a 

pertinência da discussão levantada por Cunha, entendemos que o campo da 

educação superior constitui um campo específico, o qual compreende práticas, 

dimensões e habitus referentes à educação, às diversas profissões, ao exercício da 

pesquisa e às experiências culturais. Nesse sentido, para se compreender a lógica 

de funcionamento e as tensões existentes no campo da educação superior no Brasil 

faz-se necessário situá-lo dentro de um contexto mais amplo.  

Assim, para entender a dinâmica das políticas públicas de expansão da 

educação superior16 na atualidade, vamos resgatar, ainda que brevemente, algumas 

das grandes linhas que marcaram a educação superior no país, com o intuito de 

construir uma visão articulada e de conjunto, do fenômeno que nos propomos 

investigar. A incursão em torno das questões do passado se reveste de grande 

importância, uma vez que desvela elementos imprescindíveis para compreensão do 

momento atual.    

                                                 
16

 No presente trabalho, optamos por fazer uso da expressão educação superior entendendo que a 
mesma é constituída de três dimensões (pesquisa, ensino e extensão), em contraposição a 
terminologia ensino superior que reduz esse nível de escolaridade apenas à dimensão do ensino.  
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Consideramos que as políticas públicas constituem o “Estado em ação” e que 

elas revelam o projeto de sociedade em curso de um Estado-nação (AZEVEDO, 

1997). Ao delimitarmos teoricamente nosso objeto de estudo, a política de expansão 

da educação superior com foco no Reuni, não poderíamos deixar de levar em conta 

a “sua articulação com o planejamento mais global que a sociedade constrói como 

seu projeto e que realiza por meio da ação do Estado” (AZEVEDO, 1997, p.60). 

Assim, o projeto de sociedade que vem se delineando no país evidencia, 

contraditoriamente, por um lado, sua inserção no processo de globalização 

econômica, no qual o mercado, em suas diferentes dimensões, constitui marco de 

referência do crescimento econômico, e, por outro, a ativa participação do Estado, 

por meio de políticas públicas, na promoção da mobilidade social e da redistribuição 

da renda. Neste sentido, as políticas de educação superior estão contraditoriamente 

articuladas com esse projeto, visível no fortalecimento do setor privado e lucrativo do 

ensino superior e na recomposição do setor público federal.  

 

2.1 A Educação Superior no Brasil: aspectos históricos                                                              

 

A literatura específica sobre a universidade no Brasil aponta que a 

universidade nasce tardiamente, se comparado a outros países da América Latina 

(CUNHA, 2007, MENDONÇA, 2000; TRINDADE, 1999)17. De acordo com Fávero 

(1980), esse fenômeno social é explicado pelo tipo peculiar de colonização, Colônia 

de exploração, à qual o Brasil esteve subordinado durante longos anos de sua 

história, mas cuja lógica se faz presente mesmo depois da Independência. Não 

podemos, contudo, desconsiderar a existência do ensino superior com a vinda da 

família real portuguesa para o Brasil, em 1808, quando foram criados os primeiros 

cursos superiores de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia na Bahia. Posteriormente, são 

criadas as Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Surgem, então, 

instituições voltadas para a formação profissional (as faculdades de Medicina, Direito 

e Engenharia), de caráter elitista, nas quais predominavam o ensino.  

                                                 
17

 Para um aprofundamento da questão relativa ao surgimento da universidade no Brasil, ver: A 

universidade temporã: o ensino superior, da Colônia à Era Vargas; A universidade crítica: o ensino 
superior na república populista; A universidade reformanda: o golpe de 1964 e a modernização do 
ensino superior (CUNHA, 2007).  
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O modelo de educação superior implementado no Brasil, neste período, 

espelhou-se no modelo francês, com uma organização administrativa centralizadora 

e ao mesmo tempo fragmentada. Segundo Cunha (2007) e Fávero (2000), formam-

se escolas independentes que não tinham o exercício da ciência e apresentavam os 

mesmos traços da “universidade napoleônica”, de cujo patrono Napoleão Bonaparte 

devirá o nome, com forte caráter centralizador do Estado. Tratava-se de 

universidades compostas por academias e faculdades isoladas que investiam 

predominantemente nas atividades de ensino e apresentavam como finalidade 

central à formação de profissionais para compor os quadros técnicos e políticos. 

Antes desse período, conforme destaca Teixeira (2005), a “universidade brasileira” 

era a de Coimbra, pois era para lá que se dirigiam os “principais da terra”, em geral 

para cursarem direito. 

O surgimento da primeira instituição reconhecidamente chamada de 

universidade no contexto brasileiro só veio ocorrer no início do século XX, com a 

criação em 1920 da Universidade do Rio de Janeiro, a partir de autorização legal 

conferida pelo Governo Central. Essa universidade se formou a partir da 

confederação de três escolas: Medicina, Politécnica e Direito18 (FÁVERO, 2000).  

Para Mendonça (2002) e Romanelli (1995), é em 1931 que de fato se dá a 

institucionalização da universidade brasileira quando foi publicado o Decreto n.º 

19.851/31, que institui o Estatuto das Universidades Brasileiras na gestão de 

Francisco Campos, ocupante do Ministério da Educação e Saúde criado em 1930. O 

estatuto apesar de consagrar a universidade como norma de organização do 

sistema da educação superior reconhece a existência de escolas superiores 

isoladas (CUNHA, 2007). Conforme Ribeiro (1998), em 1930, um ano antes da 

promulgação do referido Estatuto, havia 133 estabelecimentos isolados de ensino 

superior, e em 1945 eles passaram a ser 293. Em contrapartida só existia 5 

universidades (Universidade do Brasil, Universidade de Porto Alegre, Universidade 

de São Paulo, Universidade de Minas Gerais e Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. 

                                                 
18

 Não podemos deixar de mencionar as três instituições denominadas de universidades que se 
formaram nos Estados de São Paulo, Paraná e Manaus, mas que por diversas razões tiveram vida 
curta. 
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 Nos anos 1930, com a criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934 

e, no ano seguinte, a Universidade do Distrito Federal (UDF)19, surgem os primeiros 

ensaios na perspectiva de reorganizar a organização universitária até então 

existente no Brasil. Na USP, com a presença de Fernando de Azevedo cria-se a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que tem como finalidade ser um “centro 

integrador da busca e da crítica do saber, assim como da própria universidade” 

(SGUISSARDI, 2004, p.36). Propõe-se, então, a formação de uma instituição 

universitária “autônoma, produtora de saber desinteressado, formadora de 

indivíduos teóricos e politicamente críticos, cultores da liberdade” (Ibidem). Por outro 

lado, a UDF foi um projeto idealizado e concebido por Anísio Teixeira que buscava 

instaurar no país uma instituição que possibilitasse a formação da intelectualidade 

científica e cultural brasileira, além de favorecer um clima de pesquisa e busca do 

saber. 

Na perspectiva de Anísio Teixeira (apud FÁVERO, 2006, p.58), 

 

A função da Universidade é uma função única e exclusiva. Não se 
trata, somente, de difundir conhecimentos. [...] Não se trata, 
somente, de preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A 
aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas muito 
mais singelas do que as universidades. Trata-se de manter uma 
atmosfera de saber pelo saber para se preparar o homem que o 
serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e não 
morto, nos livros ou no empirismo das práticas não intelectualizadas. 
Trata-se de formular intelectualmente a experiência humana, sempre 
renovada, para que a mesma se torne consciente e progressiva. 

 

Destaca-se que desde sua instalação as resistências de natureza financeira, 

institucional e ideológica a esse modelo de Universidade se fizeram presentes, de 

forma que os princípios de liberdade e autonomia que respaldaram a fundação da 

UDF foram desconsiderados diante dos afastamentos, demissões e prisões de 

professores e integrantes da direção da Universidade sob o argumento de 

propagação das ideias comunistas. Em 1939, a UDF foi extinta e seus cursos 

absorvidos pela Universidade do Brasil, criada em 1937, para servir como referencia 

as demais universidades brasileiras (Ibidem). 

                                                 
19

 A USP e a UDF possuem na sua origem o ideário do Movimento da Escola Nova, que respaldou o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação, o qual defendia a escola pública, laica, obrigatória e gratuita, 
divulgado em 1932, pelos educadores liberais: Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio 
Teixeira, Hermes Lima e outros (MENDONÇA, 2002).  
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A este propósito, Mendonça (2002, p.29) considera que 

[...] A idéia, comum aos projetos da USP e da UDF, de formar na 
universidade as elites que com base na autoridade do saber iriam 
orientar a nação – pairando, de certa forma, acima do Estado -, seria, 
no contexto da ideologia do Estado Novo, considerada perigosa. O 
governo federal queria o monopólio da formação dessas elites e 
impunha sua tutela sobre a universidade. 

 

Nesse contexto, percebe-se, pois, a tentativa, embora sem êxito, de organizar 

no Brasil um modelo de universidade respaldada no ideal humboldtiano20, que tem 

como princípios fundamentais a associação entre ensino, pesquisa e extensão; 

autonomia da ciência, a relação autônoma, porém integrada, entre Estado e 

universidade (SGUISSARDI, 2004; 2006). 

É preciso salientar, no entanto, que a implantação dessas duas universidades 

contribuiu para que o foco da discussão da educação superior tendesse a se 

deslocar do ensino profissionalizante para a formação cultural, bem como para a 

constituição da ideia de universidade como instituição integrada, orgânica e atuante 

defendida na década de 1920 pelos intelectuais da Sociedade Brasileira de Ciências 

e a Associação Brasileira de Educação (ABE), de que a universidade deveria ser 

compreendida como um locus de investigação científica e de produção do saber livre 

e desinteressado, espaço destinado à formação das elites intelectuais, isto é, da 

classe dirigente (CUNHA, 2007; FÁVERO, 2000).      

Deve-se salientar, entretanto, que a partir da década de 40, o sistema de 

educação superior no Brasil começa a apresentar uma evolução no número de 

matrículas em ritmo bastante acelerado. O fato é que, entre 1955 e 1965, o 

crescimento de matrículas foi da ordem de 121%, passando de 69.942 matrículas 

em 1955 para 154.981 em 1965 (RIBEIRO, 1998, p.164). Tal expansão, segundo 

Schwartzman (1979, p.285), justificou-se em função da  

criação de uma sociedade urbana e de consumo de massa, que se 
expande progressivamente após a guerra, e criou uma forte 
demanda por títulos universitários [...]. tratava-se de uma demanda 
real por novos e melhores serviços de médicos, engenheiros, 
advogados e professores que tem seu impacto sobre o sistema de 
ensino.  

 

                                                 
20

 Aqui nos referimos ao modelo tradicional das universidades européias de pesquisa idealizada por 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835), fundador da Universidade de Berlim, na Alemanha 
(SGUISSARDI, 2004). 
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Observa-se, assim, a partir da citação acima, a correlação entre as mudanças 

na estrutura social e econômica com o desenvolvimento da educação superior. O 

mesmo pode ser observado no que diz respeito à relação entre o poder político-

governamental e o debate e as políticas para educação superior. Neste sentido, 

chama-se a atenção, no contexto das décadas de 1950 e 1960, a participação e 

mobilização dos estudantes universitários, que tiveram na União Nacional dos 

Estudantes (UNE), criada em 1938, um elemento importante para sua organização e 

reivindicações. Algumas das demandas requeridas pela UNE, já nos anos 60, 

passavam pela questão da democratização do acesso à educação superior, da 

gratuidade desse nível de educação e da extinção do vestibular (CUNHA, 2000). 

Nessa perspectiva, a expressiva expansão das vagas na educação superior esteve 

associada ao surgimento de novas universidades federais21 e a criação e 

proliferação de universidades católicas particulares que iniciaram seus trabalhos nos 

estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre.  

 Neste sentido, há que se registrar a relevância do processo de federalização 

das universidades que ocorreu com muita ênfase nos anos 1950 e 1960. Sobre a 

questão, Martins (1993, p.51) argumenta que 

 
O processo de federalização das escolas públicas ocorrido entre as 
décadas de 50 e 60 constitui um passo importante no processo de 
reversão de um modelo que vinha comandando o ensino de terceiro 
grau, ancorado fundamentalmente na criação e manutenção de 
escolas isoladas, predominantemente voltadas para atividades de 
ensino e com fraco grau de comunicação entre si. 
 

Por outro lado, destaca-se que a partir do final da década de 60 a seleção de 

candidatos aos cursos universitários ganhou contornos de um sério problema, pois o 

aumento superior a 20% no número de candidatos, enquanto o número de vagas 

cresceu apenas 14%, fez surgir assim os “excedentes”, isto é, estudantes que 

mesmo tendo sido aprovados nos exames de seleção não conseguiam ingressar 

nas universidades por falta de vaga (SOUSA, 1979; CALDERÓN, 2000). Martins 

(1981, p.94) afirma que “o problema dos excedentes foi contornado através de uma 

                                                 
21

 É interessante destacar que, dentre as universidades que foram surgindo posteriormente, podemos 

mencionar a Universidade do Recife (UR), hoje Universidade Federal de Pernambuco, fundada em 
1946, que reunia a Faculdade de Direito do Recife, a Escola de Engenharia de Pernambuco, a 
Faculdade de Medicina do Recife e escolas anexas de Odontologia e Farmácia, a Escola de Belas 

Artes de Pernambuco e a Faculdade de Filosofia do Recife, que somente em 1965 é reconhecida e 
integrada ao sistema federal de ensino, em função do processo de federalização que se intensificou 
na década de 60. 
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avalanche de autorizações para abertura de novas escolas e ao mesmo tempo a 

permissão para as instituições já existentes aumentarem suas vagas sem atender a 

grandes exigências burocráticas”.   

Nesse contexto da década de 60, o longo debate educacional, iniciado 

anteriormente por lideranças universitárias, tanto estudantes como professores, 

intelectuais, associações civis e católicas, e setores do Estado percebiam a 

importância de se rever o papel da educação na sociedade brasileira e, em 

particular, a modernização da educação superior, a relação escola pública versus 

escola particular, ensino laico/ensino secular. Neste processo, em 1961, após 14 

anos de tramitação no Congresso Federal, foi promulgada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 4.024, que apontava, entre outras 

coisas, a organização do sistema de educação superior por meio de instituições não-

universitárias. Cabe ressaltar, no entanto, que algumas das reivindicações do 

movimento estudantil também foram contempladas na referida LDBEN22. 

Para se ter uma ideia da expansão da educação superior após 1960, por 

certo, sob a influência da LDBEN de 1961, que acentuou a cooperação da atividade 

privada no campo da educação, registra-se “em 1960 havia dez universidades 

federais, seis estaduais, oito particulares e três rurais; em 1968, [...] a rede foi 

ampliada para 48, sendo 18 federais, três estaduais, dez católicas, sete fundações, 

cinco particulares e uma municipal, às quais se somam quatro universidades rurais 

(três federais e uma estadual)” (TEIXEIRA, 2005, p.215). Aqui, vale ressaltar que 

além das reivindicações da UNE serem consideradas é através do movimento 

estudantil que as ideias da Reforma Universitária de Córdoba na Argentina de 

191823 são disseminadas no Brasil (TRINDADE, 2004).   

A partir de 1964, com a ditadura militar, a sociedade brasileira e também o 

campo da educação superior passa por significativas mudanças, com a promulgação 

pelo Congresso Nacional da Lei n.º 5.540/68, que institui a Reforma Universitária. É 

                                                 
22

 No discurso dos representantes da UNE as questões que se defendiam circulavam em torno da 

diminuição das taxas de exames e de matrícula; vigência nas universidades do exercício das 
liberdades de pensamento, cátedra, de imprensa, de crítica e de tribuna; rompimento da dependência 
da universidade diante do Estado, por meio da eleição de reitores e diretores das faculdades pelos 

docentes e discentes; livre associação dos estudantes dentro da universidade; elaboração dos 
currículos por comissões de professores especializados e representantes estudantis; e o 
aproveitamento dos estudantes mais capazes como monitores e estagiários (CUNHA, 2000). 
23

 Segundo Trindade (2004), a Reforma Universitária de Córdoba tornou-se a principal referência para 
a construção da identidade da universidade latino-americana e pautava-se nos seguintes princípios: 
autonomia, gestão democrática, gratuidade do ensino superior e compromisso social.     
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pertinente realçar que a Lei, ao mesmo tempo em que reconhece a autonomia 

didático-científico, disciplinar, financeira e administrativa da universidade, limita-a, 

através de instrumentos autoritários instituídos pelo regime ditatorial.   

Sobre essa Reforma Universitária de 1968 (Lei n.º 5.540/68), gestada nas 

entranhas do regime autoritário e, sancionada sob a égide do Ato Institucional n.º 5 

(AI-5), Romanelli (1995, p.231) destaca que a mesma decorreu da “necessidade” de 

se ajustar a universidade ao “padrão de desenvolvimento econômico” instituído pelo 

capital internacional, que requeria um modelo de universidade pautado na 

“racionalização, eficiência e produtividade”, para promover o novo modelo de 

crescimento econômico24.  Todavia, apesar do contexto político em que foi gerada a 

Reforma, há aspectos que precisam ser (e o são) reconhecidos no sentido da 

consolidação ou fundação da universidade no Brasil.     

 Weber (2000) destaca como aspectos positivos da Reforma, a iniciativa da 

associação entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a instituição da Pós-

Graduação Stricto Sensu. Segundo a autora: 

 
As atividades de pesquisa, assim, somente passaram a caracterizar 
efetivamente a atuação universitária com a institucionalização da 
pós-graduação propiciada pela reforma universitária de 1968 e 
promovida, principalmente pelas universidades públicas que, aliás, 
continuam responsáveis ainda hoje pela oferta de quase 90% dos 
doutorados e mais de 80% dos mestrados, e por mais de 90% da 
produção científica e tecnológica nacional (WEBER, 2000, p.14). 
 
 

De acordo com Sguissardi (2004), na prática, a Reforma Universitária 

estabeleceu os seguintes aspectos: obrigatoriedade da associação ensino e 

pesquisa, extinção da cátedra vitalícia, criação do regime departamental, 

estruturação da carreira docente, matrícula por regime de créditos, defesa da ideia 

de que a educação superior fosse ofertada predominantemente em universidades, e 

excepcionalmente em instituições não universitárias, entre outros. Vieira (1991, 

p.77), em seu trabalho “O discurso sobre a universidade nos anos 80”, destaca:  

 

 

                                                 
24

 De acordo com Romanelli (1995, p.209), a Agency for International Developpment (AID), “orientou 

as linhas gerais de reformulação da Universidade brasileira”. Nota-se, pois, a presença de organismo 
externo na reorganização do sistema educacional brasileiro dando origem aos acordos MEC-USAID 
(United States Agency for International Development).   
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Se em alguns aspectos poder-se-ia destacar o sucesso da reforma, a 
exemplo da consolidação da pós-graduação no País e da estruturação 
da carreira docente nas instituições federais, em outros, contudo, o 

ensino superior distanciou-se de forma flagrante do modelo pretendido 
pela reforma de 1968. Embora se pretendesse instituir a universidade 
como forma predominantemente para a oferta de educação superior, 
os estabelecimentos isolados não desapareceram de cena: das 871 
IES existentes no País em 1988, 83 eram universidades e 788 
isoladas e federações (BRASIL, 1990), concentrando-se as matrículas 
nas primeiras – de um total de 1.470.559 alunos matriculados em 
1987, 761.240 estavam em universidades e 709.319 em instituições 
isoladas e federações (destaque no original). 

 

Nesta mesma perspectiva, Werebe (1987) afirma que o grande impulso do 

setor privado nos governos militares foi em parte resultado de acordos 

internacionais, particularmente “os acordos MEC-USAID, entre 1964 e 1968, vieram 

a reforçar essa tendência a privilegiar o ensino privado” (p.181). Analisando as 

políticas dos governos militares no que concerne à educação superior, Trindade 

(1999, p.31) destaca:  

As políticas dos governos militares estabeleceram uma divisão de 
trabalho entre universidades públicas e privadas: investiram 
fortemente em pesquisa e pós-graduação das públicas e estimularam 
o crescimento das instituições privadas para que estas se 
especializassem no ensino de graduação de massa. O resultado é 
que o sistema público fica reduzido a 25% da matrícula do ensino 
superior, o que gera efeito socialmente perverso de uma 
democratização do terceiro grau através do ensino pago e de baixa 
qualidade média.  

 

  Percebe-se, pois, que a expansão da educação superior foi um desdobramento 

da reforma universitária25 e uma conseqüência da política do Estado para o campo 

educacional. A expansão da educação superior a partir de 1968 foi estruturada com 

base no controle da universidade, tendo em vista a produção de um saber acrítico e 

comprometido com determinado projeto de realidade social.  

Como sabemos, na década de oitenta, instala-se um novo contexto no país. 

Assim, com abertura política, a redemocratização do país e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL,1988), dentre outros importantes 

acontecimentos, vários segmentos sociais depositaram esperança na construção de 

uma nova sociedade. Além de representar, no momento, o fim do período autoritário, 
                                                 
25

 Sobre a Reforma Universitária consultar: CUNHA, Luiz Antônio. Qual Universidade?São Paulo: 
Cortez, 1989; FERNANDES, Florestan. Reforma Universitária e Mudança Social. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 73, n. 175, p. 523-546, set./dez. 1992.   
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a Carta Magna trazia, no conjunto, muitas das bandeiras que os movimentos sociais 

defenderam nas décadas anteriores. A Lei dedica o artigo 207 às instituições 

universitárias, no qual ressalta a autonomia de gestão financeira, administrativa, 

didático-científica e patrimonial, defende a ideia de universidade de pesquisa, isto é, 

alicerçada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Nesta direção, Vieira (1991, p.80) 

acentua que, embora o setor privado viesse a responder pela maioria de sua oferta, 

“é o setor público que polariza todo o discurso que se faz sobre a universidade no 

período” 26. 

Promulgada a Constituição, os principais embates (políticos, ideológicos e 

programáticos) sobre educação transferiram-se para o processo de elaboração da 

LDBEN n.º 9394/96, promulgada quase uma década depois. A LDBEN/96 foi 

gestada num período e contexto em que o ideário neoliberal presidiu a reforma do 

Estado27. Como sabemos, na perspectiva neoliberal, o Estado é “convidado” a 

redefinir seu papel em relação ao setor econômico-produtivo, bem como diminuir 

suas funções no que concerne aos direitos sociais assegurados por leis e 

instituições. 

Neste sentido, as políticas para educação superior, ao longo dos anos 

noventa, articulam-se ao processo de reforma do Estado brasileiro e as 

recomendações de organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), apontam prioridades e estratégias para 

formulação das políticas educacionais no país. Dentre as orientações propostas, 

Sguissardi (2000, p.14) destaca:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26

 Para ilustrar esse tipo de discussão indico como referência a dissertação defendida no Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, por André A. de Andrade, intitulada “Análise do Discurso 

Político-Ideológica da Reforma da Educação Superior do Governo Lula na Folha de São Paulo”, que 
aponta para a compreensão das formas e sentidos do discurso da imprensa escrita referentes à 
reforma da educação superior do Governo Lula.       
27

 De acordo com Lechner (1996), esse paradigma reformista é fortemente influenciado pela 
competição internacional, a globalização financeira, e pelo esgotamento do padrão de financiamento 
do setor público, contribuindo assim para a adaptação do Estado Nacional a nova ordem mundial.   
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-Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluindo o 
desenvolvimento de instituições privadas, já que o modelo tradicional 
das universidades de pesquisa é caro e pouco adequado às 
necessidades dos países em desenvolvimento; 
- Proporcionar incentivos para que as instituições diversifiquem as 
fontes de financiamento, contribuindo assim, para a extinção da 
gratuidade dos estudos em instituições de ensino superior (IES) 
públicas; 
- Redefinir a função do governo no ensino superior, levando a 
mudanças na relação do governo com as IES; 
- Adotar políticas destinadas a outorgar prioridade aos objetivos da 
qualidade e da eqüidade, o que reserva ao governo o credenciamento, 
a fiscalização e a avaliação das IES, além da distribuição dos recursos 
estatais, sob critérios de desempenho. 
 
 

Nessa perspectiva, na tentativa de implantação da Reforma da Educação 

Superior nos moldes neoliberais, deixa-se de lado a concepção de educação 

superior como um direito e define-se a educação superior como bem econômico de 

caráter privado (SILVA JR; SGUISSARDI, 2005). No entanto, cabe ressaltar que tal 

entendimento nem sempre contribui com a estruturação de uma educação superior 

pautada na qualidade e na eqüidade social.  

Como se pode depreender a educação superior como um bem econômico, 

isto é, um serviço a ser comercializável, sinaliza para uma concepção mais restrita 

de educação, tendo em vista que só terão acesso a esse nível de educação aqueles 

setores da população que possam pagar por esse serviço. Em contrapartida a 

compreensão da educação superior como bem público e direito social fundamental 

da pessoa humana integra uma concepção mais universal, deixando de ser um 

privilégio (seja de nascimento, seja de talento, ou ambos) e tornando-se um direito 

dos indivíduos de diferentes grupos sociais, étnicos e econômicos. Duarte (2004), 

em trabalho sobre direitos sociais, direito público subjetivo e políticas educacionais, 

aponta que no contexto de um Estado Social de Direito 

 

[...] o direito à educação não se reduz ao direito do indivíduo de 
cursar o ensino fundamental para alcançar melhores oportunidades 
de emprego e contribuir para o desenvolvimento econômico da 
nação. Deve ter como escopo o oferecimento de condições para o 
desenvolvimento pleno de inúmeras capacidades individuais, jamais 
se limitando às exigências do mercado de trabalho, pois o ser 
humano é fonte inesgotável de crescimento e expansão no plano 

intelectual, físico, espiritual, moral criativo e social (DUARTE, 2004, 

p.115). 
 



62 

 

 

 

Convém ressaltar, com base na autora supracitada, que a oferta adequada de 

um sistema de educação a uma nação não apenas beneficia seus usuários, mas à 

coletividade, tendo em vista a relevância da educação escolar como meio de inserir 

e proporcionar às novas gerações acesso ao patrimônio cultural produzido e 

acumulado pela humanidade, dando-lhe assim, prosseguimento.   

Merece destaque nesse debate, o estudo desenvolvido por Trow (2005; 1973) 

ao defender a tese de que o desenvolvimento da educação superior segue três 

fases28, podendo, quanto ao tamanho ser classificado em: a) sistema de elite - com 

taxa de matrícula até 15%; b) sistema de massa - taxa de matrícula de 16 a 50% e, 

c) sistema universal, com taxa de matrícula acima de 50%, tendo como referência a 

população na faixa etária de 18 a 24 anos. 

Brennam (apud TROW 2005, p.1), no entanto, nos alerta que 

Trow nunca visualizou estas distinções como descrições empíricas 
de sistemas de educação superior reais, porém como modelos ou 
„tipos ideais‟, para ajudar nossa compreensão sobre tais sistemas. E 
outro ponto a lembrar é que embora ele apresente estas formas 
como estágios seqüenciais, ele não considera como inevitável que os 
últimos estágios poderiam substituir completamente os primeiros. Em 
particular, enxerga possibilidades de exemplos de formas do sistema 
de elite sobrevivendo nos estágios de sistema de massa e 

universal29(Tradução nossa). 
 

Para efeitos de análise, no caso do Brasil, e levando em consideração essas 

fases, cabe destacar que mesmo com a evolução das matrículas em nível de 

graduação, nos anos noventa e início dessa década, principalmente no setor 

privado, tal fenômeno não possibilitou a consolidação do sistema de massa, e, 

menos ainda para os setores mais pobres da população, predomina ainda o sistema 

de elite. Conforme os dados do INEP/MEC, em 2008, apenas 13,7%30 da população 

                                                 
28

 Segundo Trow (2005), as transições entre as fases dos sistemas requerem mudanças em todos os 
aspectos de suas estruturas e funções, a saber: tamanho do sistema, finalidades da educação, 
currículo e formas de instrução, „carreira estudantil‟, diversificação institucional,  locus de poder e 

tomada de decisões, padrões acadêmicos, acesso e seleção e formas de administração.  
29

 Trow never saw these distinctions as empirical descriptions of real higher education systems, rather 
as models or „ideal types‟ to aid our comprehension of such systems. And a further point to remember 

is that although he saw these forms as sequential stages, he did not regard it as inevitable that the 
later stager would completely replace the earlier ones. In particular, he saw definitive possibilities of 
examples of elite forms surviving in the mass and universal stages.  
30

 Esse percentual diz respeito à taxa de escolarização líquida da educação superior, já à taxa de 
escolarização bruta é de 25,5%. Para obtermos a taxa de escolarização líquida, divide-se o número 
de estudantes da educação superior da faixa etária de 18 a 24 anos pela população de 18 a 24 anos. 
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brasileira, na faixa etária de 18 a 24, estavam matriculados nesse nível de 

escolaridade, demonstrando assim um baixo percentual de atendimento. Além disso, 

é preciso registrar que em geral o acesso de jovens das populações em situação de 

desvantagem social a um curso superior continua bastante restrito e a qualidade do 

ensino, em algumas instituições particulares, bastante duvidosa (NEVES, RAIZER, 

FACHINETTO, 2007).  

Torna-se necessário salientar: quando comparados as nações latino-

americanas, como é o caso da Argentina (35%); Chile (47,8%); Venezuela (30%), 

dentre outros (PNAD/IBGE, 2007) apresentamos uma das taxas de matrícula mais 

baixas da América Latina. Além de baixo, o índice de atendimento brasileiro é 

desigual entre as regiões do País. Enquanto as taxas de escolarização líquida na 

educação superior das regiões Sul (18,6%), Sudeste (16,4%) e Centro-Oeste 

(16,2%) estão acima da média brasileira (13,7%), as taxas das regiões Nordeste 

(8,2%) e Norte (9,9%) são inferiores. Essa desigualdade é também diagnosticada 

entre jovens brancos e negros; enquanto 72,9% dos jovens brancos estão inseridos 

na educação superior, a taxa para a população negra é de 7,7% (IPEA, 2009). 

Percebe-se, pois, que o discurso de fortalecimento do setor privado como 

estratégia de democratizar o acesso à educação superior não foi capaz de 

consolidar o sistema de massa, como prevê uma das metas do Plano Nacional de 

Educação. 

No bojo das discussões ocorridas ao longo dos anos noventa e na atual 

década, os questionamentos e reflexões em torno da adequação da educação 

superior ao processo de reestruturação produtiva, mediante o cenário internacional, 

tiveram início quando do movimento de debates para se elaborar o documento da 

Reforma Universitária que viesse substituir a Lei n.º 5.540/68. Sendo assim, diversos 

encontros foram promovidos na perspectiva da Reforma da Educação Superior vir a 

ser alvo de um amplo debate envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade 

civil, a fim de produzir um documento que fortaleça e democratize a universidade 

pública brasileira. 

De antemão, observa-se, que, em 2003, foi instituído o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), por meio do Decreto de 20 de outubro de 2003. De acordo 

                                                                                                                                                         
Por sua vez, a taxa de escolarização bruta, diz respeito ao número total de estudantes dividido pela 
população da faixa etária de 18 a 24 anos (RISTOFF; SEVEGNANI, 2006).  
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com o Decreto, a tarefa do GTI seria analisar a situação das universidades 

brasileiras e elaborar um documento que norteasse as discussões sobre a reforma 

universitária. Assim, no mês de dezembro de 2003, foi apresentado pelo grupo o 

documento intitulado “Bases para o Enfrentamento da Crise Emergencial das 

Universidades Federais e Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira”. 

 Em 2004, conforme já mencionamos, o MEC publicou o documento “Reforma 

da Educação Superior: Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes da 

Reforma da Educação Superior” (BRASIL, 2004), que contou com a participação em 

sua elaboração de representantes da comunidade acadêmica e a sociedade civil31. 

Esse documento, juntamente com o documento elaborado pelo GTI, consiste em 

referências que irão nortear a versão preliminar do Anteprojeto de Lei para a 

Reforma da Educação Superior, apresentada em dezembro de 2004 (primeira 

versão).  

Posteriormente, publicaram-se mais três versões sendo a segunda e a 

terceira em maio e dezembro de 2005 e a quarta, em maio de 2006. A última versão, 

no caso a quarta, foi enviada ao Congresso Nacional em junho 2006, vindo, em 

seguida, tornar-se o Projeto de Lei (PL) de n.° 7.200/2006, e ainda, em fase de 

tramitação, “por ser objeto de apreciações divergentes” (MARTINS, 2009, p.27). 

Retomar esses aspectos históricos é importante para melhor 

compreendermos o desenvolvimento da educação superior no Brasil, seus 

desdobramentos e suas perspectivas. Nesse sentido, na próxima seção, sem perder 

de vista tais elementos, focalizamos a discussão em torno da dinâmica de expansão 

da educação superior no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Participam dos encontros representantes da: Associação Nacional de Docentes do Ensino 
Superior/Sindicato Nacional (Andes-SN), Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Andifes), Federação dos Servidores das Universidades Brasileiras 
(FASUBRA), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), União Nacional dos 
Estudantes (UNE), Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), dentre outras.  
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2.2 O Desenvolvimento da Expansão da Educação Superior  

 

Neste tópico, iremos explicitar a dinâmica da expansão da educação superior 

no Brasil, a partir de dois momentos: o primeiro, que compreende as três décadas 

que vão de 1964 a 1994, toma como marco a Reforma Universitária de 1968; o 

segundo, que vai de 1994 a 2010 aponta para uma reconfiguração no campo da 

educação superior que nos possibilite visualizar alguns movimentos, tendências e 

desafios no que concerne em especial ao processo de expansão e democratização 

desse nível de ensino.  Situamos que a expansão da educação superior é aqui 

compreendida como a ampliação das oportunidades de acesso, permanência e 

conclusão dos cursos com qualidade acadêmica a segmentos amplos da população, 

tanto no âmbito do setor público como privado. 

A política expansionista implementada pelo Estado a partir de 1964, contribuiu 

para o processo de privatização da educação superior brasileira (GENTILI, 2001; 

TRINDADE, 1999; FONSECA, 1992). De acordo com Cunha (1989), essa tendência 

materializa-se tanto na privatização da educação superior pública, como na “garantia 

de subsídios públicos para os estabelecimentos privados de ensino” (p.38). 

Conforme Fonseca (1992), as mudanças ocorridas nos campos político e 

econômico, após 1964, apresentam como consequência a instalação de um projeto 

de desenvolvimento baseado no capital externo. Assim, para dar suporte aos 

projetos de desenvolvimento traçados pelo Estado, bem como a garantia da 

formação de mão-de-obra para o setor produtivo, sem a utilização de grandes 

recursos públicos, estimula-se uma política de expansão da educação superior pela 

via da privatização. Paradoxalmente, temos uma política voltada para o setor público 

federal com a criação de novas universidades federais e a institucionalização da 

pós-graduação.  

Durham e Sampaio (2000), corroboram com a discussão acrescentando que, 

no período entre 1965 e 1975, o Brasil foi o país que apresentou um crescimento 

global significativo no número de matrículas na educação superior. Contudo, é 

também o país onde a esfera privada mais se ampliou.  

Para as autoras, 
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a ação da reforma sobre o setor público foi essencialmente 
qualitativa: além de criar um espaço para a pesquisa dentro das 
universidades e de estimular a profissionalização dos docentes, por 
meio da incorporação ao regime de tempo integral, vinculou-se a 
ascensão na carreira ao aumento da qualificação e ao treinamento 
em pesquisa. Criou-se, com isso, uma clientela crescente para os 
programas de pós-graduação que, nessa época, começavam a se 
instalar no país e que vieram a ter, na década de 70, notável 
expansão. Como conseqüência, elevou-se substancialmente o 
custo aluno no setor público. Por isso mesmo, as matrículas de 

graduação no setor público, embora também tivessem crescido, 
sobretudo mediante a ampliação do número de vagas em 
universidades federais, não foram suficientes para fazer frente à 
demanda crescente de formação superior oriunda dos setores 
médios urbanos que, nessa época também estavam se ampliando. 
(DURHAM; SAMPAIO 2000, p.1. Grifo nosso).  

 

Assim, quando as autoras32 defendem a expansão do setor privado 

argumentando que o custo aluno da universidade pública é mais alto, estão 

desconsiderando que as escolas isoladas que se proliferaram neste período são 

instituições que se dedicam exclusivamente às atividades de ensino. Além do mais, 

acrescenta Oliven (1990, p.111), “as escolas isoladas [...] tenderam a rebaixar ainda 

mais seus padrões acadêmicos”.  

Nesta direção, a expansão da educação superior pela via privatista vai se dar 

através da abertura de escolas isoladas, o que contraria o estabelecido no Art. 2º da 

Lei da Reforma Universitária de 68, na qual consta que o ensino deverá ser ofertado 

excepcionalmente em escolas isoladas. A exceção terminou virando regra pois, 

conforme Fávero (2000, p.42), “é também no interior da rede particular que 

predominam as faculdades isoladas, responsáveis por 69% de suas matrículas no 

ensino superior”.     

 Mesmo diante do aumento de instituições isoladas e a ampliação na 

quantidade de vagas nessa modalidade de ensino, tal proposta não atende a 

concepção de expansão defendida pela comunidade acadêmica e almejada pela 

sociedade, que busca uma universidade pública, gratuita e de qualidade.  

As instituições que irão surgir nas décadas de 60 e 70 para atender a essa 

política de expansão fazem parte de uma nova configuração da educação superior 

                                                 
32

 As autoras fazem parte do Núcleo de Pesquisa sobre Ensino Superior (NUPES) da Universidade 

de São Paulo. Núcleo que contou segundo Mancebo (2004), com a presença dos principais ideólogos 
da reforma da educação superior da década de 90. Dentre outros nomes podemos citar: Simon 
Schwartzman e Maria Helena Magalhães Castro.  
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privada, diferente das universidades confessionais, que não se caracterizam como 

empresas capitalistas. Segundo Martins (1988), emerge nesse cenário, o chamado 

“novo” ensino superior brasileiro, pois como explica o autor “as novas instituições 

privadas, surgidas na década de 70, passariam a organizar suas atividades 

acadêmicas objetivando de forma prioritária a obtenção do lucro e da acumulação do 

capital” (p.39). 

A partir de 1975, verificou-se certa estagnação no crescimento desse nível de 

ensino no país. Sousa (1994), analisando a expansão da educação superior, afirma 

que, no final dos anos setenta e durante a década de oitenta, tem-se certa 

estabilização no aumento de instituições “exceto pela criação de algumas pequenas 

universidades federais nos estados novos da Federação e pela „estadualização‟ de 

umas poucas instituições nos estados do Norte/Nordeste, a rede de instituições 

públicas praticamente não cresceu” (p. 202). No período de 1978 a 1989, o número 

de estabelecimentos aumentou apenas 5%, contra 132% no período anterior. Em 

relação à matrícula, essa cresceu apenas 23%, contra 343% dos dez anos 

anteriores (Ibidem).  

Nos anos noventa, mais especificamente a partir de 1995, uma das medidas 

centrais da reforma da educação superior foi a redução dos recursos destinados à 

manutenção desse nível de educação. A proposição defendida pelo governo FHC 

pautou-se na explicação do esgotamento do modelo único de educação superior 

baseado na relação entre ensino, pesquisa e extensão. Catani & Oliveira (2002, 

p.40), descrevem alguns argumentos do governo que justificam tal esgotamento: 

 
[...] elitização da universidade, ou seja, ausência de equidade ao 
acesso; baixos percentuais de oferta, no panorama da América 
Latina, e estagnação das matrículas; incapacidade do governo 
federal de continuar financiando e ampliando os recursos das 
universidades federais; necessidade de racionalização dos gastos 
nas instituições, em razão da despesa por aluno ser extremamente 
elevada; insistência no modelo unificado de universidade de 
pesquisa, o que torna o sistema inflexível e impede o atendimento à 
diversidade da demanda; baixa produtividade científica e pouca 
vinculação da pesquisa as demandas tecnológicas e do setor 
produtivo; inércia do sistema diante das transformações da 
sociedade contemporânea; papel equivocado do Estado no 
financiamento e gerenciamento do sistema; autonomia formal das 
IFES e dos controles burocráticos excessivos; baixa qualidade de 
grande parte dos cursos oferecidos. 
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Esses argumentos servem para justificar as políticas de reestruturação da 

educação superior fundamentada no “binômio diferenciação das instituições e 

diversificação das fontes” de financiamento das IES que alteram assim a identidade 

das instituições e estimulam a expansão competitiva neste nível de ensino (CATANI; 

OLIVEIRA, 2002). 

A partir dos anos noventa, a tendência privatista dos governos brasileiros 

indica a predominância em termos de matrícula do setor privado sobre o setor 

público. O mercado passou a ser considerado o grande impulsionador do 

crescimento econômico. Para Gomes (2002), um dos principais objetivos do governo 

FHC foi “[...] produzir a expansão acelerada do sistema via financiamento privado e 

desenvolver um moderno mercado de educação superior no Brasil” (p.278-279). 

Nessa perspectiva, o Estado deixa de exercer seu papel, no sentido de 

possibilitar a redistribuição dos bens para que haja uma universalização do que foi 

socialmente produzido e assume uma perspectiva mais gerencialista e reguladora 

do sistema, na qual a educação é vista como um serviço a ser oferecido por 

instituições públicas e privadas, sem que isso signifique ampliação dos recursos 

públicos nas instituições públicas. 

A tênue separação entre as esferas do público e do privado se desdobrou nas 

políticas educacionais, desvelando o caráter ideologicamente privatista assumido 

pelo Estado brasileiro no âmbito da educação superior. Através de uma série de 

instrumentos normativos33, impulsionou a reforma na educação superior, sob a 

influência dos organismos internacionais, em especial do Banco Mundial. 

Dentre as orientações propostas pelo Banco Mundial para a área educacional 

podemos mencionar: defesa da realocação dos recursos públicos para a educação 

básica, ênfase na avaliação e eficiência, implementação de programas 

compensatórios, descentralização do sistema, dentre outras. Neste sentido, ao se 

priorizar a educação básica escolar incentiva-se, dentre outros aspectos a 

privatização da educação em especial a educação superior. 

As recomendações do Banco Mundial para a educação superior na América 

Latina foram sistematizadas no documento La enseñanaza superior: las lecciones 

                                                 
33

 Aqui nos referimos às medidas de ordem legal implementadas pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC), tais como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 9.394/96, 

mais especificamente o Capítulo IV que trata da Educação Superior, o Decreto 3.860, de 9 de julho 
de 2001 que revogou os Decretos 2.206, de 10/10/96, e 2.306 de 19/8/97, o Exame Nacional de 
Cursos, o Financiamento do Estudante do Ensino Superior (Fies), dentre outros.     
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derivadas de la experiência (1995), e tais diretrizes, como destaca Dourado (2002, 

p.4), apontam para: 

[...] privatização desse nível de ensino, sobretudo em países como o 
Brasil, que não conseguiram estabelecer políticas de expansão das 
oportunidades educacionais pautadas pela garantia de acesso e 
equidade ao ensino fundamental [...] estímulo à implementação de 
novas formas de regulação e gestão das instituições estatais [...] 
aplicação de recursos públicos nas iniciativas privadas [...] 
diversificação do ensino superior, por meio do incremento à 
expansão do numero de instituições não-universitárias; entre outras. 

 

 Nesta direção, implementou estratégias para flexibilizar e diversificar a oferta 

do ensino superior, de maneira que outros formatos institucionais e organizacionais34  

passaram existir e que as instituições, inclusive, as universidades, possam redefinir 

sua identidade e perfil a fim de desenvolver competências mediante o 

estabelecimento de vínculos com as demandas do setor produtivo e do mercado de 

trabalho. Nesta perspectiva, aponta-se também para a nova feição que as 

universidades passam a incorporar, isto é, de uma organização social pautada pela 

lógica da operacionalidade, produtividade e flexibilidade, diferenciando-se da 

universidade como instituição social (CHAUÍ,1999).  

Em torno dessa política dos anos noventa, intensifica-se também a discussão 

acerca da redefinição do relacionamento entre Estado e sistema de educação 

superior, notadamente o sistema federal. Enquanto o Estado aumenta sua função 

avaliadora e coordenadora do sistema (GOMES, 2002; DIAS SOBRINHO, 2000), por 

outro diminui os recursos públicos destinados às instituições estatais e sai em 

defesa da diversificação das fontes de financiamento da educação superior, 

sobretudo, mobilizando maior volume do financiamento do setor privado. Percebe-

se, pois, que a concepção do governo sobre a educação superior é a de que ela se 

constitui em gasto e não em investimento, logo, deve ser ofertada pelo mercado. 

Sguissardi (2004, p.14) expressa com pertinência o novo formato que a 

universidade assumirá a partir deste movimento:  

                                                 
34

 O Decreto 3.860, de 9 de julho de 2001 em seu Art. 7º, dispõe sobre a organização do ensino 
superior e aponta para os seguintes modelos diversificados de instituições: I - Universidades, II - 

Centros Universitários e III - Faculdades Integradas, Faculdades, Institutos ou Escolas Superiores. 
Contudo, o Decreto explicita que compete à Universidade o papel já consagrado pela CF/88, em seu 
Art. 207, ou seja, o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. As demais instituições de 

ensino superior, exceto os Centros Universitários (a quem compete o papel do ensino e da extensão), 
deverão desenvolver atividades apenas voltadas para o ensino. Assim, estabelece-se a dualidade 
institucional: Universidades de Pesquisa e Universidades de Ensino.       
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... percebe-se a nítida passagem de um modelo de universidade 
autônoma – independente da direção do Estado, ainda que 
custeada por este, e do mercado – para o de uma universidade 
heterônoma – dependente dos recursos, da direção e do controle 
não somente do Estado mas em especial do mercado. 

 

Sobre a expansão do setor privado, os dados do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são reveladores das políticas 

desenvolvidas ao longo dos anos no Brasil.  

 A tabela 1 mostra a evolução do número de instituições de educação superior 

por categoria administrativa. Das 2.013 instituições registradas em 2004, 224 são 

públicas e 1.789 privadas. Analisando o período de 1995 a 2004, observa-se que, no 

ano de 1995, o número de IES públicas correspondia a 23,5% das IES do país e as 

privadas representavam 76,5%. Só no ano de 2002, foram criadas mais de 137 

instituições privadas. Entretanto, cabe ressalvar, recorrendo à Pinto (2004), que a 

tímida expansão ocorrida no setor público é preocupante e é decorrente da forte 

retração do financiamento da educação superior pública durante o governo FHC. 

Apesar do número das IES públicas também aumentar, este acréscimo é bastante 

tímido comparado às instituições privadas. Logo, ao se reprimir a capacidade de 

expansão das IES públicas, também se abre caminho para a ampliação do setor 

privado.  
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Tabela 1 

Evolução do Número de Instituições de Educação Superior no Brasil,  
por categoria Administrativa – 1995 a 2008 

 
 

Ano 

 
Total 
Brasil 

 

Federal 

 

Estadual 

 

Municipal 

 
Total 

Pública 

 
% 

Públicas 

 
Total 

Privada 

 
% 

Privada 

1995 894 57 76 77 210 23,5  684 76,5 

2002 1.637 73 65 57 195 11,9  1.442 88,1  

2003 1.859 83 65 59 207 11,2  1.652 88,8  

2004 2.013 87 75 62 224 11,1  1.789 88,3  

2005 2.165 97 75 59 231 10,7  1.934 89,2  

2006 2.270 105 83 60 248 10,9  2.022 89,1  

2007 2.281 106 82 61 249 10,9  2.032 89,1  

2008 2.252 93 82 61 236 10,5  2.016 89,5 

       Fonte: INEP/MEC 

Nota-se que os dados do INEP/MEC de 2008, publicado em novembro de 

2009, apontam que no Brasil o número de IES diminui em relação ao ano de 2007. 

De acordo com o INEP/MEC “pela primeira vez desde 1997, o número de 

instituições diminuiu”. Para o instituto a diminuição na esfera federal pode ser 

explicada pela criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnológica 

(IFET) que em muitos casos, se deu a partir da junção de Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET), já no plano privado observa-se a integração de 

instituições por fusão ou compra35, pelas condições mais restritivas para 

autorização, criação e reconhecimento de cursos de graduação a partir da instituição 

do SINAES, bem como pelo fato das famílias brasileiras já atingirem os seus limites 

financeiros (AMARAL, 2009). 

De acordo com dados estatísticos obtidos no Censo da Educação Superior e 

INEP/MEC (apresentados na tabela 2), constatamos que o total de matrículas nas 

                                                 
35

 Desde 2007, observa-se no Brasil, um movimento de compra/venda e fusões de instituições no 
setor privado. Vários grupos nacionais e internacionais estão atuando nesse setor, dentre eles 

podemos fazer menção ao grupo americano Rede Internacional de Universidades Laureate, que atua 
nos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro (JORNAL DO COMMERCIO, 2010). 
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instituições brasileiras teve um aumento de 188,5% no quantitativo de estudantes 

matriculados em cursos de graduação presenciais no período de 1995 a 2008. Em 

2008 foram registradas 5.080.056 matrículas, sendo, 1.273.965 em instituições 

públicas (25,1%) e 3.806.091 em IES privadas (74,9%). Em relação ao ano de 2007, 

houve um aumento de aproximadamente 4,1% nos números da matrícula na 

educação superior, mas como observamos a grande maioria dos estudantes de 

graduação está matriculada nas IES privadas, refletindo o boom expansionista do 

setor privado que se deu a partir da década de noventa. 

 Sobre o tema, a atual secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula 

D. Bucci, pontua que “os programas do governo federal para aumento do número de 

vagas em universidades públicas só terão efeito nos próximos anos. O grande 

crescimento do Reuni deve ocorrer em 2009. O importante é que o ensino público 

também está se expandindo e se interiorizando” (BUCCI, 2009, p.1). 

 

Tabela 2 
             Evolução do Número de Matrícula em Cursos de Graduação (presencial) no 

Brasil, por categoria Administrativa - 1995 a 2008 

 
 

Ano 

 
Total 
Brasil 

 

Federal 

 

Estadual 

 

Municipal 

 
Total 

Pública 

 
% 

Públicas 

 
Total 

Privada 

 
% 

Privada 

1995 1.759.703 367.531 239.215 93.794 700.540 39,8% 1.059.163 60,2% 

2002 3.479.913 531.634 415.569 104.452 1.051.655 30,2% 2.428.528 69,8% 

2003 3.887.022 567.101 442.706 126.563 1.136.370 29,2% 2.750.652 70,8% 

2004 4.163.733 574.584 471.661 132.083 1.178.328 28,3% 2.985.405 71,7% 

2005 4.453.156 579.587 477.349 135.253 1.192.189 26,8% 3.260.967 73,2% 

2006 4.676.646 589.821 481.756 137.727 1.209.304 25,9% 3.467.342 74,1% 

2007 4.880.381 615.542 482.814 142.612 1.240.968 25,4% 3.639.413 74,6% 

2008 5.080.056 643.101 490.235 140.629 1.273.965 25,1% 3.806.091 74,9% 

     Fonte: INEP/MEC 

A análise dos dados sobre matrícula e conclusão revela que há um grave 

problema na formação e manutenção dos estudantes na educação superior. Assim, 

que não basta falar apenas em expansão do acesso, mas precisa se democratizar o 
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acesso e assegurar permanência e conclusão dos estudantes. Isto implica em criar 

oportunidades para que os milhares de jovens das camadas mais pobre da 

população, filhos da classe trabalhadora e estudantes das escolas públicas tenham 

acesso à educação superior. E, neste sentido, Ristoff (2006, p.45), alerta, que  

 
não basta mais expandir o setor privado – as vagas 

continuarão ociosas; não basta aumentar as vagas no setor 
público – elas apenas facilitarão o acesso e a transferência dos 
mais aquinhoados. A democratização, para acontecer de fato, 

precisa de ações mais radicais – ações que afirmem os direitos 
dos historicamente excluídos, assegurando acesso e 

permanência a todos os que seriamente procuram a educação 
superior, desprivatizando e democratizando o campus público.   

 

É interessante destacar que, no período de 2003-2004, correspondente aos 

dois primeiros anos do primeiro governo Lula, há a implementação de determinadas 

ações que apontam para semelhanças com relação às políticas de gestão pública 

postas em prática no governo FHC. Contudo, há autores (GOMES, 2008; SANTOS, 

2004; CORBUCCI, 2004) que defendem que algumas medidas pontuais distinguem-

se das iniciativas anteriores. Corbucci (2004) enfatiza que pelas diretrizes 

anunciadas e os procedimentos que foram adotados pelo governo Lula, a proposta 

de reforma desse governo distingue-se das iniciativas do governo FHC, “ao 

reconhecer que a democratização desse nível de ensino não se reduz à mera 

expansão da oferta de vagas e, ao mesmo tempo, ao atribuir à instituição 

universitária papel central no processo de desenvolvimento nacional” (CORBUCCI, 

2004, p. 696). 

Nessa direção, a perspectiva de política de expansão da educação superior 

em curso, mesmo que de forma insuficiente, voltada para esfera pública pode ser 

caracterizada em três dimensões, a saber:  
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I)              Expansão para o Interior (2003/2006) cuja evidencia consiste na 

consolidação de duas36 universidades federais, criação de dez37 

novas IFES e criação e consolidação de quarenta e nove campi 

universitários nas diversas regiões do país;  

II)   Expansão com Reestruturação (2007/2012), adesão da totalidade das 

IFES ao Programa Reuni, consolidação e implantação de 95 campi 

universitários e ampliação do número de vagas, especialmente no 

período noturno; e, 

III)    Expansão com ênfase na Integração Regional e Internacional (2008). 

Trata-se da criação da Universidade Federal da Integração Luso-

Afrobrasileira (Unilab), Universidade da Integração Latino-Americana 

(Unila) e Universidade Federal da Integração da Amazônia (Uniam).   

 

Acompanhando essas medidas foram lançadas outras estratégias envolvendo 

ações afirmativas como os programas para a população negra nas instituições 

federais e estaduais da educação (Uniafro), o Programa de Formação Superior e 

Licenciaturas Indígenas (Prolind) e o Programa de Acessibilidade (Incluir).  

Como parte dessa política de expansão que vem sendo implementada em 

âmbito nacional, é evidente sua ocorrência em diversos Estados do país, dentre eles 

Pernambuco. Como já mencionado anteriormente, no estado de Pernambuco foi 

estabelecida a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), criada 

em 2002, com implementação efetiva em 2004 e inaugurados quatro novos campi - 

do Agreste em Caruaru, o de Vitória de Santo Antão, ambos vinculados à UFPE, e 

os de Garanhuns e Serra Talhada, vinculados à UFRPE.  

De acordo com os dados do INEP/MEC, em Pernambuco, em 2000, havia 16 

instituições públicas que passam, em 2008, para 25. Sabemos que é um ritmo de 

crescimento lento comparado ao do setor privado que responde atualmente por 74% 

das instituições no Estado. Porém, não podemos desconsiderar que se trata de um 

                                                 
36

 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e Universidade Federal do Tocantins 

(UFT). 
37

 Aqui nos referimos as IFES: Universidade Federal do ABC; Universidade Federal da Grande 
Dourados; Universidade Federal do Recôncavo Baiano; Universidade Federal do Pampa; 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal de Alfenas; Universidade 
Federal Tecnológica do Paraná e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.  
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avanço tendo como referência a década de noventa que priorizou um processo 

expansionista de cunho privado. 

Para finalizar, ressaltamos que a expansão da educação superior é 

extremamente necessária às demandas da sociedade atual. Entretanto, é 

fundamental que tal expansão assegure o acesso, a permanência e a conclusão do 

curso a amplos setores da sociedade, especialmente, àqueles historicamente dela 

excluídos, desprivatizando, por um lado, e, democratizando, por outro, o campo da 

educação superior.  

Diante disto, caracterizamos a evolução da educação superior no Brasil como 

estratégia para compreendermos as tendências que nos levaram ao contexto atual 

da expansão na educação superior, no qual se incorpora ao discurso e agenda de 

políticas públicas medidas/ações com vistas à democratização do acesso a 

estudantes com desvantagens socioeconômicas e educacionais nesse nível de 

escolaridade. 

Diante do que apresentamos até o momento, reafirmamos nosso propósito de 

considerar como contribuição para a compreensão da democratização das 

oportunidades de acesso e permanência nesse nível de escolaridade, as iniciativas 

de expansão, tanto do setor público como do privado, apresentadas ao longo do 

capítulo e, conseqüentemente chamarmos a atenção para o fato de que a dinâmica 

de expansão contribuiu apenas de forma pontual para a ampliação do acesso a 

educação superior. 

 A seguir, analisamos o processo de democratização do acesso à educação 

superior, tendo em vista sua relevância para nosso objeto de estudo, sem perder de 

vista ser este um campo em que diferentes posições disputam hegemonia. Trata-se 

também, neste capítulo, dos principais mecanismos de admissão de estudantes 

propostos para minimizar a seletividade social no acesso a educação superior. 
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CAPÍTULO 3 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo, com o propósito de compreendermos o Reuni como política 

que se propõe a ampliar o acesso, permanência e os níveis de terminalidade da 

população estudantil na educação superior pública federal, fazemos o debate 

acadêmico sobre a noção de democracia, no intuito de respaldar nossas reflexões 

acerca das concepções que norteiam o entendimento sobre democratização do 

acesso a educação superior. A partir dessa compreensão, na seção seguinte, 

analisamos os principais mecanismos de admissão de ingresso propostos para 

minimizar a seletividade social e diversificar o acesso as universidades públicas 

brasileiras. 

 

3.1  Democratização da Educação Superior: reflexões teóricas 

 

Considerada por muitos como o ideal de bom governo, a forma de governo 

que consegue, melhor que qualquer outra, realizar o bem comum. A democracia não 

é nova, uma vez que na Grécia antiga foi praticado formas democráticas de governo.  

Passando por uma série de mutações históricas, tem uma gama de significados 

distintos que expressam diferentes orientações políticas e ideológicas, que variam 

de acordo com a realidade social em que foram produzidas. Isso revela a relevância 

de atentarmos para a questão.  

A complexidade da questão reside no fato de não se ter conseguido 

determinar de modo unívoco e universalmente aceito o significado do termo. 

Intencionalmente ou não, sofreu variações de sentido, adquirindo uma conotação 

política relevante. Segundo Bobbio (1986), três grandes tradições históricas do 

pensamento político servem de base para a teoria contemporânea da democracia: a 

teoria clássica, mais conhecida como a „teoria aristotélica das três formas de 

governo‟ (uma das quais a democracia, governo do povo, de todos os cidadãos), a 

teoria medieval, de origem romana, apoiada na soberania popular, e a teoria 

moderna, identificada como a „teoria de Maquiavel‟, nascida com o Estado moderno, 

segundo a qual as formas históricas de governo são duas: monarquia e república. A 

antiga democracia nada mais é que uma forma de república. 
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De acordo com a tradição republicana moderna, ressalta Bobbio, observa-se 

que, de modo geral, república e democracia se sobrepõem e se confundem nas 

obras de diferentes autores, apesar das diferenças conceituais. Merece destaque o 

Oceana de Harrington, uma das referências do republicanismo inglês, considerada a 

mais perfeita forma de governo popular, pois  

 

é uma democracia igualitária, fundada na rotação das magistraturas 
que acontece através das eleições livres dos cidadãos, além de ser 
regida por uma férrea lei agrária que prevê a distribuição equitativa 
de terras de modo que ninguém seja tão poderoso que possa oprimir 
o outro (BOBBIO, 1986, p.323). 

 

Mas é com Rousseau (1712–1778), considerado o grande teórico da 

democracia moderna, que o ideal republicano e democrático coincide perfeitamente. 

Para ele, a república é a forma mais genuinamente popular de governo e se 

identifica com as características dos regimes democráticos, especialmente 

relacionada ao Estado Liberal. Assim, por todo o século XIX, foi se desenvolvendo a 

discussão em torno da democracia e liberalismo38. O Estado democrático adquire 

novas dimensões políticas e normativas. Dentre as regras do jogo democrático, 

também chamadas de “procedimentos universais”, podemos destacar, por exemp lo, 

o sistema representativo com eleições livres, através do voto, e direitos iguais para 

todos os cidadãos (BOBBIO, 1986, p. 327). É exatamente a noção de democracia 

como representação política e a tentativa de se desenvolver uma cultura política de 

cidadania com base nas premissas do Iluminismo que se lançou as bases para se 

estabelecer a associação entre educação e democracia. 

O Estado Liberal e Democrático deve, então, assegurar, ao mesmo tempo, o 

“máximo de eficiência econômica, justiça social e liberdade individual” (MATTEUCCI, 

1986, p.703). Para isso, deve lutar contra a pobreza, contra a ignorância e contra a 

insegurança, para concretizar, respectivamente, a liberdade da necessidade, da 

dominação cultural e do medo (desemprego, doenças, discriminação, indigência, 

desamparo na velhice). Como se sabe, existe relação direta entre ignorância, 

pobreza e insegurança, assim a educação, através de um sistema escolar, passou a 

ser vista como um instrumento e condição/garantia de inclusão social.  

                                                 
38

 Para maior aprofundamento, ver Bobbio, Matteucci e Pasquino (1986), Dicionário de política, 
especialmente os verbetes: democracia (p.319-329) e liberalismo (p. 686-705). 
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Por muito tempo, a educação elementar foi considerada peça chave no 

processo de democratização dos países, uma vez que não se concebe democracia 

sem a participação de cidadãos que tenham conhecimentos, atitudes e habilidades 

para isso. No entanto, compreendemos que no atual contexto de globalização e 

aceleração do crescimento, a democratização da educação superior contribui, entre 

outras coisas, para a produção e distribuição do conhecimento e tecnologia e na 

formação de profissionais qualificados para atuar em diversos setores da sociedade.  

A este propósito Neves, Raizer e Fachinetto (2007) consideram que cresce 

cada vez mais, “a percepção de que a educação e, em particular a educação 

superior, começa a se constituir num ponto de estrangulamento das chances de um 

vigoroso processo de desenvolvimento nacional que poderia assegurar papel 

internacional de destaque ao País” (p.142). Tal compreensão aponta a relevância 

em que se reveste esse nível de escolaridade para o Brasil. 

É neste cenário que a democratização do acesso a educação superior 

constitui-se temática emergente e de fundamental importância. Associado ao 

crescimento da demanda por educação superior nos últimos anos e aos problemas 

de acesso e permanência nesse nível de ensino, conforme assinalado no capítulo 

anterior, amplia-se as políticas de expansão direcionadas para a democratização 

desse nível de escolaridade no Brasil. 

O debate sobre democratização da educação superior não é recente na 

literatura brasileira e é realçado nas obras de Oliveira et al. (2008), Michelotto et al. 

(2006), Pacheco & Ristoff (2004); Catani & Oliveira (2003); Romanelli (1995); Pinto 

(1986), dentre outros que revelam a pertinência de atentarmos para a gama de 

significados e imprecisões articulados e manifestos em relação à democratização, 

considerando que o sentido da palavra é constituído no encontro com a realidade 

social onde foi produzida.  

Nesse sentido, o discurso em prol da democratização da educação superior 

voltou a fazer parte da agenda educacional brasileira a partir da década de noventa, 

momento em que houve um aumento significativo no número de instituições de 

educação superior, sobretudo em razão da aprovação da LDBEN n.º 9.394/96, que 

no Art. 45, afirma que a educação superior será ministrada em instituições de ensino 

superior públicas ou privadas.  
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Embora a discussão sobre democratização da educação superior no Brasil 

não seja nova, ainda persistem diversas interpretações que o termo pode suscitar. 

Expansão da oferta de vagas e, ampliação e permanência das camadas sociais não-

privilegiadas à universidade são expressões distintas, embora, várias vezes, sejam 

consideradas como sinônimos. Contudo, às vezes, discursos que usam da mesma 

palavra não apontam para os mesmos caminhos, pois o significado vai variar de 

acordo com as opções teórico-políticas que estão norteando determinado projeto de 

sociedade e de educação. 

Tal quadro demanda uma discussão em torno do conceito de democratização 

da educação superior, tendo em vista a complexidade e diferentes sentidos 

atribuídos ao mesmo. Na literatura, foi possível identificar, pelo menos, três 

perspectivas de se compreender a temática.   

Um primeiro entendimento encontrado na literatura associa o conceito de 

democratização do acesso simplesmente à ampliação de vagas. Desse modo, 

quanto mais pessoas tiverem acesso a educação superior, haverá democratização 

desse nível de ensino. Partindo dessa compreensão, podemos mencionar o estudo 

de Pacheco e Ristoff (2004). No trabalho em tela, os autores abordam a importância 

da ampliação de vagas na educação superior para o país, apontam que a expansão 

via setor privado já esta próxima ao esgotamento e tratam da necessidade do 

fortalecimento do setor público para viabilizar a expansão/democratização. Nesse 

contexto, a democratização é tida como sinônimo de ampliação, sem que outros 

aspectos sejam considerados no debate. 

A segunda perspectiva, aponta que a democratização do acesso não trata 

apenas da ampliação quantitativa de vagas, mas que o acesso à universidade se 

democratiza quando aumenta a presença de estudantes provenientes de camadas 

sociais mais pobre da população e dos afrodescendentes na educação superior. 

Neste sentido, podemos fazer menção à passagem do relatório “Políticas Sociais: 

acompanhamento e análise” publicado em 2007, pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), que afirma:  
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para que haja a efetiva democratização do acesso à educação 
superior, há de se tratar da questão racial, sobretudo no que se 
refere à ampliação da presença de afrodescendentes nesse nível do 
ensino. Ainda que a menor incidência de grupo étnico na educação 
superior esteja associada à condição econômica, verifica-se que 
existem diferenças de acesso entre brancos e negros pertencentes à 
mesma faixa de renda, o que sugere a existência de algum tipo de 
discriminação, para além da condição econômica. Nesse sentido, a 
perspectiva seria a intensificação das políticas de cotas ou 
equivalentes para a rede pública como forma de incentivar e permitir 
aos alunos desta rede uma maior mobilidade social e, por outro lado, 
talvez propiciar uma revalorização da escola pública (IPEA, 2007, 
p.192). 
 

A terceira perspectiva, por sua vez, considera que a democratização do 

acesso à universidade significa abri-la mais e mais para uma população carente de 

recursos financeiros, que precisa de apoio no plano da moradia, da alimentação e 

mesmo da renda, através de bolsas e de outras formas de auxílio. Em termos gerais, 

pode-se denominar a primeira abordagem em relação ao processo de 

democratização de expansionista, em função do seu foco exclusivista no 

crescimento das matrículas. A segunda e a terceira abordagem apresentam uma 

compreensão politicamente fundamentada na estrutura da sociedade brasileira, 

advogam acertadamente a importância de que a composição populacional carente 

se encontre adequadamente representada e incorporada ao sistema de educação 

superior público. Neste sentido, trata-se da democratização social. Contudo, o 

aprofundamento do processo de democratização encontra sentido pleno quando 

acompanhado de políticas públicas que procuram garantir a permanência e a 

qualidade do processo de formação na educação superior, por meio de bolsa de 

manutenção e outras condições.  

Neste contexto, há que se destacar a reflexão proposta por Pinto (1986) sobre 

a democratização da universidade, em seu livro “A Questão da Universidade”, que 

aponta além de sua preocupação com a universidade que se pretende criar, para a 

qualidade indiscutível da educação superior ofertada e defende o direito de todos ao 

acesso a esse nível de educação.  

Pinto (1986, p.99) expressa uma compreensão sobre “democratização da 

universidade” nos seguintes termos:  
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[...] A autêntica democratização do ensino consiste precisamente em 
extinguir a predestinação universitária. Para tanto, é necessário que 
o processo educacional, em todas as suas fases, seja franqueado 
às massas trabalhadoras na totalidade, e estas atravessem, 
portanto, sem obstáculos intransponíveis, os pórticos das 
faculdades.  

 

Essa concepção remete a um entendimento de que dentre as condições 

iniciais para a democratização da educação superior se encontra a real 

democratização da educação básica com qualidade social (DOURADO, 2010) e 

mudanças nos processos de acesso, que precisa ser para todos, 

independentemente de sua situação socioeconômica. No entanto, ressaltam que 

não basta ampliar o número de vagas no setor público ou privado, necessário, 

também, é garantir as condições de permanência e conclusão do curso por parte 

dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento acadêmico da população 

estudantil.  

Nesse complexo terreno acerca da definição do termo democratização da 

educação superior situamos uma das tensões do campo na atualidade, isto é, o 

debate sobre elitização e massificação ou entre excelência e democracia. Sobre 

essa contradição que permeia a educação superior Oliveira e Catani (2006, p.4), 

assinalam que   

 
Excelência vinculando-se à produção de conhecimentos e ensino de 
alta qualidade, numa perspectiva de impulso ao desenvolvimento 
econômico, político e social, sendo, portanto, estruturalmente seletiva 
e elitista. Democracia vinculado-se à perspectiva de ascensão social 
dos grupos emergentes que pressionam o sistema a ampliar vagas 
de modo a acomodá-los em seu interior. 
 

 Diante dessas questões e compreendendo a formulação e disseminação de 

políticas como espaço de lutas e tensões, é inegável a existência de um campo de 

disputa discursiva que busca influenciar as propostas de políticas de expansão 

voltadas para a educação superior. Dessa forma, entendemos que as análises 

políticas devam levar em consideração os conflitos e polêmicas que cercam a 

política. No entanto, não podemos perder de vista outros aspectos que influem no 

estabelecimento da agenda para o campo da educação superior.  

 Temos que considerar que nos últimos anos há uma pressão por parte da 

sociedade e dos movimentos sociais organizados (pelos estudantes que concluem o 
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ensino médio e pela demanda não atendida/reprimida anteriormente), principalmente 

de estudantes das camadas tradicionalmente excluídas da educação superior, no 

sentido de requerer a ampliação das vagas, sobretudo em instituições públicas, 

tendo em vista o elevado número de famílias de jovens das camadas sociais mais 

baixas que não possuem condições de arcar com as mensalidades da instituição 

particular. Cabe registrar que a demanda por educação superior não se limita aos 

que concluem o ensino médio a cada ano, mas também, ao contingente de pessoas 

que mesmo tendo completado o médio, não freqüentam ou jamais freqüentaram a 

educação superior. De acordo com o Ipea (2006), cerca de 12 milhões de pessoas 

com menos de 30 anos já concluíram o ensino médio, mas não ingressaram na 

educação superior. 

 Ao tratarmos da temática democratização da educação superior, não 

podemos desconsiderar o debate sobre os mecanismos de seleção para admissão 

dos estudantes a educação superior, pois como apresenta a literatura, o „vestibular‟ - 

é ainda o modelo por excelência para selecionar os candidatos mais “aptos” e de 

maior “mérito” e emergiu no sentido de criar “um movimento de contenção de 

acesso” (OLIVEIRA et.al. 2008, p.80). Assim, compreendemos que pensar em 

políticas de democratização da educação superior, implica, simultaneamente, 

também em problematizar as formas e mecanismos de acesso. Nessa direção, na 

próxima seção, nos debruçaremos sobre os mecanismos de seleção para ingresso 

da população estudantil na educação superior.    

 

3.2 Debate sobre os Mecanismos de Seleção para Ingresso na Educação 

Superior  

 

No Brasil, a partir da LDBEN n.º 9.394/96, o movimento de criação de 

mecanismos para possibilitar o ingresso da população estudantil na educação 

superior está embasado numa ação política que busca alterar o panorama da 

seletividade social, procurando garantir estratégias que ampliem a igualdade de 

oportunidade para todos. A lei regulamenta o processo seletivo, em lugar do 

tradicional vestibular, para acesso a cursos de graduação na educação superior. Os 

concursos vestibulares continuam a ser processo válido e ainda bastante usado para 

ingresso nesse nível de ensino, mas não o único e exclusivo mecanismo de acesso. 
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A inovação é que reforça a autonomia das instituições, anteriormente concedida por 

meio do Decreto n.º 99.490/90, para desenvolver e aperfeiçoar novas 

modalidades/formas de admissão/entrada na educação superior que melhor 

atendam aos interessados e às suas especificidades, intensificando assim o debate 

nacional sobre mecanismos de acesso, que pautados no exame de mérito do 

candidato, não acentuem as desigualdades sociais. 

Nesse cenário, Barrozo (2004) ressalta a importância de se compreender a 

discussão sobre mérito que sempre emerge no campo. Para tanto, o autor aponta 

dois sentidos em que o mérito poder ser disseminado na sociedade. Primeiro, no 

sentido instrumental que está relacionado à posse por cada pessoa dos 

conhecimentos e habilidades mais eficientes para o desempenho de uma profissão. 

O segundo, o mérito pessoal, está associado ao desempenho em relação às 

oportunidades oferecidas e aos desafios encontrados ao longo da vida. Para 

Barrozo, no Brasil, o mérito instrumental vem sendo utilizado como argumento para 

explicar e justificar as oportunidades educacionais. 

Moehlecke (2004) destaca a necessidade das instituições de educação 

superior de rever não só os mecanismos de acesso e permanência com a finalidade 

de garantir a estas um caráter mais inclusivo, bem como uma redefinição do que 

vem sendo entendido por mérito. 

Desse modo, buscando encontrar propostas de solução que potencializem o 

acesso de grupos minoritários à educação superior, emergem as políticas de ações 

afirmativas. Mas, o que vem a ser ação afirmativa? Moehlecke (2002), afirma que, 

historicamente, a noção de ação afirmativa é de origem norte-americana e foi 

utilizada pela primeira vez na década de 60, com a finalidade de possibilitar a 

igualdade de oportunidades a todos aos direitos cíveis, independentemente da raça. 

À época, a expressão aplicava-se com maior ênfase ao mercado de trabalho, vindo 

a ser transposta para o campo da educação, diante do desafio de incorporar 

efetivamente a igualdade social e racial no acesso à educação superior naquele 

país.  
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Para Moehlecke (2002, p.203), ação afirmativa pode ser definida como uma 

 
 
[...] ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca 
corrigir uma situação de discriminação e desigualdade infringida a 
certos grupos no passado, presente ou futuro, através da valorização 
social, econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante um 
período limitado. A ênfase em um ou mais desses aspectos 
dependerá do grupo visado e do contexto histórico e social. 

 

No campo educacional, Tessler (2006, p.3), destaca que uma 

 

[...] ação afirmativa ocorre sempre que pessoas ou instituições saem 
de seu caminho (tomam uma ação positiva) para aumentar a 
probabilidade de igualdade verdadeira entre indivíduos de diferentes 
categorias. Sempre que uma instituição de ensino gasta energia 
para assegurar que mulheres e homens, portadores de 
necessidades especiais e público em geral, brancos e negros, 
pobres e ricos tenham as mesmas chances de obter educação, essa 
organização está colocando em prática uma política de ação 
afirmativa.  

 

Um dos aspectos centrais no debate sobre ação afirmativa no Brasil pode-se 

dizer, também, das mais polêmicas, trata do sistema de cotas étnico-raciais e/ou 

cotas sociais, como meio de democratizar o acesso a educação superior e como 

mecanismo de inclusão social. Todavia, é pertinente destacar que ação afirmativa 

não é sinônimo de cotas, embora políticas de ações afirmativas também sejam 

efetivadas através de cotas (Ibidem). 

A discussão sobre ações afirmativas na educação superior desde o início 

dividiu opiniões na sociedade em geral e na academia, principalmente quando se 

trata do sistema de cotas raciais39. Para alguns estudiosos do tema, como Velloso 

(2009) e Moehlecke (2002, 2004), a adoção de políticas afirmativas destinadas à 

população negra traduz-se como forma de reparação devida pela sociedade aos 

afrodescendentes e o combate as desigualdades raciais no país, pois as pesquisas 

e os dados estatísticos demonstram o baixo acesso da população negra e pobre a 

educação superior. Esse discurso é ratificado pelo poder público ao acenar com a 

produção e circulação de documentos como: o Programa Nacional dos Direitos 

                                                 
39

 A primeira universidade a adotar o sistema de cotas foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj) em 2003 e, em 2004, ocorreu a implementação na Universidade Federal de Brasília (UnB).  
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Humanos, em vigor desde 1996, o Estatuto da Igualdade Racial (2010)40, o Projeto 

de Lei de n.° 7.200/2006 (em tramitação) que contempla a inclusão de grupos 

sociais e étnico-raciais sub-representados na educação superior, conforme Art. 36. 

Entretanto, há estudiosos como Fry e Maggie (2004) que se posicionam 

menos favoráveis e acreditam que as cotas não extirpam o problema das 

desigualdades e contribuem para acirrar a discriminação, uma vez que não 

consideram outras tantas categorias sociais também tradicionalmente sem acesso a 

esse nível de ensino.  

Outros autores, como, Goldemberg & Durham (2006) se pronunciam contra 

as ações afirmativas e afirmam que o acesso a educação superior deve ser 

reservado aos mais capazes por meio do mérito individual. Apontam que uma 

política afirmativa correta/eficaz deva ofertar aos estudantes da escola pública, 

principalmente negros e pobres, oportunidades para superarem sua formação inicial.  

Mesmo diante dos debates acalorados e sem lei federal que institua a adoção 

de ações afirmativas por parte das instituições de educação superior, no Brasil, 

atualmente, de 98 universidades federais e estaduais, 7041 já introduziram alguma 

ou mais de uma medida de ação afirmativa para ingresso de candidatos nos cursos 

de graduação, na tentativa de minimizar as desigualdades sociais. Dentre as ações 

afirmativas adotadas podemos destacar42: a) cotas étnico-raciais: percentual de 

vagas destinadas a candidatos que se declarem negros ou descendentes de 

indígenas; b) cotas sociais: para candidatos oriundos de escolas públicas; c) cotas 

raciais e sociais: percentual de vagas destinadas a candidatos que se declaram 

negros e são oriundos de escola pública; d) isenção de taxa de inscrição: para 

candidatos oriundos de escola pública e pertencentes a família de baixa renda; e) 

sistema de bonificação: concessão de pontos para candidatos egressos de escola 

pública; e f) cursos preparatórios para o vestibular: destinados a população de 

menor poder aquisitivo, ofertados e mantidos tanto pelas próprias instituições de 

                                                 
40

 Em 20 de julho de 2010, foi aprovada a Lei de n.° 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade 
Racial e alterou as Leis n

os 
7.716/99; 9.029/95; 7.347/85, e 10.778/2003. 

41
 Informação publicada no Portal da Andifes (www.andifes.org.br).  

42
 No capítulo IV, do presente trabalho, sistematizamos no quadro 3, as principais políticas destinadas 

ao setor público e privado, no período de 2004 a 2010, que sinalizam para a democratização do 

acesso a educação superior para grupos sub-representados, como negros, índios e jovens 
pertencentes às camadas sociais mais pobres da população. Dentre essas identificamos políticas de 
ações afirmativas. 



86 

 

 

 

educação superior, como em parceria com as Secretarias de Educação dos 

Estados. Retomamos estes aspectos no capítulo V, na análise dos dados.  

Conforme já assinalado, o ingresso através do vestibular tradicional43 continua 

sendo a forma predominante de acesso nas universidades, centros universitários e 

faculdades isoladas, mas com a flexibilização das possibilidades de acesso à 

educação superior novas formas vêm sendo utilizadas. Nesse sentido, a partir da 

década de noventa outras modalidades de processos seletivos vêm sendo debatidos 

e implementados como propostas alternativas ou complementares ao vestibular 

tradicional, como a Avaliação Seriada do Ensino Médio e o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), nas instituições de educação superior no Brasil.  

A proposição da avaliação seriada pauta-se na concepção de avaliação 

contínua e sistemática e busca promover igualdade de oportunidades na seleção 

para ingresso aos cursos de graduação por meio da intervenção no Ensino Médio. 

Para tanto, ao longo do Ensino Médio é realizado ao final de cada ano letivo das três 

séries, os exames de seleção, tendo em vista oportunizar ao estudante acompanhar 

seu desempenho ao longo dos três anos.  A respeito da avaliação seriada, 

Schlichting, Soares e Bianchetti (2004, p.116) afirmam  

 
No período entre 1992 e 1995, o Centro de Seleção de Candidatos 
ao Ensino Superior do Grande Rio (Cesgranrio) conseguiu 
autorização ministerial para implementar o Sistema de Avaliação 
Progressiva para Ingresso no Ensino Superior (Sapiens). Em 1995, a 
Universidade de Brasília (UnB) reinicia seus estudos sobre 
alternativas ao vestibular e implanta, em 1996, o Programa de 
Acesso ao Ensino Superior (PAS). Ainda em 1995, a Universidade 
Federal de Santa Maria desencadeia o Programa de Ingresso ao 
Ensino Superior (PEIES), e outras IES, como a Universidade Federal 
de Uberlândia, Universidade Federal de Viçosa e Universidade do 
Amazonas, dão início a estudos e programas semelhantes.  

 

Mesmo sendo considerado, relativamente, um fenômeno novo como processo 

seletivo para ingresso na educação superior, em 2009, dezesseis universidades 

federais (ver quadro 2) já adotavam a avaliação seriada como mecanismo de 

                                                 
43

 Até o início do século XX, as vagas nos Cursos Superiores eram ocupadas por estudantes de 
colégios tradicionais como o Dom Pedro II, no Rio de Janeiro e Ginásio Pernambucano, no Recife. 

Com o aumento da procura, que ultrapassou o número de vagas disponíveis, o então Ministro da 
Justiça e dos Negócios Rivadávia da Cunha Corrêa, através da Lei Orgânica do Ens ino Superior e do 
Fundamental/ Decreto 8659 de 5/4/1911, criou e tornou obrigatório o exame de seleção para o 

ingresso em curso superior, estabelecendo um padrão que privilegiava os candidatos com maior 
capital econômico e cultural, tornando-o elitizado. 
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admissão aos cursos de graduação. Cabe ressaltar, no entanto, que existem IFES 

que reservam um percentual de suas vagas que varia entre 20% a 50% para o 

preenchimento via avaliação seriada, já outras adotam o sistema de lista única, “em 

que os candidatos são classificados por pontos decrescentes entre concorrentes de 

ambos os programas de vestibular, seriado e tradicional, sem reservas de vagas 

para cada processo” (MANZANO & LOPES, 2008, p.202). 

 

Quadro 2 - IFES que adotaram a Avaliação Seriada  
 

Nome da Instituição Ano de início do Programa 

Universidade Federal de Santa Maria 1995 

Universidade Federal de Brasília 1996 

Federal de Uberlândia 1997 

Universidade Federal do Amazonas 1998 

Universidade Federal da Paraíba 1999 

Universidade Federal de Lavras 2000 

Universidade Federal do Maranhão; 

Universidade Federal de Viçosa; 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

2001 

Universidade Federal de Alagoas; 
Universidade Federal de Campina 

Grande; Universidade Federal de Sergipe 

2002 

Universidade Federal do Pará; 
Universidade Federal de Pelotas 

2004 

Universidade Federal do Vale do 
Jequitinhonha e Mucuri 

2005 

Universidade Federal de Roraima 2007 

 

Em estudo desenvolvido por Schlichting, Soares e Bianchetti (2004), acerca 

do Sistema de Avaliação do Ensino Médio (SAEM), implementado em Santa 

Catarina, concluem os autores que 

 

[...] o SAEM acaba contribuindo para que os alunos da escola 

pública possam disputar uma vaga na universidade com 
maiores possibilidades de sucesso. O ideal seria que esta 
avaliação fosse subsidiada pelo poder público e extensiva a 

todas as escolas da rede pública como um processo que 
seleciona e classifica para todas as IES, independentemente 

de pertencerem à rede privada ou pública (2004, p.122). 
 

Porém, críticas são direcionadas a avaliação seriada, ressaltando que esse 

mecanismo de seleção pode acentuar ainda mais a pré-seleção de candidatos, uma 

vez que o estudante, ao obter uma nota baixa no primeiro ano, pode vir desde cedo 
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a desmotivar-se perante os estudos, além do mais pode restringir/limitar os 

conteúdos trabalhados no Ensino Médio visando apenas o vestibular. Belloni (2003), 

com base na experiência do Programa Seriado da UnB, aponta que este 

procedimento faz com que as universidades condicionem simplesmente o Ensino 

Médio em preparação para ingresso na educação superior. 

As indicações acima nos ajudam a olhar para esse sistema como um 

mecanismo que pode contribuir para que o estudante vá acompanhando e 

melhorando seu desempenho ano a ano, sem direcionar suas energias a um único e 

exclusivo momento como acontece no vestibular tradicional. Entretanto, não se pode 

perder de vista que há uma forte tendência das instituições escolares em determinar 

os conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio apenas buscando 

atender as demandas da avaliação seriada.  

Em 1998, o MEC instituiu, por meio da Portaria n.º 438 o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), objetivando avaliar o desempenho dos estudantes ao término 

do Ensino Médio. Além dessa intenção de avaliar a qualidade do ensino ofertado no 

país, o Enem, já à época, foi defendido pelo MEC como mecanismo que poderia ser 

utilizado para selecionar os estudantes quanto ao ingresso na educação superior. 

Para tanto, a pontuação do resultado do Enem seria utilizada como indicador do 

desempenho intelectual do candidato.  

Desde o início de sua formulação e implementação pelo INEP, em 1998, as 

instituições privadas tenderam a adotar o Enem, integralmente ou em parte, no 

processo seletivo. Isso não aconteceu com as universidades públicas, que resistiram 

por um tempo. Mais tarde, algumas instituições incorporaram o resultado do Enem, 

substituindo a primeira fase do processo de seleção ou integrando-o como 

mecanismo auxiliar no processo, o que elevou consideravelmente a procura do 

Enem pela população estudantil.  

No governo Lula, com a criação do PROUNI o Enem foi associado, mais 

acentuadamente pelo MEC, com o objetivo de acesso ao nível superior, pois para 

concorrer a uma das bolsas do programa o estudante deve participar do Enem e 

obter nota mínima estabelecida pelo MEC naquele ano. Em concordância com essa 

ideia e recorrendo a Ball (1994), Lopes & López (2010, p.104), afirmam que “os 

efeitos de primeira ordem vinculados à garantia da instrução, mais marcantes nas 
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primeiras versões do Enem, são articulados aos efeitos de segunda ordem [...] que 

tentam obter resultados de ampliação da justiça social”. 

Em 2009, o Enem passou por reformulações e foi apresentado a Andifes 

como proposta de seleção unificada a ser utilizada nos processos de admissão das 

IFES. A nova versão do Enem é publicada pelo MEC com o discurso de ter dentre 

outras vantagens, em relação ao vestibular tradicional, a de possibilitar a 

democratização de oportunidades de concorrência às vagas federais de ensino 

superior, a mobilidade estudantil e a indução da reestruturação dos currículos do 

Ensino Médio. Dessa forma, o MEC recomendou as IFES que aderissem ao Enem 

como um substituto ao vestibular tradicional. Em nota44 a Andifes pronunciou-se 

favorável ao novo Enem, todavia anunciou que a intenção de participar do modelo 

de processo seletivo ora proposto, ficaria a encargo de cada IFES que respeitando a 

autonomia universitária, diversidade e especificidades regionais deveriam 

posicionar-se quanto à questão.   

Nesse sentido, como resposta, vinte e três universidades federais adotaram o 

Enem em 2009, para acesso aos cursos de graduação de 2010, como fase única 

atrelado ao Sistema de Seleção Unificado (Sisu)45 do MEC, sete IFES adotaram o 

Enem como primeira fase, cinco se valeram do Exame como parte da nota, isto é, 

combinando com o vestibular da instituição, seis universidades utilizaram a nota do 

Enem como fase única para o preenchimento das vagas remanescentes do 

vestibular e doze deixaram para decidir quanto à utilização do exame nos próximos 

processos seletivos46. É importante ressaltar que, atualmente, o cenário com relação 

à adesão das IFES em relação ao Enem já sofreu algumas alterações, dentre elas, a 

inclusão de novas universidades que adotaram esse instrumento como processo de 

admissão dos candidatos aos cursos de graduação.  

 Com a adoção do Enem como mecanismo de seleção unificada para 

ingresso nas universidades federais brasileiras, como era de se esperar, as opiniões 

no meio acadêmico se dividem e dão margem a diversos posicionamentos como o 

                                                 
44

 Documento intitulado “Andifes divulga posicionamento sobre o novo Enem”. Disponível em:  
< www.andifes.org.br/index.php?...andifes...enem....>. Acesso em: 20 out. 2010. 
45

 Aqui as instituições encaminham ao INEP a relação de todos os cursos e números de vagas 
oferecidas e tais vagas são preenchidas automaticamente pelos estudantes com as melhores notas 
na classificação do Enem. 
46

 Para acesso ao nome das universidades federais, consultar o site:  
<portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman...>. 
 

http://www.andifes.org.br/index.php?...andifes...enem...
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de Fischer (2009), para quem está havendo confusão entre avaliação e seleção, 

reforço à supercentralização do Estado, desrespeito pela experiência das 

universidades quanto aos seus processos seletivos e autoritarismo do MEC ao 

induzir que as IFES aderissem ao Enem.  

Entretanto, entendimento diferente foi demonstrado pela reitora da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Malvina Tuttman (2009), que 

parte do princípio de que o Enem é instrumento legítimo de avaliação dos alunos do 

Ensino Médio, logo pode ser utilizado como referência para acesso único ao nível 

superior, uma vez que o “exame único democratiza o acesso às várias instituições, 

não discriminando candidatos por condições geográficas, econômicas e/ou 

culturais”. Acrescenta ainda que a experiência acumulada pelas IFES não foi 

suficiente para resolver a “indesejável e histórica elitização do acesso à universidade 

pública do país”.  

 Baroni (2010), ao analisar dados de 2002, 2004 e 2007 apresentados no 

Relatório Oficial do Enem de 2007, constatou que a utilização do “Enem pode até 

ser um bom substituto para os vestibulares isolados realizados pelas instituições, 

mas de maneira alguma, auxilia a inserção das camadas tradicionalmente excluídas 

da educação superior” (p.100). Nota-se, pois, que qualquer forma de exame de 

seleção para estudantes de nosso dual sistema de ensino tenderá a reproduzir as 

desigualdades sociais e raciais no acesso à educação superior. Em seus achados 

Baroni sinaliza que o problema da seletividade no acesso está associado à 

qualidade do ensino público fundamental e médio ofertado no País.  

É oportuno lembrar, a título de exemplo, outras formas de seleção de 

candidatos para preenchimento de vagas nas universidades, menos comuns: a 

análise do histórico escolar e do currículo. A classificação é feita pela média 

aritmética de todas as notas obtidas pelo candidato no Ensino Médio. Cursos de 

idioma, informática e outros, podem significar pontos extras. Para participar desse 

tipo de processo, o aluno deve se inscrever logo no 1º ano do Ensino Médio. São 

realizadas três provas, uma no final de cada ano do ensino médio, compostas por 

questões relativas a assuntos estudados durante o ano em questão. Após o término 

da terceira prova, se obtém a média final. O aluno também pode optar por prestar o 

vestibular tradicional e depois disso escolher a sua melhor nota para concorrer a 

uma vaga na instituição.  
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Para cursos em áreas específicas (Arquitetura, Música, Educação Física, 

Dança, Artes Cênicas ou Artes Plásticas), algumas instituições exigem uma prova de 

habilidade específica. 

 Em face deste cenário, Oliveira et al (2008, p.84) argumentam que, mesmo 

tendo sido intensificado a diversificação dos modelos de seleção nas IES, isso ainda 

não significa o fim do processo de elitização e de seletividade social no acesso à 

educação superior. Continuando a reflexão, sustentam que  

 

As inovações de seleção não têm conseguido alterar o panorama de 
seletividade social, uma vez que elas não modificam o paradigma de 
escola elitista existente no País. A LDB não ocasionou, na realidade, 
qualquer ruptura com o padrão de seleção instituído que privilegia os 
candidatos com maior capital econômico e cultural. 
 

Como se constata, os autores consideram relativo o papel dos processos 

seletivos na democratização do acesso à educação superior, pois eles podem 

intensificar a reprodução e a seletividade social e interferir na organização escolar e 

no projeto formativo do Ensino Médio. E, neste sentido, afirmam o desafio das 

instituições públicas em se integrarem a um esforço coletivo de valorização e 

resgate da escola pública em seus diferentes níveis e modalidades de ensino. Nesse 

sentido, precisam pensar em mecanismos de seleção que contribuam para a 

construção da educação pública e da democratização da sociedade, na perspectiva 

de superar os mecanismos e processos educacionais que favorecem a seletividade 

social.  

 A partir do exposto, reconhecemos a importância da diversificação dos 

processos seletivos como estratégia a ser utilizada visando à democratização do 

acesso à educação superior, mas não podemos perder de vista que essa medida 

precisa vir acompanhada de outras como, por exemplo, melhoria da qualidade do 

ensino na Educação Básica e oferta de maior número de vagas nas instituições 

públicas.  

 No capítulo seguinte, analisamos as influências internacionais e nacionais 

relacionadas à emergência do Programa Reuni, bem como discorremos sobre as 

características do texto da política. Apresentamos, também, os discursos manifestos 

nos documentos analisados e nas entrevistas realizadas no espaço empírico da 

pesquisa 
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CAPÍTULO 4 

 
O CONTEXTO DE INFLUÊNCIA E DE PRODUÇÃO DO TEXTO DO REUNI 

 

Como já mencionado no trabalho, as políticas educacionais são resultantes 

de uma combinação de lógicas globais, nacionais e locais. Assim, neste capítulo, 

para analisarmos as redes de influências na formulação do texto da política do 

Reuni, inicialmente, nos aproximamos do contexto de influência internacional, 

tomando como referência os conteúdos e discursos presentes em publicações-

chave de organismos internacionais e da Declaração de Bolonha. A análise das 

referências discursivas internacionais, formuladas em outros espaços ao campo da 

educação superior no Brasil, mas que de uma maneira ou outra se faz presente 

nesse campo, constitui-se relevante para a compreensão da dinâmica entre os 

contextos de influência, produção do texto e da prática da política do Reuni. Na 

seqüência, discutimos os contextos de influência nacional e de produção do texto da 

política do Reuni contextualizando os processos pelos quais a política foi formulada 

e suas interfaces com a Proposta da Universidade Nova que, como argumentamos 

serviu de orientação na criação do Programa Reuni.  Na última seção, apresentamos 

as características do texto da política, como os objetivos, metas, dimensões e 

recomendações.      

 

4.1 A emergência do Reuni 

 

  4.1.1 Contexto de Influência Internacional 

 
 

O campo da educação superior nos últimos anos vem passando por 

processos de reforma no Brasil e em diversos países do mundo. Em vários estudos, 

tais reformas, estão relacionadas aos processos de globalização (SHIROMA, 

CAMPOS & GARCIA, 2005; DALE, 2004; BALL, 2001, 1998; STOER, CORTESÃO & 

CORREIA, 2001), mas o conceito de globalização é compreendido e utilizado de 

diferentes formas, em função dos múltiplos sentidos que o próprio termo pode 

assumir. A intensificação dessas reformas se insere no quadro de crise estrutural do 

capitalismo, marcado por processos de globalização que vem ocasionando 
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transformações substantivas nas diversas áreas, tais como a econômica, a política, 

a cultural e a social (JAMESON, 2002). 

Ao analisar a relação entre globalização e educação, Dale (2004) aponta que 

uma forma de compreendermos a questão das políticas educativas em um contexto 

global deve ser considerar a “agenda globalmente estruturada para educação” 

(p.426). Para o autor a globalização, não representa a hegemonia de uma nação, a 

americanização do planeta, mas de um sistema – o capitalismo. Assim, a 

globalização pode afetar as políticas e as práticas educativas nacionais. Entretanto, 

nos alerta para a necessidade de se identificar a natureza e a força desse efeito 

global, bem como considerar o que é que pode ser afetado e como esse efeito se 

materializa. Nesse sentido, critica quando pesquisadores reduzem a análise sobre a 

relação entre globalização e educação, aos “efeitos da globalização a reformas 

similares ao nível da educação em diferentes países” (DALE, 2004, p.425). Como 

forma de superar esse reducionismo, sugere uma “teoria efetiva dos efeitos da 

globalização sobre a educação”, a qual precisa indicar claramente: a) a natureza da 

globalização; b) o que é que se quer dizer com educação e, c) especificar como a 

globalização afeta a educação, quer diretamente ou indiretamente (Ibidem).  

Em congruência com essas ideias, o autor apresenta duas abordagens 

teóricas que tratam da relação entre globalização e educação que contém todos os 

elementos essenciais supracitados para uma teoria efetiva da globalização sobre a 

educação. No entanto, diferem consideravelmente na explicação desses elementos 

e no efeito da globalização sobre o campo da educação.  

A primeira abordagem trata da “Cultura Educacional Mundial Comum 

(CEMC), proposta por John Meyer, que defende a perspectiva de que “o 

desenvolvimento dos sistemas educativos nacionais se explicam através de modelos 

universais de educação, de estado e de sociedade, mais do que através de fatores 

nacionais distintos” (DALE, 2004, p.425). A segunda abordagem diz respeito a 

“Agenda Global Estruturada para Educação” (AGEE), desenvolvida pelo próprio 

Dale, que trabalha com a ideia de que as transformações econômicas no mundo 

capitalista é uma força/diretriz da globalização e estabelece seus efeitos, “ainda que 

intensamente mediados pelo local, sobre os sistemas educativos” (Ibidem).  
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Em face desse entendimento, não temos a intenção, no momento, em 

aprofundar o debate em torno das abordagens como fez Dale47, mas compreender a 

partir de seu quadro teórico a influência das organizações internacionais na 

formulação de políticas públicas educacionais, sobretudo, no campo da educação 

superior, no contexto de intensificação da globalização econômica, política e 

educacional. Como sabemos, o debate sobre globalização e políticas educacionais 

vem se ampliado nos últimos anos, em razão do “aparente crescimento da 

harmonização de políticas nacionais ao redor do mundo” (EDWARDS apud 

MAINARDES, 2007, p. 95).  

Para a abordagem CEMC, as organizações internacionais são percebidas 

como agentes que desempenham papel crucial enquanto veículos de mensagem da 

cultura mundial, que a um dado nível, tenderá a ser unificada. A este propósito, Dale 

(2004) chama atenção para o fato dos trabalhos dessa abordagem assumirem as 

organizações internacionais de forma não-problemática, as quais são tratadas “a-

historicamente, e são implicitamente vistas como homogêneas e referentes a valores 

mundiais e à política mundial da mesma forma” (DALE, 2004, p.448). Essa 

abordagem indica a existência de uma cultura mundial comum que está sendo 

imposta/ditada aos Estados nacionais. Nota-se, pois, uma ênfase na análise de 

política pautada no modelo “de cima para baixo”, no qual as reformas que são 

implementadas são transferidas e não são submetidas a mediações ou 

recontextualizações.  Por outro lado, a abordagem AGEE explicita como é que os 

Estados nacionais interpretam e respondem a essa agenda comum que a CEMC 

apresenta como sendo imposta aos mesmos. Sinaliza-se, pois a necessidade de 

pensar as relações de influências entre o global, o nacional e o local, considerando 

não apenas os organismos internacionais que atuam na elaboração e difusão de 

concepções para as políticas em diferentes países, mas também os grupos e 

sujeitos que atuam nos diferentes espaços em busca de legitimação de suas 

propostas.   

Nesse sentido como já assinalamos no capítulo I, baseado em Ball (1992) a 

propagação de influências internacionais e nacionais pode ser compreendida de 

duas maneiras:  

                                                 
47

 Para aprofundar essa discussão, ver Dale (2004). 
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1) através de redes políticas e sociais que envolvem a circulação de ideias, o 

processo de empréstimo de políticas e das “soluções” apresentadas no 

mercado político e acadêmico pelos grupos e indivíduos etc.  

2) por meio das recomendações propostas pelas agências internacionais e 

nacionais que exercem influência sobre o processo de criação das 

políticas.  

 

Sobre o assunto, Mainardes (2007, p.96) salienta que 

 
Ao lado do Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Unesco e Fundo Monetário 
Internacional podem ser considerados agências que exercem 
influência sobre o processo de criação de políticas nacionais. No 
entanto, essas influências são sempre recontextualizadas e 
reinterpretadas nos contextos nacionais e locais.   

 

As políticas e reformas educacionais voltadas para a educação superior, 

implementadas nas últimas décadas em diferentes países, inclusive os da América 

Latina, vem tendo como referências discursivas publicações das organizações 

internacionais, dado o financiamento de projetos, programas, documentos e 

produção de estudos desenvolvidos para as regiões. Organismos como o Banco 

Mundial, Unesco e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

apontam diagnósticos, prioridades, estratégias de reformas e “lições” – experiências 

- bem sucedidas para resolução dos problemas enfrentados no campo da educação 

superior dos países.  Podemos considerar como publicações-chave os documentos 

La Ensenãnza Superior: las lecciones derivadas de la experiencia (BANCO 

MUNDIAL, 1995); Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: 

visão e ação (UNESCO,1998); Construir Sociedades de Conocimiento: nuevos 

desafios para la educación terciaria (BANCO MUNDIAL, 2003). Outra referência 

global que merece destaque é a Declaração de Bolonha – Declaração Conjunta dos 

Ministros da Educação Superior (1999), que inaugura o chamado Processo de 

Bolonha, que para Bastos (2009, p.155), “se coloca no cenário das proposições para 

a educação superior como semente promissora de articulações políticas de reformas 

significativas para o ensino superior no âmbito mundial”.  

Importa lembrar que essas referências não apenas norteiam o debate nos 

círculos acadêmicos, como influenciam na formulação de políticas nacionais 
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implementadas no campo da educação superior. Entretanto, como já salientamos, 

essas influências são recontextualizadas e reinterpretadas pelos Estados-nação.   

O documento “Ensenãnza Superior: las lecciones derivadas de la 

experiência”, publicado em 1995, pelo Banco Mundial, é resultado de um estudo que 

tem como objetivo analisar as principais dimensões da crise pela qual passa a 

educação superior nos países em desenvolvimento, e onde se avaliam as 

perspectivas de êxito das reformas educacionais. Para melhorar os resultados do 

sistema de educação superior e torná-los mais eficientes as 

recomendações/orientações do Banco dão ênfase a quatro estratégias a serem 

contempladas na reforma.  

A primeira orientação/recomendação aponta no sentido da diversificação 

institucional, para o Banco o modelo tradicional de universidade - modelo 

humboldtiano – além de caro não é apropriado aos países em desenvolvimento. 

Para tanto, recomenda o desenvolvimento de instituições não universitárias, 

principalmente através do setor privado, pois essas são mais sensíveis às 

necessidades do mercado de trabalho e atendem a demanda social sem onerar o 

Estado. 

A diversificação do financiamento das instituições de educação superior 

estatal e adoção de incentivos para a melhoria de seu desempenho – trata-se da 

segunda recomendação do Banco. Nesse sentido, aponta-se a necessidade de 

mobilizar fundos públicos privados para a educação superior, por meio da 

participação dos estudantes no financiamento de seus estudos; vincula-se o 

financiamento a critérios de desempenho e o desenvolvimento de atividades que 

gerem recursos como, por exemplo, consultorias. 

A redefinição da função do governo, diz respeito à terceira recomendação do 

Banco Mundial. Sinaliza-se que ao invés do governo exercer controle direto sobre a 

educação superior, assuma o papel de supervisor do sistema, com a tarefa de 

proporcionar políticas voltadas para o estabelecimento de um marco regulatório 

coerente; fomentar uma maior autonomia administrativa das instituições públicas, a 

fim de que possam diversificar suas fontes de financiamento e utilizar, de forma mais 

eficiente os recursos, bem como institui critérios de avaliação e fiscalização do 

desempenho das instituições públicas e privadas de educação superior. 
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Enfoque na qualidade, adaptabilidade e equidade é a quarta recomendação 

do Banco Mundial no processo de reforma. A prioridade de reforma deve estar 

associada à melhoria da qualidade da educação superior e a investigação; 

vinculação da educação superior visando produzir as qualificações exigidas por uma 

economia de mercado; maior equidade como forma de promover o crescimento 

econômico, justiça e estabilidade social; controle do acesso a educação superior 

pelo governo com base em critérios e seleção eficiente e equitativa.  

Para o Banco, a crise da educação superior assume proporções mundiais, no 

entanto, apresenta maior gravidade nos sistemas de educação superior dos países 

em desenvolvimento, pois os ajustes fiscais são necessários e tornou-se mais difícil 

conter as pressões no sentido de elevar a matrícula nesse nível de escolaridade.  

No diagnóstico da educação superior realizado pelo Banco e apresentado no 

documento supracitado, ressalta os seguintes aspectos a serem contemplados no 

processo de reforma: baixa relação professor/aluno, necessidade de ampliação do 

acesso de grupos sociais tradicionalmente menos privilegiados à educação superior, 

combate as elevadas taxas de evasão e repetência, redução de gastos públicos por 

estudantes, necessidade de melhorar a qualidade da investigação universitária, 

adoção de programas de educação à distância como estratégia para aumentar o 

acesso de grupos menos favorecidos da população a baixo custo. 

Com base nessas questões o discurso do Banco sinaliza a emergência de 

serem implementadas reformas em diversos países como forma de melhorar o 

desempenho da educação superior, sob pena destes entrarem no século XXI “com 

uma preparación insuficiente para competir em la economia mundial, donde el 

crecimiento dependerá cada vez más de los conocimientos técnicos y científicos”  

(BANCO MUNDIAL, 1995, p.28). Ressalta-se, ainda, que o crescimento econômico é 

um requisito fundamental para reduzir a pobreza nos países em desenvolvimento e 

constitui objetivo central para o Banco Mundial.    

O documento “Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: 

visão e ação”, é resultado da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior48, 

realizada na Sede da Unesco, em Paris, em 1998, que reafirmou como um dos 

                                                 
48

 Em 2003, a Unesco realizou a Segunda Reunião dos Parceiros da Educação Superior, Paris + 5. 

Neste encontro a Unesco dá continuidade a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior e destaca 
como um de seus temas prioritários “a cooperação internacional para a melhoria da qualidade da 
educação superior, administração e financiamento da educação” (MOROSINI, 2008, p.291).  
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princípios básicos a ampliação do acesso e garantia da educação superior como um 

fator chave do desenvolvimento dos países, bem público e direito humano. No 

referido documento, a educação superior é compreendida como “todo tipo de 

estudos, treinamento ou formação para pesquisa em nível pós-secundário, oferecido 

por universidades ou outros estabelecimentos educacionais aprovados como 

instituições de educação superior pelas autoridades competentes” (UNESCO, 1998, 

p.1).  

O texto aponta que mesmo com a expansão, em escala mundial, do número 

de estudantes matriculados na educação superior, que passou de “13 milhões em, 

1960, para 82 milhões em 1995” (Idem), a desigualdade entre países desenvolvidos 

e países em desenvolvimento no que diz respeito ao acesso e aos recursos 

destinados a educação superior e a pesquisa aumentou consideravelmente. 

Entretanto, ressalta a relevância desse espaço de formação de pessoas críticas, 

qualificadas e cultas como instrumento que pode contribuir para reduzir as 

disparidades entre os países pobres e desenvolvidos.  

Com base nesse entendimento, a Unesco recomenda que a educação 

superior deve pautar-se na igualdade de acesso, baseada no princípio do mérito. 

Acrescenta que “a igualdade no acesso à educação superior deve começar pelo 

fortalecimento e, se necessário, por uma reorientação do seu vínculo com os demais 

níveis de educação, particularmente com a educação secundária” (Ibidem, p.6). 

Enfatiza a necessidade de se facilitar o acesso de grupos menos favorecidos, como 

as mulheres, povos indígenas, povos que vivem em situação de dominação 

estrangeira, bem como a diversificação da educação superior como forma de 

ampliar o acesso dos grupos excluídos. Destaca ainda, a importância da instituição 

de uma assistência material para os grupos que se defrontam com obstáculos tanto 

no acesso como na continuidade dos estudos na educação superior. 

Para efetivar e respaldar as ideias defendidas pela Unesco (da visão à ação), 

o documento menciona as seguintes ações no campo da educação superior: 

avaliação de qualidade, financiamento por meio de recursos público e privados, 

cooperação internacional para compartilhar o desenvolvimento de conhecimentos 

teóricos e práticos (a mobilidade consiste em aspecto contemplado pela instituição 

sendo necessário uma estrutura para a transferência de créditos que venha a 

estimular a mobilidade de professores e estudantes) e o estabelecimento de 
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parcerias e alianças entre pessoas que definem políticas nacionais e internacionais, 

pesquisadores e estudantes.  

O documento “Construir Sociedades de Conocimiento: nuevos desafios para 

la educación terciaria” (2003), é uma publicação do Banco Mundial que além de 

registrar as experiências ocorridas em diversos países, visa ampliar/atualizar os 

temas tratados no documento Ensenãnza Superior: las lecciones derivadas de la 

experiência de 1995. As temáticas “sociedade do conhecimento e desenvolvimento 

econômico”, “competição entre universidades emergentes”, “educação como sistema 

holístico”, todas podendo ser sintetizadas na “aparição de novos fornecedores de 

educação superior” em um contexto educacional sem fronteiras, são trabalhadas de 

forma detalhada com a finalidade de explicitar como a educação superior pode 

contribuir para impulsionar o crescimento econômico e reduzir a pobreza dos “países 

em desenvolvimento e em transição” (BANCO MUNDIAL, 2003). Nessa perspectiva, 

no documento em análise, ressalta-se que os programas de apoio do Banco aos 

países são fundamentados pelas seguintes metas:  

 

• Reducir la pobreza mediante el crecimiento econômico -  la 

educación terciaria49 ejerce uma influencia directa em la 
productividad nacional, la cual determina em gran parte el nível de 
vida y la capacidad de um país para competir en la economia 
mundial. Las instituciones de educación terciaria [...] que contribuyen 
a: i) capacitar a uma fuerza laboral calificada y adaptable, de alto 
nivel [...]; ii) generar nuevos conocimientos; iii) construir la capacidad 
de acceder al conocimiento global y adaptarlo al uso local. 
 

• Reducir la pobreza mediante estratégias de redistribución y 
empoderamento – el acceso a la educación terciaria puedeabrir 
mejores oportunidades de empleo e ingresos a los Estudiantes com 
menos recursos, y contribuir así a reducir los niveles de desigualdad 
social.  (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 20-21). 
 

 O que se percebe, pelo discurso do Banco Mundial, é a “necessidade” dos 

“países em desenvolvimento e em transição”, terminologia usada pelo próprio 

Banco, assumir a responsabilidade pela reforma no campo da educação superior 

tomando como referência o contexto da “economia global baseada no 

                                                 
49

 No documento publicado em 1995, intitulado “Ensenãnza Superior: las lecciones derivadas de la 
experiência”, as expressões educação superior, ensino superior, educação terciaria e educação pós -
secundária são utilizadas com o mesmo sentido. Já na publicação de 2003, “Construir Sociedades de 

Conocimiento: nuevos desafios para la educación terciaria” faz -se menção as expressões educação 
superior e educação terciária, ambas associadas a sociedade da economia do conhecimento.  
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conhecimento, tendo a liberalização do comércio e dos serviços como elemento 

central” (BARRETO, LEHER, 2008, p. 426). Nesse sentido, a educação superior 

assume o papel de formar, principalmente, as competências requeridas pelo setor 

empresarial. 

 Para o desenvolvimento da reforma no âmbito da educação superior, o Banco 

Mundial recomenda o apoio do governo, não necessariamente financiando, a esse 

nível educacional. Para o BM, três aspectos importantes justificam o referido auxílio:  

 
• as externalidades – a educação superior gera benefícios a 
sociedade em geral. Por exemplo: as inovações tecnológicas, 
científicas e técnicas são em grande parte produto da investigação 
básica e aplicada desenvolvidas pelas universidades. A educação 
superior promove maior coesão social, confiança nas instituições 
sociais, participação democrática e valorização da diversidade. As 
sociedades pluralistas e democráticas dependem da investigação e 
da análise promovidas pelas ciências sociais e humanas. 
 

• equidade – importância de se desenvolver políticas de acesso a 
estudantes carentes ao ensino superior. Necessidade dos programas 
de crédito educativo como estratégia de promover/viabilizar o acesso 
e freqüência de estudantes com mérito acadêmico suficiente, mas 
com desvantagem econômica.  
 

 • apoio a outros níveis do sistema educativo – fortalecimento da 
educação superior para melhorar progressivamente a educação 
básica. Benefícios públicos oferecidos pela educação superior 
mediante articulação e complementaridade com os demais níveis do 
sistema educativo (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 22-23). 
 

  

 A partir do exposto, nota-se que ganha destaque o discurso de que é 

necessário priorizar a educação superior, pois esta é fundamental para o processo 

de desenvolvimento social e econômico, no contexto de uma sociedade pautada no 

conhecimento. E, neste sentido, o BM dá prioridade a programas e projetos de 

reformas da educação superior, que possam produzir resultados e inovações 

consideradas positivas na medida em que vislumbrem: promover a diversificação 

institucional (aumento do número de instituições privadas não-universitárias) e 

propiciar a formação contínua e variedade de itinerários formativos; fortalecer a 

capacidade de investigação e desenvolvimento na ciência e na tecnologia em áreas 

específicas relacionadas com as prioridades do país; fomentar a criação de 

mecanismos de equidade (bolsas e crédito educativo) para ampliar as oportunidades 

para estudantes carentes; criar sistemas de financiamento sustentáveis; fortalecer a 

capacidade de gestão e introduzir sistemas de informação, uso eficiente dos 
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recursos e consolidar a capacidade dos sistemas de tecnologia da informação e 

comunicação (BANCO MUNDIAL, 2003).   

Percebe-se, pois, no documento em análise, a menção a referências 

discursivas presentes em recomendações da publicação de 1995, a qual resgata 

temas como: diversificação das fontes de financiamento; incentivo à diversificação 

institucional e a expansão das instituições privadas; fortalecimento de sistemas de 

avaliação; ampliação e diversificação de cursos. Mas algumas temáticas são 

introduzidas e se aproximam de aspectos enaltecidos no contexto europeu de 

educação superior. Assim, passam a integrar temas como: mobilidade para 

estudantes e professores, equivalência de estudos e títulos, transferência de 

créditos acadêmicos, incentivo a diversificação de itinerários formativos, aprendizado 

contínuo e relevância da educação superior. Cumpre notar, que tal posicionamento 

sinaliza uma revisão em torno da tese defendida pelo Banco de que a rentabilidade 

social e individual dos investimentos no nível básico de educação é maior do que 

quando se investe em educação superior (BANCO MUNDIAL, 1986).    

Não podemos perder de vista que em muitos países o papel dos organismos 

internacionais tem sido considerado relevante na formulação e difusão das reformas 

no campo da educação superior. Entretanto, recorrendo a Neves (2007), 

ressaltamos que as reformas na educação superior se dão “de modo distinto entre 

os diferentes países, em virtude da história de seus sistemas de ensino, de sua 

organização, capacidade de reação, de mobilização de recursos e de implantação 

de políticas pertinentes” (p.15).  

Como já mencionado, o chamado Processo de Bolonha, é fruto da 

Declaração de Bolonha, firmada em 1999, em Bolonha, por 29 ministros de 

educação da Europa, com o propósito da construção do Espaço Europeu da 

Educação Superior (EEES), coeso e competitivo no contexto da sociedade da 

economia do conhecimento. Para tanto, as instituições européias de educação 

superior são “convidadas” a assumirem papel de destaque na criação do EEES, 

colaborando nas estratégias demandadas pela União Européia (EU) no que diz 

respeito à educação superior.  De acordo com o Ministério da Ciência, Inovação e do 

Ensino Superior de Portugal (MCIES, 2004, p.12)  
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O Processo de Bolonha representa um desafio tão importante como 
os que estão definidos na Estratégia de Lisboa e que visam para a 
Europa os perfis próprios de um espaço econômico mais dinâmico e 
competitivo do mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir 
um crescimento econômico sustentável, com mais e melhores 
empregos e com maior coesão social. 

 

Para efetivar o referido processo, a Declaração de Bolonha estabelece os 

seguintes objetivos e instrumentos: adoção de um sistema de graus acadêmicos em 

dois ciclos, o primeiro com duração de 3 anos, formação apropriada para ingressar 

no mercado de trabalho europeu, e o segundo voltado para obtenção dos graus de 

mestre e/ou doutor; criação de um sistema de créditos ECTS (European Credit 

Transfer System)50, para a promoção da mobilidade dos estudantes o mais livre 

possível, créditos estes que podem também ser obtidos em contexto de ensino não 

superior, com a condição de que universidades de acolhimento os reconheçam; 

promoção da mobilidade de estudantes, professores, pesquisadores e pessoal 

administrativo; promoção da cooperação européia para avaliação da qualidade do 

ensino superior, com os critérios e metodologias comparáveis; cooperação inter-

institucional nos processos de mobilidade e nos programas integrados de estudos, 

estágio e investigação (DECLARAÇÃO BOLONHA, 1999, p. 2).  

Ao mesmo tempo, Dias Sobrinho (2009) alerta que o Processo de Bolonha é 

bastante amplo e ultrapassa as “linhas de ação” acima mencionadas, preocupando-

se também, com a internacionalização do sistema europeu de educação superior. 

Acrescenta o autor que “a internacionalização proposta na Declaração de Bolonha é 

uma resposta européia às demandas da globalização, no âmbito da educação 

superior” (DIAS SOBRINHO, 2009, p.140). Importa salientar que os programas de 

cooperação internacional e interinstitucional como o Erasmus e Socrates, que 

facilitam a mobilidade de estudantes entre os países da EU e signatários de tais 

programas, expressam bem o processo de internacionalização nesse contexto de 

Bolonha.  

Corroborando com o debate, Robertson (2009, p.411) argumenta que os 

efeitos do Processo de Bolonha já podem ser percebidos. São eles: 

 
 

                                                 
50

 Sistema de créditos baseados nas horas de estudos e atividades do estudante numa dada área 
científica. Criado para facilitar a equivalência de créditos e contribuir com a mobilidade.  
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[...] os efeitos diretos foram os resultados, tanto dentro quanto fora da 
Europa, das estratégias explícitas para realizar um espaço e um 
mercado europeu de educação superior competitivo, tais como o 
programa Erasmus Mundus, a Política de Vizinhança, as 
negociações do Acordo Geral sobre Serviços (GATS) da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), a mobilização de antigos 
laços coloniais para alinhar estes com os interesses de mercado da 
Europa e assim por diante. Os efeitos indiretos foram as 
conseqüências das reações a essa estratégia nas economias-chave 
nacionais da economia global, onde o Processo de Bolonha passou a 
ser visto como uma ameaça em potencial (nos Estados Unidos, na 
Austrália), um modelo para a reestruturação interna (no Brasil, na 
China) ou a base para novos projetos regionais no mundo inteiro (na 
África, na América Latina).  
 

  

É possível inferir da posição da autora que não há como não considerar o 

Processo de Bolonha no contexto mais amplo do cenário mundial e seus efeitos em 

outros espaços, como, por exemplo, na América Latina. Para Bolívar (2009, p.103-

104), o referido processo já se transformou em assunto pan europeu: 

 
[...] incluindo a América Latina e o Caribe. Além das reuniões oficiais 
para por em andamento um processo similar, tem se desenvolvido o 

projeto Alfa Tuning América Latina
51

, apoiado pela Comissão 
Européia, no qual participam 19 países ibero-americanos (entre eles 
o Brasil), que pretende contribuir com o desenvolvimento de 
titulações facilmente comparáveis e compreensíveis, de uma forma 
articulada em toda a América Latina, buscando pontos de referência 
comuns e centrando-se nas competências e destrezas.  

 
Neste processo de influências do Processo de Bolonha no contexto da 

América Latina, merece atenção o alerta feito por Dale (2009), em sintonia com 

Brunner (2008), quando sinaliza que o impacto de Bolonha foi mostrar também, um 

novo horizonte nos debates no contexto acadêmico e de governo, suscitando novas 

questões, temas (duração de estudos, graus e títulos, arquitetura acadêmica) e 

estratégias políticas que servem como incentivo/recomendações no campo da 

educação superior de outras regiões. 

Nesse cenário, no Brasil, o campo da educação superior, apesar de suas 

especificidades, vem sofrendo influências dessa agenda global. Percebe-se a 

presença nesse espaço de algumas referências discursivas emanadas do contexto 

europeu e de organismos internacionais. O projeto de reforma da educação superior 
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 Projeto Sintonizar a América Latina, criado com apoio da Comissão Européia, em 2003.  
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consubstanciada no PL de n.° 7.200/2006 e a proposição de políticas de educação 

superior, implementadas no período de 2003-2010, vem apresentando certa 

aproximação e intersecções com a “agenda globalmente estruturada para educação” 

(DALE, 2004).  

Assim, nas análises realizadas, nos documentos supracitados, as quais 

visavam compreender as influências internacionais no contexto da produção do texto 

da política do Reuni, identificamos que ganha relevo a presença de temáticas 

específicas como: reconhecimento da relevância da educação superior no 

desenvolvimento econômico e social do país; adoção de financiamento estatal 

atrelado a critérios e metas de desempenho; diversificação de cursos e percursos 

acadêmicos; expansão do acesso a educação superior de grupos anteriormente 

excluídos (políticas de inclusão com justiça social); incentivo a maior mobilidade 

estudantil; ampliação da relação professor/aluno; combate à evasão e repetência; 

fomento de mecanismos de equidade como assistência estudantil. No entanto, tais 

influências não foram simplesmente importadas, mas recontextualizadas no contexto 

brasileiro. 

 

4.1.2 Contexto de Influência Nacional e de Produção do Texto da Política 

 
                

 A construção do texto da política Reuni se inscreve na problemática da 

expansão da educação superior no Brasil, temática que, como vimos, vem 

compondo a agenda governamental ao longo dos tempos e traduzindo-se, também, 

em objeto de reflexão de diversas entidades educacionais, como por exemplo, a 

Andifes, o Andes-SN e a UNE.    

Nesse sentido, é importante resgatar como o texto da política Reuni foi 

produzido, bem como focalizar os textos produzidos por outros grupos, como 

“alternativa para democratizar” a educação superior pública, sobretudo a do setor 

público federal, e recompor as condições de trabalho e funcionamento das IFES. 

Essa relevância advém, do fato de que os textos devem ser lidos e confrontados 

com outros do mesmo período e local, porque como sabemos algumas vozes são 

ouvidas e outras silenciadas.  

Com a eleição do governo Lula, em 2001, um novo cenário político se 

configura, anunciando expectativas quanto à viabilização de outro modelo de 



105 

 

 

 

desenvolvimento do país que se concretizaria por meio das políticas sociais, pela 

democratização e pela presença mais efetiva do Estado, em oposição às políticas 

neoliberais implementadas na década de noventa.              

 No documento intitulado “Uma Escola do Tamanho do Brasil”52 (2002), 

caderno específico do Programa de Governo que contempla as questões 

educacionais, aponta-se que “as propostas de ações do governo Lula [...] devem 

estar em consonância com as reivindicações da sociedade civil organizada refletida 

nos avanços políticos feitos no âmbito do Congresso Nacional quando da aprovação 

do Plano Nacional de Educação” (p.32). Deste modo, sinaliza-se para um projeto 

que assegure a educação como direito e que será norteado por três diretrizes gerais: 

a democratização do acesso e garantia de permanência, qualidade social da 

educação e implantação do regime de colaboração e democratização da gestão. 

No que tange, especificamente, a educação superior, são assumidos os 

seguintes compromissos básicos: 

a) a promoção da autonomia universitária e da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão nos termos constitucionais 
(Artigo 207 da CF); 

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); e 

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 
acadêmica, científica e pedagógica e que associem ensino, 
pesquisa e extensão (PROGRAMA DE GOVERNO, 2002, p.28-
29). 

 

Esses compromissos estão explicitados no texto da Proposta de Expansão e 

Modernização do Sistema Público Federal de Ensino Superior, produzida e 

distribuída pelos representantes da Associação Nacional de Dirigentes das IFES 

                                                 
52

 Documento disponível no site: <http://www.fpabramo.org.br/node/5900>. Acesso em: 20 dez. 2006. 
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(Andifes), em Brasília, ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 05 de 

agosto de 2003. A foto a seguir marca o momento da entrega do referido documento 

e representa um momento histórico na educação superior brasileira, pois é a 

primeira vez que um Presidente da República recebe todos os reitores das IFES53. 

 

 

 

O documento supracitado entregue pela Andifes (2003) apresenta em linhas 

gerais, quanto ao ensino de graduação, as seguintes metas:  

 

- duplicar o número de alunos na graduação (passar de 524.000 para  
1.048.000) - (n.°2); 

- ocupar 100% das vagas surgidas em cada semestre (combater a 
evasão e a retenção, implementar políticas assistenciais e 
acadêmicas adequadas), elevando o índice de diplomação (n.°4); 

- ofertar 25.000 novas vagas nos vestibulares em cursos noturnos 
(n.°5); 

- formar 50.000 professores, particularmente nos campos 
disciplinares que apresentam maior déficit (n.°6); 

- valorizar academicamente, por meio da atribuição de créditos, as 
atividades curriculares (n.°8); 

- buscar formas de superar a desigualdade de oferta de vagas em 
cada Estado da Federação, estabelecendo políticas que definam 
taxas de referência do ensino público por número de habitantes, 
mediante a interiorização das ações da universidade, projetos de 
educação a distância e a criação de instituições de ensino superior 
federais (n.°12) (ANDIFES, 2003, p.1). 

 

Observa-se que a proposta da Andifes evoca explicitamente proposições do 

projeto educacional apresentado pelo governo Lula, vindo assim, mais adiante, se 

                                                 
53

 Foto extraída de uma apresentação realizada na Reunião da Academia Pernambucana de 
Ciências (APC), sobre “A Expansão do Ensino Superior Público no Brasil”, pelo Presidente da Andifes 

à época prof. Amaro Henrique Pessoa Lins na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), em 4 
de julho de 2009. 
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tornar uma importante aliada do MEC na construção do texto da política Reuni. 

Ressalta esta linha de argumentação os extratos de falas abaixo apresentados.   

 
O Reuni surge a partir do momento que nós, Andifes, apresentamos 
ao governo Lula a Proposta de Expansão e Modernização do 
Sistema Público Federal de Ensino Superior, em 2003. Nós 
estávamos nos comprometendo a dobrar o número de vagas nas 
IFES desde que tivéssemos a contrapartida. Então a primeira etapa 
atendendo a essa demanda da Andifes, foi o Programa de Expansão, 
criação dos novos campi e a segunda foi o Programa Reuni 
(Entrevista n.°1, realizada em 06 de agosto de 2010). 
 
[...] na realidade já existia por parte da Andifes e do Andes uma 
solicitação ao MEC e ao Presidente da República de um projeto para 
reerguer/reestruturar as IFES, a essa demanda por muitos anos não 
se teve resposta. Então, o presidente Lula chamou os reitores e 
conversou isso pela primeira vez no país. Os reitores colocaram essa 
situação, o governo se comprometeu e rapidamente eles 
encaminharam essa política (Entrevista n.°2, realizada em 14 de 
julho de 2010). 

  

 

A primeira fala é do ex-presidente da Andifes e reitor da UFPE, que enfatiza 

de forma clara que o Reuni é resultado de proposta encaminhada pelos reitores das 

IFES no sentido de garantir a expansão do sistema federal. Tal proposta, 

denominada de Programa de Expansão e Modernização compõe duas das mais 

visíveis medidas da política de expansão do governo Lula, qual seja, o Programa de 

Expansão e o Reuni. Todavia, para que tais políticas fossem implementadas, as 

IFES se comprometem, por meio das forças que administram as universidades, a 

“dobrar o número de vagas nas IFES”. Tal perspectiva, quando analisada sob a 

teoria do ciclo contínuo de política demonstra que as universidades, por meio da 

Andifes, são fundamentais na formulação do Reuni. Em outros termos, o contexto de 

influência é inclusivo das forças sociais do poder acadêmico nacional, que também 

contribuirá na definição dos termos e lógica de operação do Reuni.  

A fala da Pró-Reitora para Assuntos Acadêmicos reconhece o compromisso 

do governo Lula diante da demanda apresentada pela Andifes e o Andes. Essa fala 

é importante porque aponta para o momento de “concertação política” entre 

governo, atores e associações do campo da educação superior em torno de uma 

agenda que garantisse a expansão da educação superior pública. Obviamente que 

tal processo não se faz sem conflito e disputa, e as motivações e interesses são 
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muito diversos entre os mesmos, mas a produção de agenda, programa e metas 

vem sendo perseguidos desde então.    

No entanto, observamos que o discurso do Andes-SN tem sido historicamente 

crítico em relação às políticas neoliberais, tanto do governo FHC como do governo 

Lula. Destaca-se, por um lado, como responsáveis pela redução do financiamento 

público para a educação e, em particular, para as universidades federais, por outra, 

por estabelecer políticas de pseudo-garantias de acesso dos pobres às 

universidades. Nesse sentido, aponta que, em relação ao governo Lula,  

 

o eixo central da reforma do governo é o aligeiramento dos estudos, 
visando ao afastamento cada vez maior dos conteúdos curriculares 
das atuais fronteiras da ciência e da tecnologia, para assegurar 
nossa inserção no mundo capitalista globalizado permanentemente 
como nação periférica, exportadora de recursos naturais e mão-de-
obra barata (ANDES-SN, 2005, p.1).  
 

Não vamos aprofundar a análise sobre os fundamentais do discurso acima 

descrito, mas é importante indicar que o mesmo remonta a uma economia política 

que tende a simplificar as políticas públicas para o setor federal, embora indique 

importantes elementos da relação universidade e economia. 

Sobre essa questão da formação aligeirada e voltada para o mercado de 

trabalho, o ex-presidente da Seção Sindical da Associação dos Docentes da 

Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe) acrescenta que 

 
o projeto de expansão desse governo, tem a intenção de responder 
de forma mais imediata às demandas do capital. A seção sindical 
defende o contrário, porque historicamente sempre defendemos uma 
democratização que qualifique o trabalho desenvolvido nas IFES, 
melhoria do ensino, da formação e das condições da pesquisa e não 
simplesmente uma popularização da universidade tendo em vista 
uma formação utilitária e pragmática para atender ao mercado 
(Entrevista n.°6, realizada em 15 de junho de 2010).   

 

Do ponto de vista geral, pode-se dizer que todos são a favor do processo de 

expansão das IFES. No entanto, o debate revela diferentes projetos e discursos em 

torno da expansão. Enquanto a reitoria advoga e coordena no âmbito da UFPE o 

projeto que participou ativamente da sua construção, o representante da Adufepe 

associa a proposta do Reuni ao atendimento das demandas do capital, e classifica a 

proposta de popularização da universidade e não de democratização. Iremos 
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retomar ao tema mais a frente, a partir dos dados analisados sobre o perfil da 

população estudantil. Seguramente, podemos antecipar, que não analisamos o 

processo de formação e que UFPE não adotou os bacharelados interdisciplinares.  

Em relação ao Reuni, o extrato a seguir do ex-presidente da Adufepe explícita 

que:  

O Reuni teve apoio nos setores que defendem um projeto ligado ao 
modelo neoliberal. O MEC fez debate com alguns setores, mas o 
movimento sindical e estudantil nunca foi ouvido. O Reuni foi 
colocado e definido com alguns setores de cúpula de reitoria que tem 
a sua legitimidade, mas esses setores para implementar esse projeto 
pseudo popular eles precisavam ter mecanismos, qual foi o 
mecanismo utilizado: como não se pode interferir na autonomia da 
universidade, o recurso só vai existir caso a universidade assuma o 
projeto do MEC. Então a universidade abdica de sua autonomia e  
presta contas ao MEC para poder receber recursos (Entrevista n.°6, 
realizada em 15 de junho de 2010).    

 

Essa fala acrescenta elementos importantes ao contexto de formação do 

Reuni, segundo a qual foi marcado pela participação seletiva de determinadas 

associações acadêmicas e que encontra nas cúpulas administrativas das 

universidades não apenas a maior fonte de apoio ao projeto de expansão, mas seus 

principais aliados. Tal dimensão foi proferida pelo então presidente da Andifes e 

atual reitor da UFPE, como acima indicado. Porém, é possível inferir dos trechos das 

falas do ex-presidente da Adufepe, seção sindical filiado ao Andes-SN, um discurso 

baseado em outra formação discursiva, assim como, historicamente, faz o Andes-

SN, em relação às políticas implementadas como mecanismos de democratização 

da educação superior nos últimos anos. Assume-se, pois a defesa de uma educação 

superior pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada e de combate a 

agenda neoliberal.  

Com base nessa concepção, a UNE se posicionou em 2004, afirmando que a 

reforma da educação superior deve atacar as proposições basilares da política 

neoliberal. Para tanto, pontua que “uma reforma de cunho progressista deve 

reafirmar o princípio de que a educação é direito e, não mercadoria” (2004, p.1). Isto 

significa que a posição da UNE nesse aspecto coaduna com as posições do Andes-

SN. Todavia, nenhum dos entrevistados que se posicionam nesse campo 

aprofundaram a importância da função democrática da universidade e da 

composição da população estudantil.   
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 Chama-se atenção, no entanto, para o teor da Exposição de Motivos ao 

Anteprojeto de Lei da Educação Superior (MEC, 2005), que contou com cerca de 

duas centenas de contribuições encaminhadas por instituições, comunidades 

acadêmicas e científicas, entidades empresariais e de trabalhadores, e de 

movimentos sociais urbanos e do campo.  Na sistematização do material que fora 

encaminhado ao MEC, cinco temas são apresentados como destaque, a saber: 

fortalecimento da universidade pública, democratização do acesso e condições de 

trabalho acadêmico, financiamento público, autonomia e gestão institucional, e 

relação público e privado 

Mancebo (2004) ressalta que duas temáticas se anteciparam à discussão da 

Reforma da Educação Superior no governo Lula: a primeira diz respeito à questão 

da avaliação e a segunda trata do acesso a educação superior. De fato, em 2004, 

institui-se o SINAES e intensifica-se o surgimento de políticas educacionais com o 

objetivo de viabilizar o acesso e permanência a educação superior e democratizar a 

universidade pública.  

Nesse sentido, o quadro n.° 3, a seguir, busca sintetizar as principais políticas 

destinadas aos setores público e privado elaboradas e implementadas no período de 

2004 a 2010, que no discurso do MEC contribuem com o processo democratização 

da educação superior no país. Dentre as ações, algumas abrangem políticas 

afirmativas como estratégia de democratizar o acesso e permanência e buscam 

fazer frente a necessidades antigas da sociedade brasileira, em especial, dos 

estudantes pertencentes aos segmentos menos favorecidos da população. 
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Quadro 3 – Síntese das Políticas de Expansão/MEC (2004-2010) 

 

Políticas Objetivos Atos Normativos  

Sistema Especial de Reserva de 
Vagas para estudantes 
egressos de escolas públicas 
em especial, negros e 
indígenas, nas IFES. 
 

Reservar vagas para estudantes 
egressos de escolas públicas em 
especial, negros e indígenas, nas 
IFES. 

PL n.° 3627/04 – 
Aprovado em 

nov./2008 
 

Programa de Formação 
Superior e Licenciaturas 
Indígenas (Prolind) 

Programa integrado de apoio à 
formação superior de professores 
para o exercício 
da docência aos indígenas.  

Edital n°. 03, de 
24/06/08 em 

atendimento a 
Lei n°. 11.645/08  

 
Programa de Reestruturação e 
Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) 
 

Ampliar o acesso e permanência no 
nível da graduação e melhor 
aproveitamento da estrutura física e 
de recursos humanos.  

Decreto n.° 
6.096, de 
24/04/07 

Universidade Aberta do Brasil Expandir e interiorizar a oferta de 
cursos e programas por meio da 
modalidade de educação à 
distância.  

Decreto n°. 
5.800, de 
08/06/06  

 
Programa Universidade Para 
Todos (PROUNI) 

Conceder bolsas integrais e parciais 
nos cursos de graduação e 
seqüenciais de formação específica, 
em instituições privadas, para 
estudantes de baixa renda. 

MP n°. 213 de 
10/09/03 e Lei n° 

11.096/05 
 

Programa de Acessibilidade na 
Educação Superior (Incluir) 

Garantir o pleno acesso de pessoas 
com deficiências às instituições 
federais de ensino superior.  

Decretos n°. 
5.296/04 e n°. 

5.626/05  
 
 

Programa de Ações Afirmativas 
para a população negra nas 
instituições federais e estaduais 
da educação (Uniafro) 

Ações voltadas à formação inicial na 
modalidade presencial e a distância, 
para professores de educação 
básica. 

2005 

Programa de Expansão das 
IFES Universidade Expandir até 
ficar do Tamanho do Brasil 
(Expansão Fase I) 

Expandir e interiorizar as IFES 
levando desenvolvimento econômico 
e social para os municípios do 
interior dos Estados. 

2003 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados disponíveis no site: <www.mec.gov.br>. 

 

É importante considerar que, no contexto dessas políticas, o MEC lançou em 

2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), documento que reúne um 

conjunto de ações que cobrem todas as áreas de atuação do MEC e incidem sobre 

diversos aspectos nos diferentes níveis de ensino, anunciando como objetivo central 

a melhoria da qualidade de educação (KRAWCZYR, 2008). O contexto em que se 

deu a produção do PDE é marcado por um momento na política nacional brasileira 

http://www.mec.gov.br/
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em que se oferecem grandes planos de Estado a nação, que tenta demarcar uma 

nova lógica governamental. Destaca-se, portanto, a produção e disseminação de um 

plano para cada setor da ação do Estado, contemplando aspectos econômicos e 

socais. Nas palavras de Camargo, Pinto e Guimarães (2008, p.822),     

 
O mais famoso, e que de certa forma “inspira” os demais por sua 
exposição cotidiana na grande imprensa, é o Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC).Tal inspiração levou a que os diferentes arranjos 
estratégicos setoriais incluíssem a sigla em seu nome, como PAC da 
“Ciência e Tecnologia”, “PAC da Saúde”, “PAC da Cultura”, e o 
próprio PDE passou a ser chamado de “PAC da Educação”.   
 

 

Para o Governo Federal, o PAC visa acelerar o crescimento econômico e 

social do país e impulsionar a produtividade em diversos setores estratégicos do 

país, necessitando assim de investimentos em educação, com vistas a fortalecer 

esse crescimento. Identificamos que a diversidade de ações apresentadas no PDE 

resulta, no discurso do MEC, de uma “visão sistêmica” que norteia a política 

educacional do governo Lula, que tenta superar uma “visão fragmentada” da 

educação que se baseou em princípios gerencialistas e fiscalistas e influenciou as 

políticas públicas, e, em especial, as políticas públicas de corte social 

implementadas na década de noventa. Com esse discurso se prevê ações para 

todos os níveis e modalidades de ensino, visando romper com falsas dicotomias tais 

como entre educação básica e educação superior, entre a educação fundamental e 

outros níveis de ensino da educação básica, entre o ensino médio e a educação 

profissional, além de outras. Nesta linha, busca-se promover a articulação entre as 

políticas e as conexões intrínsecas entre os níveis de ensino (BRASIL, PDE, 2007). 

Cabe ressaltar, no entanto, o espírito de focalização da política educacional 

continua, não, como discurso, mas como estratégia na produção de políticas 

públicas.    

É neste sentido que Saviani (2007, p.1239), no âmbito da reflexão que faz 

sobre o PDE, adverte para o fato de que,  
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Confrontando-se a estrutura do Plano Nacional de Educação (PNE) 
com a do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), constata-
se que o segundo não constitui um plano, em sentido próprio. Ele se 
define, antes, como um conjunto de ações que, teoricamente, se 
constituiriam em estratégias para a realização dos objetivos e metas 
previstos no PNE. [...] Tive, porém, que introduzir o advérbio 
“teoricamente” porque, de fato, o PDE não se define como estratégia 
para o cumprimento das metas do PNE. Ele não parte do 
diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos e metas constitutivos do 
PNE, mas se compõe de ações que não se articulam organicamente 
com este.   
 

 Observa-se que, para Saviani (2007), o PDE foi gestado à margem e 

independentemente do PNE. O autor, resgatando o processo de produção do PNE, 

relembra que esse se deu com a participação de diversos sujeitos políticos no 

âmbito dos Congressos Nacionais de Educação, inclusive com o Partido dos 

Trabalhadores (PT) assumido a apresentação do projeto do PNE da oposição. 

Assim, esperava-se que, ao chegar ao poder o governo Lula, eleito pelo PT, 

derrubasse os vetos postos pelo governo FHC ao PNE, que em geral, incidem sobre 

pontos relevantes como a questão do financiamento da educação e tornasse 

realidade as metas estabelecidas no PNE em 2001. 

Apesar disso, Saviani (2007) aponta que embora perceba as contradições, 

antagonismos e omissões do PDE, não nega a importância do mesmo para o 

enfrentamento do problema da qualidade do ensino, bem como o dinamismo do 

MEC em multiplicar as ações com que se pretende mudar o perfil da educação 

brasileira.  

De outra parte, no discurso do Andes-SN, tanto o PDE como o PAC trata-se 

de planos de “cunho francamente neoliberal”. Logo, “precisa ser visualizado como a 

versão contemporânea, adequada ao estágio da circulação capitalista internacional 

de riquezas e mercadorias, da reforma do Estado brasileiro” (ANDES-SN, 2007, 

p.16). 

Nesse sentido, consideramos pertinente a assertiva de Belsey (1980), ao 

afirmar que  

Composto por contradições, um texto não é restrito a uma única, 
harmoniosa leitura. Pelo contrário, torna-se plural, aberto a re-
leituras, não mais um objeto para consumo passivo, mas um objeto a 
ser trabalhado pelo leitor para produzir sentido (apud SHIROMA et al. 
2005, p. 433).    
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É oportuno salientar que os textos das políticas educacionais transformaram-

se numa bricolagem. Percebemos que as temáticas contempladas e anunciadas no 

texto do PDE no que tange especificamente à educação superior são produto de 

outras orientações políticas desse campo de estudo. Podemos, por exemplo, 

mencionar de acordo com o documento supracitado os princípios norteadores para a 

educação superior: I) expansão da oferta de vagas; II) garantia de qualidade, pois 

não basta ampliar; III) promoção de inclusão social pela educação; IV) ordenação 

territorial, permitindo que o ensino de qualidade seja acessível às regiões mais 

remotas do País; e V) desenvolvimento econômico e social, fazendo da educação 

superior, tanto formadora de recursos humanos altamente qualificados, como 

produtora científico-tecnológica (BRASIL, PDE, 2007, p.26). De um modo geral, 

essas referências discursivas se apresentam no campo da educação superior como 

estratégias que norteiam diferentes projetos de reforma da educação superior. 

Entretanto, não podemos perder de vista o que nos alerta Fairclough (2001, p.105), 

“Um foco de análise recai [...]. Outro foco é o sentido da palavra, os sentidos com 

que as palavras são empregadas entram em disputa dentro de lutas mais amplas: 

quero sugerir que as estruturações particulares das relações entre as palavras e das 

relações entre os sentidos de uma palavra são formas de hegemonia”.   

 Reportando-nos as principais ações do PDE para a educação superior no 

que concerne a democratização do acesso, nota-se que várias medidas já faziam 

parte do programa de governo, como a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), o PROUNI e o 

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES, 2007; 2010) apresentado como 

uma política nacional de assistência estudantil que emerge como instrumento de 

consolidação de outra ação que é o Programa Reuni. Tal iniciativa parece colocar 

em perspectiva as falas dos representantes da Adufpe e UNE. 

É nesse contexto, final de 2006 e início de 2007, que circulou em ambiente 

restrito, o Projeto de Decreto publicado pelo MEC, intitulado Plano Universidade 

Nova de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras. O Art. 

1° do decreto especifica os objetivos do plano que são dignos de nota:  
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a) Promover as condições necessárias a uma revisão profunda da 
estrutura acadêmica das Universidades Federais Brasileiras [...]; 
b) Fomentar concepções acadêmicas pautadas em modelos de 
estudo de graduação de maior amplitude e não comprometidos com 
uma profissionalização precoce e fechada [...]; 
c) Apoiar novas arquiteturas acadêmicas para a educação 
superior, convergindo para a implantação de regimes curriculares e 
sistemas de títulos capazes de ampliar a mobilidade estudantil, entre 
instituições, cursos e programas de ensino [...]; 
d) Fomentar a reestruturação da educação superior na 
Universidade Federal Brasileira com a introdução dos ciclos ou níveis 
de formação [...]; 
e) Apoiar a concepção, adaptação e implantação de estruturas 
físicas, tecnológicas, organizacionais e de gestão apropriadas às 
exigências operacionais, funcionais e pedagógicas da Universidade 
Nova [...];  
f) Produzir, por meio das novas arquiteturas curriculares, uma 
substancial redução das taxas de evasão e aumento de vagas, com 
maior articulação entre graduação e pós-graduação [...]; 
g)  Assegurar que, no desenho da Universidade Nova, a 
excelência acadêmica e a pertinência científica estejam associadas à 
responsabilidade social da instituição universitária, atenta às 
carências da sociedade brasileira, à superação das desigualdades 
regionais [...] (BRASIL, MEC, 2006). 
 

Identificamos na proposta denominada “Universidade Nova” a propriedade de 

o documento fazer parte da lógica de produção do texto do decreto supracitado.  A 

referida proposta tem como principal sistematizador de ideias e articulista o Reitor da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Prof. Naomar de Almeida Filho, que 

participou de diversas visitas as IFES em fóruns nacionais, divulgando e 

fortalecendo o projeto de reestruturação acadêmica e curricular para os cursos 

superiores no país pautado no modelo Universidade Nova54.  

A ideia central da proposta da Universidade Nova consiste na alteração do 

processo seletivo de ingresso a educação superior e a implantação dos 

Bacharelados Interdisciplinares (BI‟s), que propiciaria formação geral, antecedendo a 

formação profissional no nível da graduação. A proposta, em tese propõe evitar que 

os estudantes façam escolhas precoces em suas profissões e, nessa perspectiva, 

sinalizaria para a redução das taxas de evasão na graduação e o aumento no 

número de vagas na educação superior, especialmente nas universidades públicas.  

                                                 
54

 Para o prof. Timothy Mulholland, reitor da UnB, a concepção da Universidade Nova, formulada pelo 
prof. Naomar de Almeida Filho, trata de uma recontextualização das ideias defendidas por Anísio 
Teixeira no final dos anos de 1930 em seu projeto original – Universidade Nova. 
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Na visão de Almeida Filho (2007), os BI‟s constituem-se em cursos de 

introdução ao ensino superior com duração de dois a três anos, com foco numa 

formação mais generalista em quatro grandes áreas de saberes e práticas: 

humanidades, artes, tecnologias e ciências. Ao término desse ciclo, no caso o 

primeiro, o estudante recebe um diploma de área geral de conhecimento, mas sem 

especificação de profissão. Caso opte por continuar sua formação, no ciclo seguinte, 

o estudante cursará as disciplinas específicas que fazem parte do curso das 

licenciaturas (1 a 2 anos de formação) ou dos cursos profissionalizantes (2 a 4 anos 

de formação). No terceiro ciclo, e último, se dá a especialização em nível de 

mestrado (acadêmico ou profissionalizante) e doutorado. A figura abaixo representa 

esse fluxo.        

Figura 3 – Estrutura Curricular do Modelo Universidade Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: ALMEIDA FILHO, Naomar (2007, p.266).  

 

A partir de um olhar que se foca na análise de políticas de expansão, Gomes 

(2008, p. 47-48) chama a atenção para que: 

 
O risco que se corre é que, com a arquitetura curricular, dominada 
pelos BI‟s, venhamos a ter um contingente expressivo de egressos 
com formação muito generalista e superficial, carente de solidez de 
conhecimentos gerais e específicos e sem profundidade reflexiva e 
argumentativa. Além disso, dado o leque e caráter generalista das 
disciplinas (ou “módulo”?) apresentado pelo movimento Universidade 
Nova, é possível que a etapa de formação geral converta-se em 
obstáculo importante para a etapa de formação profissional, em 
função dos baixos níveis de aproveitamento das disciplinas. Isso 
poderia ter como implicação a elitização dos cursos profissionais, em 
função da formação generalista que se anuncia e do processo 
avaliativo previsto para a transição entre o ciclo de formação geral e 
os cursos profissionais.  
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No que diz respeito ao processo seletivo para o ingresso nos BI‟s no primeiro 

ciclo da formação universitária usar-se-ia um instrumento que possibilitasse a 

verificação da capacidade interpretativa, habilidade e competência, muito mais do 

que acúmulo de informação adquirido pelo estudante ao longo de sua escolaridade. 

Na passagem do primeiro ciclo para o segundo, o aluno teria que prestar seleção 

para licenciaturas específicas ou cursos profissionalizantes. Nesse processo 

seletivo, seria levado em consideração o “coeficiente de rendimento durante o BI, a 

avaliação seriada, compondo um escore cumulativo e testes de conhecimentos 

sobre conteúdos”. Os alunos que se destacarem pelo talento e desempenho 

poderão se submeter a processos específicos de seleção em Programas de Pós-

Graduação (mestrado acadêmico, mestrado profissionalizante e doutorado). 

 No discurso de Almeida Filho (2007), percebe-se que a proposta da 

Universidade Nova possui como referência os modelos mais modernos no âmbito 

das políticas de educação superior. Entretanto, o autor é reticente em afirmar as 

influências do Modelo Norte-Americano (Harvard) e do Processo de Bolonha sobre a 

proposta. Embora, em uma de suas publicações de grande circulação exista a 

preocupação em justificar que a Universidade Nova, não é, nem Harvard, nem 

Bolonha55. No entanto, se contradiz ao afirmar, que “é imprescindível que, nas 

relações complexas de trocas internacionais, tenhamos sistemas educacionais que 

sejam valorizados e compatíveis com os centros intelectuais e econômicos do 

mundo contemporâneo” (2007, p.293). Para Lima, Azevedo e Catani (2008, p.26), 

“em essência, a Universidade Nova não é uma negação dos modelos existentes nos 

EUA ou a implantação na Europa (Processo de Bolonha), mas sim, uma mescla 

tímida de ambos”.   

O Projeto de Decreto publicado pelo MEC, em 2006, ressalta ainda no Art. 5° 

as metas a serem alcançadas pelas universidades mediante assinatura do Termo de 

Cooperação a ser firmado com o MEC, são elas: a) relação professor/aluno; b) custo 

corrente/aluno graduado; c) índice de titulação do corpo docente; d) taxa anual de 

evasão; e) índice de vagas noturnas; f) indicadores de avaliação do SINAES; g) 

oferta de cursos de pós-graduação; e h) indicadores de avaliação da Capes 

(BRASIL, MEC, 2006). 

                                                 
55

 Aqui nos referimos ao texto “Universidade Nova: Nem Harvard, nem Bolonha”, publicado no livro 
Universidade Nova: Textos críticos e esperançosos. Brasília, DF: EdUnB, 2007.   
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 Sobre a influência dessa primeira versão, do Projeto de Decreto, no Reuni 

que fora reapresentado mais tarde, o Reitor da UFPE, afirma que 

 
No início o MEC tentou ir mais por uma visão, que existia a época de 
criação de grandes programas de formação básica nas 
universidades, que agregaria as diversas áreas, para que isso desse 
a oportunidade de mais jovens terem uma formação básica mais 
ampla, que já lhe daria condições melhores de acesso não apenas 
diretamente ao emprego, mas melhores condições de formação da 
consciência crítica. Então, era essa a ideia. Vale frisar que o 
Programa Reuni foi apresentado uma proposta inicial, mas estava 
completamente aberto a discussões. O Ministro apresentou essa 
proposta, mas a mesma foi completamente rejeitada pela Andifes, 
pelo seu conceito, por que as IFES diziam dentro da nossa 
autonomia queremos apresentar um projeto mais adequado, o MEC 
de imediato entendeu isso, e foi discutido dentro da Andifes o Reuni. 
O MEC montou uma comissão, mas nos debatemos 
permanentemente o conteúdo dessa proposta, até que ela foi 
fechada junto ao MEC. O Reuni veio atender aquilo que nos já 
queríamos (Entrevista n.° 1, realizada em 06 de agosto de 2010). 
 
 

O trecho do discurso do Reitor revela que os antagonismos se fazem 

presentes, expressando tensões, conflitos e disputas no âmbito da produção da 

política Reuni. A esse respeito, Ball (1994), destaca que as negociações são fruto de 

acordos em vários espaços e diversas agendas, não incorporando, contudo as 

proposições de todos os sujeitos e grupos, mas aqueles com quem há convergência.  

Na dinâmica desse processo, foi posteriormente apresentada outra versão do 

Decreto, com algumas alterações na redação, vindo a tornar-se hegemônico entre o 

MEC e a Andifes. Desse modo, em 2007, foi publicado o Decreto Presidencial n.° 

6.096 que institui o Reuni e em agosto apresentadas as Diretrizes Gerais do 

Programa, que define os parâmetros de cálculo das metas globais e dá orientação 

para a elaboração de projetos, em complemento ao Art. 1°§2° do referido Decreto. 

Não podemos desconsiderar desse contexto o texto que institui a Portaria Normativa 

Interministerial n.° 22/07, que trata do banco de professores-equivalente nas IFES.   

É interessante destacar que o conjunto das 53 universidades federais 

aprovara o Reuni nos seus respectivos Conselhos Universitários. A adesão ao 

Programa se deu de forma voluntária e nenhuma IFES ficou de fora do Programa, 

preferindo aderir, mesmo considerando que a assinatura tratava de um “termo de 

pactuação de metas”, mais especificamente um contrato de gestão, instrumento 
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editado na CF/88, por meio da Emenda Constitucional n.° 19/9856, no governo FHC, 

com o Plano Diretor da Reforma do Estado, tendo a frente à época o Ex-Ministro 

Bresser Pereira. É baseado nesta ideia que se imprime à gestão pública 

características fundadas na lógica da gestão empresarial/gerencial, como a aferição 

de resultados, controle, avaliação por índices de produtividade, competitividade e a 

racionalidade do mundo econômico, além de conceber a autonomia das 

universidades públicas como “liberdade de „escolher‟ e gerenciar o cumprimento de 

metas, sendo a opção escolha fictícia, já que o acesso a parcos recursos está 

atrelado às metas”, como tem sido explorado por Pinto (2008, p.132). Como parece 

ter ficado explícito, as IFES que não aderissem ao Reuni abririam mão dos recursos 

financeiros do Programa. 

Assim diante da adesão e da aprovação por parte do MEC dos planos de 

reestruturação e expansão formulados pelas IFES, em que são explicitadas as 

metas a serem cumpridas, a cada ano, os recursos vão sendo liberados 

gradativamente pelo governo federal, isto é, mediante cumprimento das metas 

estabelecidas nos Planos. Esse desempenho das IFES é acompanhado através do 

Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação (Simec), sistema operacional e de gestão do MEC, que trata do 

orçamento e finanças das propostas do governo federal na área da educação.  

É importante observar que no caso de descumprimento das metas acordadas 

no Termo de Acordo de Metas, a Cláusula Sétima, deixa claro quais serão os efeitos 

aplicados as IFES: 

Subcláusula Primeira – suspensão do envio do recurso da parcela 
orçamentária programada, no ano subseqüente à aferição das 
metas; Subcláusula Segunda – suspensão do acréscimo de 
professores ao banco de professores equivalentes da instituição, 
quando da atualização anual do mesmo (BRASIL, MEC/SESU, 2008, 
p. 5-6). 
 

Além disso, a Subcláusula Segunda, da Cláusula Oitava estabelece também 

que o Acordo de Metas “poderá ser rescindido, a critério do MEC/SESu, por motivo 

de interesse público, caso sofra alguma restrição” (Idem).   

                                                 
56

 A Emenda Constitucional n.° 19/98, no § 8, do Art. 37, institui que: “A autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser 
ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha 

por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: I 
– o prazo de duração do contrato; II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidades dos dirigentes ; III – remuneração pessoal” (Grifo nosso). 
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Como parece poder depreender-se, os elementos apresentados nos levam a 

concordar com Chauí (2001, p.183), quando afirma que: “ao ser transformada numa 

organização administrada, a universidade pública perde a ideia e a prática da 

autonomia, pois esta, agora, se reduz à gestão de receitas e despesas, de acordo 

com o contrato de gestão pelo qual o Estado estabelece metas e indicadores de 

desempenho, que determinam a renovação ou não renovação do contrato”.    

De outra parte, há que lembrar que o processo de aprovação do Reuni no 

âmbito de algumas universidades públicas foi marcado por movimentos de 

resistência e contestações por parte das Seções Sindicais de Docentes, filiado ao 

Andes-SN, de Diretórios Centrais de Estudantes (DCE) e de forças políticas 

diferenciadas que co-existem dentro da UNE, que em seus discursos são contra a 

forma como se deu a adesão do Reuni e “as metas numéricas definidas, sem os 

recursos necessários, para melhorar as já precárias condições em que se encontram 

praticamente todas as universidades públicas brasileiras e, menos ainda, acolher 

satisfatoriamente os novos estudantes” (ANDES-SN, 2007, p.12). Outro aspecto de 

dissenso e, por conseguinte, de conflito, está associado ao fato da expansão 

anunciada e financiada pelo Reuni ser apenas para o ensino, desconsiderando os 

princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que regem as 

universidades brasileiras, como assegurado pela CF/88, Art. 207 e Art. 52 da 

LDBEN, dando ênfase a formulação de discursos que enaltece a coexistência dentro 

de um sistema de universidades voltadas apenas para o ensino e algumas poucas 

universidades de pesquisa (centros de excelência), incorporando assim 

recomendações de agências multilaterais de fomento educacional.     

É oportuno salientar que a criação do Reuni não se circunscreve a um 

processo de vinculação de regras internacionais, como apontado na literatura por 

alguns autores (LÉDA & MANCEBO, 2009; LIMA, 2009), mas se inscreveria em 

debate mais amplo que, certamente, contempla as influências globais, nacionais e 

locais, como estamos a demonstrar no texto em tela. 

É no quadro dessas reflexões que na próxima seção nos debruçaremos na 

análise do texto da política do Reuni e nas medidas efetivas sancionadas para 

atuação da política buscando apreender suas principais características.   
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4.2 O texto da política e suas características  

 
 

A criação e instituição do Reuni, por meio do Decreto Presidencial n.° 6.096, 

em 24 de abril de 2007, objetiva a expansão das vagas e da permanência nas 

universidades públicas federais, o que significou grande avanço no campo das 

políticas de educação superior, tendo em vista o intenso processo de privatização 

que se instaurou no país. No Decreto, veicula-se que o objetivo do Programa é “criar 

condições para ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível 

de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 

humanos existentes nas universidades federais” (Art. 1°).  

Para contribuir com a viabilização da política, foi nomeado pela Portaria 

n.°552 SESu/MEC, de 25 de junho de 2007, em agosto de 2007, o Grupo Assessor57 

que formulou o documento “Diretrizes Gerais” do Reuni, o qual define os parâmetros 

de cálculo das metas globais e dá orientação para a elaboração de planos de 

reestruturação e expansão das IFES, em complemento ao Art. 1°§2° do Decreto n.° 

6.096/07 e, publicado na Portaria Normativa Interministerial n.° 22/07, que instituiu 

um banco de professores-equivalente nas IFES, representando assim medidas 

efetivas para a atuação do Reuni. 

O Decreto do Reuni, assim como outros documentos legais e normativos, 

caracteriza-se também, por ser um texto prescritivo ou readerly, muito embora, 

menos que na sua versão inicial, pois como observamos houve a incorporação do 

discurso da Andifes, principalmente no que diz respeito ao enquadramento da 

implementação do desenho da Universidade Nova no âmbito das IFES como uma 

“recomendação” e não como eixo central da proposta do Reuni. Em função de ser 

um texto normativo com estilo impositivo – conforme perspectiva de Bowe & Ball 

(1992) – não é possibilitado ao leitor emitir contribuições. O trecho a seguir ilustra o 

exemplo desse tipo de texto:  

 

O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa 
por cento e da relação de alunos de graduação em cursos 
presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a 
contar do início de cada plano (BRASIL, 2007, Art. 1°§1°).  

                                                 
57

 Dentre os integrantes do Grupo Assessor podemos destacar a presença do prof. Naomar de 
Almeida Filho, reitor da UFBA, proponente da proposta da Universidade Nova.  
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Em contrapartida, as IFES receberiam o aumento gradual no orçamento anual 

de manutenção da instituição, até o limite de 20%, em 2012. Contudo, há que se 

considerar que “o atendimento dos planos é condicionado à capacidade 

orçamentária e operacional do Ministério da Educação” como prevê o Parágrafo § 3° 

do Art. 3°. Considerando o fragmento, podemos concordar que não há garantia 

efetiva do cumprimento do desembolso dos recursos previstos para o Reuni, uma 

vez que o mesmo encontra-se atrelado a previsão orçamentária do MEC, que é 

formulado anualmente e sofre influências de outros ministérios do governo, como o 

do Planejamento e Fazenda.  

O estilo prescritivo também pode ser encontrado nas Diretrizes Gerais (2007, 

p.11-12) que normatiza e detalha as regras de formulação dos planos do Reuni 

pelas IFES que devem ser estruturados com base nas seguintes dimensões:  

a) Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública - aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no turno da noite; redução das 
taxas de evasão; ocupação de vagas ociosas;  
b) Reestruturação Acadêmico-Curricular - revisão da estrutura 
acadêmica; reorganização dos cursos de graduação; diversificação 
das modalidades de graduação, preferencialmente com superação 
da profissionalização precoce e especializada; implantação de 
regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 
construção de itinerários formativos;  
c) Renovação Pedagógica da Educação Superior – articulação da 
educação superior com a educação básica, profissional e 
tecnológica; atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-
aprendizagem; previsão de programas de capacitação pedagógica; 
d) Mobilidade Intra e Inter-Institucional – promoção da ampla 
mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a 
circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre 
instituições de educação superior; 
e) Compromisso Social da Instituição – políticas de inclusão; 
programas de assistência estudantil; políticas de extensão 
universitária; 
f) Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
qualitativo dos cursos de graduação – articulação da graduação com 
a pós-graduação.        

 

É importante, no entanto, reconhecermos que embora prescritivas, as 

diretrizes, como texto da política, embora não estejam abertas a contribuições do 

leitor, como anteriormente destacamos, no contexto da prática acabam sendo 

reinterpretados, recriados e sofrem variações a partir das diferentes perspectivas de 

leituras que emergem dos atores políticos locais, no nosso caso, nas IFES. A fala da 
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interlocutora institucional do Reuni na UFPE sobre as dimensões apontadas pelas 

Diretrizes e contempladas no Plano Reuni da UFPE, ilustra a questão: 

 
Na elaboração do plano da UFPE focou-se a questão da expansão 
da instituição sem perder de vista a melhoria da graduação e da pós-
graduação. Algumas IFES inovaram na graduação como fez a URFN 
- remete-se aos bacharelados interdisciplinares – (BI‟s) -, não foi o 
nosso caso, não propomos nenhum curso diferente do que já temos 
(novo desenho curricular). Apresentamos cursos que demonstram 
que a universidade está em outra dimensão, preocupada com a área 
da cultura, artes e cinema. Para tanto, ofertamos cursos como Artes, 
Música, Dança, Museologia e Arqueologia, alguns desses cursos já 
possuem Programa de Pós-Graduação consolidado. Pensamos 
muito nas bolsas de manutenção acadêmica, o Reuni tem um grande 
papel que é permitir a permanência do estudante na universidade, 
em vários casos, por questões financeiras eles precisam trabalhar 
para se manter e terminam abandonando a universidade (Entrevista 
n.°4, realizada em 10 de junho de 2010). 
 
 

Percebe-se, pois, que ao nível do contexto da prática os discursos e debates 

que circulam levam em consideração os textos oficiais que orientam a política, mas 

também, partes dos textos são rejeitadas valorizando-se assim as experiências 

locais, os diferentes saberes e vozes dos sujeitos que atuam no contexto onde a 

política é implementada. Nesse sentido, Bowe & Ball (1992, p.22) observam: 

 
Profissionais que atuam no contexto da prática não lêem os textos 
políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas histórias, 
experiências, valores e propósitos, eles têm interesses „outros‟ no 
significado da política. Políticas serão interpretadas diferentemente 
uma vez que as histórias, experiências, valores, propósitos e 

interesses são diversos
58

 (Tradução nossa).    

 

Sobre a temática do acesso e da permanência na educação superior tanto o 

Decreto como as Diretrizes do Reuni incorporam aspectos que ampliam a 

concepção de democratização. Tais documentos reconhecem que a democratização 

da educação superior não se reduz simplesmente a ampliação de oferta de vagas, 

mas está relacionada também à 

 

                                                 
58

Practitioners do not confront policy texts as naive readers, they come with histories, with experience, 

with values and purposes of their own, they have vested interests in the meaning of policy. Policies 
will be interpreted differently as the histories, experiences, values, purposes and interests which make 
up any arena differ. 
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Ampliação de políticas de inclusão, de assistência estudantil e 
igualdade de oportunidades para o estudante que apresenta 
condições sócio-econômicas desfavoráveis. Esta medida está 
diretamente associada à inclusão, democratização do acesso e 
permanência de forma a promover a efetiva igualdade de 
oportunidades, compreendida como partes integrantes de um projeto 
de nação (BRASIL, 2007, p.6).  
 

Partindo desse entendimento, percebe-se que outros documentos foram 

associados a esses compondo assim as “teias conceituas” que sustentam os 

documentos supracitados. Aqui nos referirmos às quatro versões do Anteprojeto de 

Lei da Reforma da Educação Superior que anuncia o tema da democratização do 

acesso, articulando a incorporação de grupos tradicionalmente excluídos dessa 

modalidade de ensino, como os estudantes de baixa renda egressos das escolas 

públicas e grupos étnico-raciais sub-representados. Para tanto, de acordo com a 

Seção V – Das Políticas de Democratização do Acesso e de Assistência Estudantil, 

Art. 45 da quarta versão, faz-se necessário as IFES, por meio do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), “formular e implantar medidas de 

democratização do acesso, inclusive programas de assistência estudantil, ação 

afirmativa e inclusão social”. É oportuno destacar, no entanto, que na primeira 

versão (versão preliminar) do Anteprojeto de Lei, mais especificamente, na Seção III 

– Das Políticas e Ações Afirmativas Públicas, Art. 47, os programas de ações 

afirmativas ganham posição de destaque no texto, vindo posteriormente, a partir da  

segunda versão, restringir-se a “medidas de democratização do acesso” agregadas 

ao discurso dos programas de assistência estudantil e políticas de inclusão como 

referenciado no Art. 2° do Decreto que institui o Reuni, bem como na 6° dimensão 

das Diretrizes Gerais do Reuni.  

No percurso de busca de efetivação do Reuni, conforme já assinalamos, o 

MEC por meio da Portaria Normativa n.° 39, de 12 de dezembro de 2007, instituiu o 

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). No discurso do MEC ressalta-se 

a assistência estudantil como estratégia relevante para a ampliação e a 

democratização das condições de acesso e permanência dos jovens na educação 

superior pública federal. O PNAES se materializa por meio de ações de assistência 

estudantil, tais como: moradia estudantil; alimentação; transporte; apoio pedagógico, 

cultura, dentre outras e destina-se atender aos estudantes matriculados em cursos 

presenciais de graduação nas IFES, que deverão ser selecionados por critérios 



125 

 

 

 

socioeconômicos, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições 

(conforme dispõe os Arts. 3° e 4° da Portaria Normativa). 

 Mais recentemente, em julho de 2010, o PNAES foi regulamentado através do 

Decreto n.° 7.23459. Com um maior número de artigos, no Decreto são incorporados 

temas não contemplados na Portaria, como por exemplo, aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação. Assim como na Portaria Normativa, o Decreto reafirma 

a necessidade de a assistência estudantil ser considerada um mecanismo que 

contribui com a inclusão de minorias sociais na educação superior à medida que 

colabora com a permanência e conclusão da educação superior pelos jovens. No 

Decreto, a novidade consiste no Art. 5°, que versa sobre os estudantes a serem 

beneficiados com o Programa, o qual possui a seguinte redação: “Serão atendidos 

no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de 

educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, 

sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino 

superior (BRASIL, Decreto n.° 7.234, 2010, grifo no original).  

Quanto a essa questão, o Andes-SN, no documento “Análise do Projeto de 

Lei de n.° 7.200/2006 – A Educação Superior em Perigo!”, se posiciona de forma 

crítica ao apontar que a incorporação da discussão sobre democratização do acesso 

e assistência estudantil nos Anteprojeto de Lei e no Reuni, trata-se de uma 

estratégia utilizada pelo MEC para obter a adesão do movimento estudantil, tendo 

em vista que os 9% da verba de custeio das IFES destinadas à assistência 

estudantil, conforme proposta explicitada no Art. 47, Parágrafo Único, é insuficiente 

para atender as necessidades dos estudantes. 

Não obstante essa constatação, é inegável que renasce no debate e 

discursos o tema democratização do acesso e da permanência, acompanhado “por 

certa dose de justiça social”, nas palavras de Gomes (2008, p.32), assumindo na 

agenda política uma maior relevância. E, como sabemos, os efeitos desses debates 

tem apontado continuidades, descontinuidades e rupturas nas políticas de 

democratização e expansão voltadas para o campo da educação superior. 

                                                 
59

 De acordo com Cury (2008, p.27) “Portarias são expedidas por escalões abaixo do chefe do 
Executivo para efeito de decisões de efeito interno relativas ao bom andamento funcional de 

processos administrativos”, enquanto que, os “decretos visam apenas regulamentar o fiel 
cumprimento das leis quando essas ações são auto-executáveis preenchendo eventuais lacunas ou 
explicitando aspectos da aplicação da lei” (CURY, 2008, p. 25).  
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Ainda na intenção de compreender o texto da política, chamamos atenção 

para um aspecto que nos parece relevante nas Diretrizes Gerais do Reuni e que diz 

respeito a “Meta Global” que as IFES terão que alcançar ao final de cinco anos, a 

partir do início de cada plano, a saber: elevar para 90% a taxa de conclusão dos 

cursos de graduação (TCG) presenciais; e aumentar a relação do número de alunos 

por professor nos cursos de graduação. A ótica privilegiada no Reuni relaciona o 

aumento do número de alunos em sala de aula e de estudantes concluintes a uma 

considerável expansão das vagas e matrículas. Parece-nos, no entanto, que essas 

relações não se estabelecem automaticamente e envolvem outros aspectos mais 

amplos a serem considerados na análise.  

O Andes-SN se contrapõe a meta de 90% da TCG estabelecida no Reuni, por 

considerar que a mesma não condiz com a realidade educacional brasileira e 

mundial, pois para o sindicato somente o Japão em contexto econômico e 

educacional diferente do nosso apresenta patamar de 91%, e acrescenta que “nos 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

a taxa média de conclusão é de 70%. Nos Estados Unidos, Bélgica, França e 

Suécia, ela está abaixo dessa média” (ANDES-SN, 2007, p.16).     

É oportuno destacar que conforme o Censo da Educação Superior de 2008, 

as IFES apresentaram uma taxa de 67% de concluintes, seguida das instituições 

estaduais (64,3%) e das municipais (61,2%), diferentemente das instituições 

privadas que continuam a apresentar as menores taxas (55,3%). Entretanto, na 

visão do MEC a “elevação da taxa de conclusão resultará de uma administração 

eficiente das vagas ociosas, facilitada pela flexibilidade curricular e um 

favorecimento da mobilidade estudantil entre cursos e instituições diferentes, com 

aproveitamento de créditos” (BRASIL, 2007, p.12).   

No que diz respeito à razão aluno por docente na educação superior pública 

federal, percebe-se que nos últimos 20 anos esse número mais que dobrou, pois em 

1988 era de 7,1, em 1998 de 9, em 2006 chegou a 10,8, já em 2008 o índice é de 

15,8%. Aqui é prudente ponderarmos que além das aulas, dos orientandos de 

Iniciação Científica, do Mestrado e Doutorado, outras tarefas também são 

desenvolvidas pelos docentes como a pesquisa, a extensão e atividades de cunho 

administrativo. Nas palavras do Andes-SN, “a atual relação estudante/professor no 

Brasil é muito próxima às de outros países que têm organização semelhante à 
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nossa, por exemplo, os países nórdicos da Europa, a Alemanha e também o Japão” 

(ANDES-SN, 2007, p.14). 

Sobre esse assunto, consideramos relevante ponderar que para calcular a 

relação de alunos de graduação por professor (RAP), o MEC definiu tomar por base 

a razão entre a matrícula projetada (MAT) em cursos de graduação presenciais e o 

número de docentes com equivalência ao regime de Dedicação Exclusiva (DDE). A 

matrícula projetada é calculada com base “no número de vagas de ingresso anuais 

de cada curso de graduação presencial, a sua duração padrão (tempo mínimo, 

medida em anos, para integralização curricular) e um fator de retenção estimado 

para cada área do conhecimento”. Logo, “a matrícula projetada não corresponde ao 

número de alunos que estão matriculados em disciplinas oferecidas pela 

universidade em um determinado período”. (BRASIL, 2007, p.14). Para o cálculo do 

corpo docente, faz-se necessário estabelecer o DDE e, posteriormente, ajustá-lo em 

função da dedução por integração da pós-graduação (DPG). A DPG trata de bônus 

concedido as universidades advindo do cálculo do quantitativo de estudantes de 

mestrado e doutorado mantidos pelas instituições, do fator de avaliação da Capes 

(FAV) e do número de docentes em Dedicação Exclusiva. Pode-se dizer, portanto, 

que as instituições que possuem um maior número de programa de pós-graduação 

consolidados e com ótima avaliação da Capes serão beneficiadas com bônus de no 

mínimo 5% no cálculo da RAP, enquanto, as demais instituições terão limitado esse 

percentual a 5% (BRASIL, 2007). Cabe pontuar que, em 2008, a Andifes apresentou 

ao MEC e o Presidente da República proposta de criação do Programa de Apoio à 

Pós-Graduação das IFES, o PAPG-IFES, conhecido como Reuni da Pós. O 

programa tem a missão de reduzir as assimetrias regionais e intrarregionais entre os 

Programas, contribuindo ainda para a fixação de doutores nos campi recém criados 

no interior do país. A Andifes espera que o Programa entre em vigor em 2011.  

Ora, este tipo de diferenciação por meio dos programas de pós-graduação, 

pode sinalizar o início de uma dualidade institucional entre as IFES, sendo algumas 

consideradas instituições de “excelência” por articular o pressuposto da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e com a universalidade dos 

campos do saber – como característica que dá identidade às universidades (DIAS 

SOBRINHO, 2005), enquanto outras terão dificuldades em aliar ensino e pesquisa 

em função da elevada carga de trabalho do docente na graduação, ocupando-se do 
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ensino, tendo em vista o cumprimento de metas pactuadas no Acordo de Metas. 

Todavia, é importante registrar que nas Diretrizes Gerais do Reuni já proclama-se 

que “o Reuni não preconiza a adoção de um modelo único para a graduação das 

universidades federais” (MEC, 2007, p.4). Desta forma, percebe-se, pois, que na 

política do Reuni o discurso da diversificação institucional encontra-se presente 

como resposta para atender a pressão de crescimento da demanda na educação 

superior no setor público.  

Referindo-se à sua posição com relação a essa questão, o Andes-SN defende 

que “a implementação desse processo resultará numa universidade desfigurada, 

descaracterizada, transformada em „escola de 3°grau‟, subtraída de suas funções 

sociais de produção e socialização do conhecimento científico, tecnológico e 

cultural” (ANDES-SN, 2007, p.29). Assim, para o sindicato o Reuni se traduz numa 

política de expansão que busca estimular a massificação da educação superior 

pública e uma nova relação de trabalho com os docentes, no entanto, vem sendo 

apresentada sob a aparência da democratização desse nível de escolaridade.  

Procurando clarificar a compreensão sobre sistema de massa da educação 

superior recorremos a Trow (2005, p.8), para quem 

 
A educação superior de massa difere de sistema de educação 
superior de elite não apenas quantitativamente, mas também 
qualitativamente. Diferem obviamente nas proporções das faixas 
etárias matriculadas e nas formas que estudantes e professores 
encaram a freqüência na universidade ou colégio superior; nas 
finalidades da admissão para o estudante; nas finalidades do sistema 
para a sociedade, nos currículos; nas carreiras estudantis; no grau 
de homogeneidade dos estudantes; nos padrões acadêmicos; no 
tamanho das instituições; nas formas de instrução; na relação entre 
os estudantes e a escola; na natureza das fronteiras institucionais; 
nos padrões de gestão institucional; e nos princípios e procedimentos 

de seleção tanto de alunos quanto de funcionários60 (Tradução 
nossa).  
 

                                                 
60

 Systems of mass higher education differed from systems composed predominantly of elite higher 
education not just quantitatively but also qualitatively. They differed obviously in the proportions of the 
relevant age group that they enrolled, but also in the ways in which students and teachers viewed 

attendance in university or college; in the functions of gaining entry for the student; in the functions of 
the system for the society; in their curricula; in the typical student‟s career; in the degree of student 
homogeneity; in the character of academic standards; in the size of institutions; in the forms of 

instruction; in the relationships between students and faculty; in the nature of institutional boundaries; 
in the patterns of institutional administration and governance; and in the principles and procedures for 
selecting both students and staff.  
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A este propósito, é preciso destacar que tanto no governo FHC (1995-2002) 

como no governo Lula (2003-2010) uma das metas do governo federal foi criação de 

um sistema de educação superior de massa (GOMES; MORAES, 2009). Porém, a 

forma como ambos atuaram frente à questão foi diferente. Enquanto o primeiro 

buscou promover a massificação da educação superior via financiamento privado e 

fortalecer o “mercado para realizar a distribuição dos bens educacionais” (GOMES, 

2008, p. 46), no governo Lula percebe-se que mantém “forte atuação do mecanismo 

de mercado na educação superior, mas se diferencia daquele por realizar a 

intervenção estatal, particularmente mediante o financiamento por isenção das IES 

privadas, dirigido à inclusão das camadas populares ou de baixa renda, como o 

PROUNI” (Ibidem). No contexto do atual governo, há que se considerar também, as 

políticas já apresentadas, no quadro n.° 3, do presente capítulo, que se propõe 

atender necessidades antigas dos jovens menos favorecidos da população. Nesse 

sentido, podemos inferir que a partir do governo Lula vem-se delineando uma 

política no campo da educação superior com maior presença do Estado, seja no 

setor público, seja no setor privado. 

É importante considerar, ainda, que, nesse cenário foram publicadas as 

Portarias Normativas Interministeriais (Ministério da Educação/MEC e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão/MPOG) n.° 22/07 e 224/07, que definem as 

regras para composição, em cada universidade federal, de um banco de 

professores-equivalente. Conforme o Art. 1° da Portaria de n.° 22/07, o banco 

constitui-se num instrumento de gestão administrativa de pessoal, sendo que o 

mesmo corresponderá à soma dos professores efetivos e substitutos em exercício 

na universidade, expressa na unidade professor-equivalente (Art. 2°). Para calcular 

essa unidade, o MEC atribuiu um fator (peso) diferenciado a cada docente segundo 

sua condição de trabalho e remuneração, tendo como referência o Professor 

Adjunto, nível I, no regime de trabalho de quarenta horas semanais (Art. 2°, § 1°). 

Assim, um docente efetivo em regime de Dedicação Exclusiva (DE) equivale a 1,55; 

o docente efetivo em regime de 40h é 1,0; o docente efetivo no regime de 20h é 0,5, 

e o professor substituto no regime de 20h ou 40h corresponde a 1,061.  

                                                 
61

 Importa aqui situar que na Portaria Normativa Interministerial de n.° 22, de 30 de abril de 2007, 

publicada pelo MEC/MPOG, considerou-se que os docentes substitutos em regime de 20h teriam 
fator (peso) 0,4 e os de 40h, 0,8. Mediante pressões exercidas por entidades representativas da 
educação superior chamando atenção para a alta taxa de docentes substitutos em atividades nas 
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Para Lima (2009), Léda & Mancebo (2009) e Chaves (2008), mediante a 

necessidade do cumprimento das metas de expansão estabelecidas no Acordo de 

Metas, o que implica dentre outros compromissos o aumento de estudantes na 

graduação e elevação da relação aluno por professor, as IFES tenderão a priorizar a 

contratação de professores efetivos ou substitutos que, preferencialmente, tenham 

carga horária de ensino maior do que a de um único docente efetivo que possui 

também suas atividades de pesquisa e extensão. Em consonância com essa visão, 

Pinto (2008, p.133) sustenta que haverá alterações na organização do trabalho uma 

vez que os docentes universitários “serão impelidos a não desenvolverem mais 

atividades como integrantes de um projeto de produção de conhecimento – com 

ramificações para o ensino, a pesquisa e a extensão – gerando elaborações, como 

produções escritas, debates, que reafirmariam a identidade do trabalho docente”.  

Tendo em vista estas questões, as autoras argumentam que o MEC, com o 

discurso de que se trata de um grande avanço a institucionalização do banco de 

professores-equivalente, pois concede autonomia e facilita a contratação de 

docentes pelas instituições, na prática levará à substituição dos professores em 

regime de DE por professores em regime de trabalho de 20 ou 40h, e até mesmo a 

contratação de professores substitutos, pois conforme o Art. 4° da Portaria 

Interministerial n.° 22/2007, menciona-se que “observados os limites do banco de 

professores-equivalente fixado nos termos do art. 1°, será facultado à universidade 

federal, independentemente de autorização específica:” 

 
I - realizar concurso público e prover cargos de Professor de 3° Grau; 
II - contratar professor substituto, observadas as hipóteses de 
contratação previstas na Lei n.° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
bem como as condições e os requisitos nela previstos para 
contratação. 
§1° A realização de concurso público e provimento do cargo são 
condicionados à existência de cargo no quadro da universidade. 
§ 2° A quantidade de Professor Titular é limitada a dez por cento do 
número total de docentes efetivos da universidade. 
 

Ora, como sabemos, a presença do professor substituto no contexto das 

universidades públicas tem uma razão por existir, como o próprio nome sugere 

                                                                                                                                                         
IFES e pela constatação que praticamente todos eles foram contratados em substituição a 
professores em regime de DE, o MEC em 23 de julho de 2007, publicou a Portaria n.° 224, atribuindo 

o fator 1,0 a qualquer docente substituto (ANDES-SN, 2007).   
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“substituir” e não deve ser excluída em função de eventos como afastamento de 

docentes efetivos para qualificação, cessão de docente para atuar em outros órgãos 

públicos, afastamento ou licença de concessão obrigatória, dentre outros. 

Entretanto, não podemos perder de vista que a contratação de professores em 

regime de trabalho de 20h, 40h e substituto como mecanismo para viabilizar as 

metas de expansão acordadas no Plano Reuni de cada instituição, pode sinalizar 

para um novo desenho de instituição que poderá se estruturar no pós-Reuni.  

Aqui, merece destaque a publicação da Portaria de n.° 582, de 14 de maio de 

2008, realizada pelo MEC, que regulamenta a concessão de Bolsas Reuni de 

Assistência ao Ensino, para que estudantes de pós-graduação stricto sensu venham 

a “desenvolver atividades acadêmicas de graduação através de auxílio à docência, 

em colaboração a professores efetivos” (Art. 1° § 3°). No discurso do MEC, no 

documento em referência, a Bolsa Reuni de Assistência ao Ensino emerge com a 

finalidade de articular a graduação com a pós-graduação por meio da atuação de 

estudantes de mestrado e doutorado em “atividades acadêmicas nos cursos de 

graduação exclusivamente nas áreas da universidade participantes de projetos de 

reestruturação e expansão homologados no Programa Reuni” (Art. 3° inciso IV). A 

concessão das Bolsas é realizada junto com a Capes, com recursos 

descentralizados da SESu. A seguir, apresentamos o número de Bolsas concedidas 

em 2008. 

Bolsas de Assistência ao Ensino Concedidas em 2008 62 

Pactuado Executado Diferença 

 
Mestrado 
 

 
Doutorado 

    Pós-
Doutorado 

 
Total 

 
Mestrado 

 
Doutorado 

     Pós-
Doutorado 

 
Total 

 
Executado -           
Pactuado 

656 352 52 1.060 645 296 __ 941 119 11% 

 

Na construção de seu discurso, o MEC realça os aspectos positivos das 

Bolsas Reuni de Assistência ao Ensino reconhecendo que se trata de uma ação 

inovadora que propiciará uma elevação do nível de aprendizagem dos estudantes de 

                                                 
62

 Dados extraídos do Relatório de Primeiro Ano do Reuni 2008, elaborado pelo MEC/SESu/DIFES, 
divulgado em 30 de outubro de 2009. Consta no Relatório que as Bolas de Pós-Doutorado não foram 
executadas nesse período por ainda não terem regulamentação. Disponível em: 

<portal.mec.gov.br/index.php?option=com>. Acesso em: 6 set. 2010. 
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graduação e contribuirá para a consolidação de uma boa formação docente para os 

alunos de pós-graduação.  

 Tendo em vista a importância das IFES para o Brasil, em suas funções de 

formação de recursos humanos, realização de pesquisa e oferta de programas de 

pós-graduação, é pertinente enfatizar a relevância do acréscimo de bolsas de 

estudos destinadas aos estudantes de mestrado e doutorado, pois expressa 

investimento no parque universitário público. Entretanto, precisamos ficar atentos 

para que esse tipo de bolsa estudantil não signifique redução do tempo do estudante 

dedicado às atividades da pós-graduação (tais como: o estudo para as disciplinas, 

envolvimento com a pesquisa, produções escritas e cumprimento de prazos), o que 

pode comprometer a formação do pós-graduando e a avaliação do 

programa/instituição. 

A este respeito, mas por outro ângulo de análise, Chaves (2008) considera 

que o governo e o MEC com tal ação “dá seqüência à política de racionalizar 

recursos na contratação de pessoal docente qualificado” (p.18).  E acrescenta que 

tal medida 

se configura como mais uma forma de aprofundamento da 
precarização do trabalho docente pois, alunos de pós-graduação 
passarão a se constituírem numa nova categoria de docentes-alunos 
“flutuantes”, uma vez que poderão atuar por tempo determinado (até 
2 anos para mestrado e até 3 anos para doutorado), desqualificando 

tanto a formação profissional  como o trabalho docente (Ibidem). 

 

A análise da autora ganha destaque no contexto das instituições federais 

quando agregadas com as ideias do Andes-SN (2007), para quem a expansão de 

vagas e matrículas nas IFES vem se dando sem o devido financiamento público 

para uma estrutura complexa como a universidade. Assim, tais atores consideram 

que este cenário contribuirá com a precarização do trabalho docente e do ensino, 

rebaixamento da qualidade acadêmica e desmonte da universidade pública. 

Todavia, nos valendo de Ball (2001), tornamos a destacar, que as políticas nacionais 

precisam ser compreendidas como resultado de disputas, resistências e 

mobilizações que são produzidas no campo político, social e econômico.   

Neste encadeamento de ideias, cabe registrar que os textos do Decreto e das 

Diretrizes Gerais do Reuni reavivam proposições da Universidade Nova à medida 

que recomendam as IFES, no uso de sua autonomia institucional, que proponham 
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cursos baseados na diversificação das “modalidades de graduação”, ampliem a 

“mobilidade estudantil” e o “aproveitamento de créditos”, rompam com a estrutura 

tradicional de “profissionalização precoce” dos estudantes na educação superior e 

prevejam cursos com uma formação inicial de curta duração e diplomas 

intermediários como etapas do caminho para a “profissionalização especializada”63.  

Como se pode inferir, em sintonia com o ponto de vista de Gomes (2008), a 

orientação pauta-se na proposta de uma formação inicial que ofereça uma cultura 

geral para todos e que não aprofunde nenhuma área profissional. Essa seria 

postergada para a etapa seguinte, destinada para a formação profissional. Todavia, 

como sabemos a passagem de uma etapa para outra implica na realização de 

processo seletivo (barreira a ser superada) e mais tempo de formação, tal 

encaminhamento poderá assinalar uma proposição de formação profissional elitista, 

uma vez que há um afunilamento na transição entre as etapas e o adiamento da 

inserção dos jovens oriundos de camadas mais pobres da população no mundo do 

trabalho, necessidade muitas vezes premente por questões de sobrevivência. 

Após a análise das principais questões que envolvem o texto da política do 

Reuni, consideramos oportuno e relevante resgatar que as recomendações e 

orientações presentes nos documentos de política educacional não são prontamente 

aplicáveis no contexto da prática, pois os textos e contextos da política dão margem 

à interpretação e reinterpretação podendo desencadear alterações e transformações 

na política original (SHIROMA et al. 2005).   

 É no quadro das análises até aqui desenvolvidas que iremos examinar de 

forma detalhada a expansão da educação superior no estado de Pernambuco, mais 

especificamente o Reuni no âmbito da UFPE. É isso que nos propomos no próximo 

capítulo. 

 

                                                 
63

 De acordo com o glossário das Diretrizes Gerais do Reuni, as expressões as quais utilizamos entre 
aspas, traduz-se em: a) modalidades de graduação - formas de organização curricular: licenciaturas, 
bacharelados profissionais, bacharelados interdisciplinares, cursos superiores de tecnologia e outros; 

b) mobilidade estudantil – mobilidade interna: circulação estudantil entre cursos, incluindo a mudança 
de curso na instituição, com aproveitamentos de estudos e mobilidade externa: circulação estudantil 
entre instituições, com aproveitamento de estudos; c) aproveitamento de créditos - reconhecimento 

de atividades formativas desenvolvidas no âmbito da mobilidade estudantil; d) profissionalização 
precoce – itinerários formativos com vinculação precoce à profissionalização; e) profissionalização 
especializada – profissionalização resultante de formação compartimentada e extremamente focada 

(BRASIL, MEC, 2007, p.24-27). 
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CAPÍTULO 5  

A UFPE E A EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA EM PERNAMBUCO NA 

INTERSEÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO FEDERAL  

 

Nesse capítulo, no primeiro momento, analisamos o cenário da educação 

superior em Pernambuco em confluência com as políticas públicas do governo 

federal implementadas no Estado nos últimos anos. Na seqüência, destaca-se a 

história de criação e consolidação da UFPE no contexto local, tendo em vista ser 

esse o campo empírico em que pesquisamos a dinâmica de formulação e atuação 

do Programa Reuni. Na seção seguinte, damos continuidade a análise dos dados 

explicitando-se os impactos do Reuni no contexto investigado. 

 

5.1 O Cenário da Educação Superior em Pernambuco  

 

O estado de Pernambuco, segundo os dados do Censo da Educação 

Superior de 2008, elaborado pelo INEP/MEC, conta com quatro universidades 

públicas e uma privada. Dentre as públicas, três são federais a UFPE, UFRPE e 

UNIVASF e uma estadual a Universidade de Pernambuco (UPE). A Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP) é a única de natureza jurídica privada-

confessional. Compõem também o cenário da educação superior local 89 

faculdades, sendo 32 (36%) na capital e 57 (64%), no interior, das quais 19 são 

públicas, 34 privadas e 4 comunitárias, confessionais e filantrópicas. Registre-se 

também a presença de 2 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFET), antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco, sendo um na capital e outro 

no interior. Embora não contabilizado pelo MEC, o estado conta ainda com o 

funcionamento de campi da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e a 

Universidade Vale do Acaraú (UVA), instaladas em PE, mas com sede em outros 

estados brasileiros. 

Cabe ressaltar que Pernambuco é o segundo estado da Região Nordeste com 

o maior número de instituições privadas (70), ficando atrás apenas da Bahia (118), 

no qual a expansão das matrículas foi mais expressiva. Nota-se, pois, um campo em 

franca expansão, particularmente no que se refere ao aumento crescente do número 
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de faculdades privadas na capital e interior, com oferta de cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu.  

Lembremos que a ampliação com ênfase no setor privado não foi uma 

especificidade do contexto local de Pernambuco, pois como anunciamos no primeiro 

capítulo do presente trabalho vimos que tal fenômeno também foi observado no 

contexto nacional, como resultado de iniciativas adotadas pelo governo federal a 

partir de 1995. 

Desta feita, abordaremos na seção subseqüente aspectos referentes ao 

surgimento e consolidação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no 

contexto local, tendo em vista sua centralidade em nosso estudo.  Alguns aspectos, 

no entanto, referentes às demais universidades e IES que compõem o cenário 

acadêmico do estado de Pernambuco, merecem ser destacados ao pensarmos esse 

nível de escolaridade em nossa realidade. 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) teve início com a 

fundação da Escola Superior de Agricultura, em 1912. Conhecida inicialmente como 

a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, a Universidade Federal 

Rural de Pernambuco surgiu no dia 3 de novembro de 1912. Lançada a pedra 

fundamental do edifício que a abrigaria, a instituição foi inaugurada em 1º de 

fevereiro de 1914, na cidade de Olinda. Logo, o curso de Agronomia foi transferido 

para o Engenho São Bento, uma propriedade da Ordem Beneditina, localizado no 

Município de São Lourenço da Mata, Pernambuco. O curso de Veterinária 

permaneceu em Olinda, compondo a Escola Superior de Veterinária São Bento. Em 

1936, a Escola Superior de Agricultura São Bento foi desapropriada, passando a 

denominar-se Escola Superior de Agricultura de Pernambuco (ESAP). Pelo Decreto 

n.° 82, de 12 de março de 1938, a ESAP foi transferida do Engenho São Bento para 

o Bairro de Dois Irmãos, no Recife. 

Na década de 1940, oficializa-se a criação da UFRPE, através do Decreto 

Estadual n.° 1.741, de 24 de julho de 1947, que reunia as Escolas Superiores de 

Agricultura, Veterinária, escola Agrotécnica de São Lourenço da Mata e pelo Curso 

de Magistério de Economia Doméstica Rural. Em 1955, através da Lei Federal nº. 

2.524, a Universidade foi então federalizada, passando a fazer parte do Sistema 

Federal de Ensino Agrícola Superior. Com a promulgação do Decreto Federal n.° 
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60.731, de 19 de maio de 1967, a instituição passou a denominar-se oficialmente 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (INEP, 2006). 

A Instituição é sediada no Campus de Dois Irmãos, no Recife, e tem suas 

ações estendidas através das unidades Acadêmicas de Garanhuns (UAG) e Serra 

Talhada (UAST), e dos campi avançados, ou seja, extensões situadas no Litoral, na 

Zona da Mata, no Agreste e no Sertão de Pernambuco. As Unidades Acadêmicas de 

Garanhuns, implantada em 2005, e Serra Talhada em 2006, foram criadas a partir 

do Programa de Expansão das IFES - programa de expansão e interiorização do 

Ensino Superior do Governo Federal. A UFRPE mantém cursos de Ensino Técnico 

no município de São Lourenço da Mata, no Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas 

(Codai)64. 

A UFRPE oferece cursos de graduação, pós-graduação e extensão, bem 

como Educação à Distância. Implantado na instituição, em 2006, através do curso 

de Licenciatura em Física, o Ensino a Distância era inicialmente voltado para a 

capacitação de professores da rede pública, e modificou seu perfil para atender 

também aos estudantes egressos do Ensino Médio. Em 2007, foram abertos os 

cursos de Licenciatura em Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação. 

Os cursos de EAD são oferecidos através da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

do MEC. Por meio deste, a UFRPE inaugurou também a Especialização em Ensino 

das Ciências e Matemática à distância para professores da rede estadual de 

Pernambuco.  

O acesso aos cursos de graduação presenciais e a distância se dá por meio 

de processo seletivo de vestibular, no entanto, a partir de 2009 a instituição aderiu 

ao Enem como etapa única de seleção. A escolha da universidade pela etapa única 

por meio do Enem se baseou nos critérios de facilidade de acesso dos estudantes, 

que poderão fazer opções em cinco rodadas distintas entre os cursos de todas as 

IFES que adotem o Enem como único processo de ingresso. Após a divulgação das 

notas nacionalmente, os aprovados compõem o Sistema de Seleção Unificado 

(Sisu) do MEC a ser utilizado pelas universidades que adotarem o exame como 

forma exclusiva de acesso aos cursos de graduação.  

Para o processo seletivo de 2010 a UFRPE ofereceu um total de 2.100 vagas 

para matrícula no primeiro semestre letivo, para 44 cursos de graduação, prestados 

                                                 
64

 Disponível no site: <http://www.ufrpe.br/>. Acesso em: 6 set.2010. 

http://www.ufrpe.br/
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na Sede (Recife), nas Unidades Acadêmicas de Garanhuns (UAG) e Serra Talhada 

(UAST) e nos pólos de EAD - em municípios de Pernambuco e outros estados. No 

segundo semestre de 2009 a UFRPE possuía em torno de 12 mil estudantes 

matriculados. 

Em 2002, por meio da Lei n.° 10.473 foi instituída a criação da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), com sede na cidade de Petrolina, 

entretanto sua implantação efetiva se deu em 2004. Sua Lei de Criação prevê como 

seu espaço de influência e de atuação toda a região do semi-árido nordestino. 

Possui campus nas cidades de Juazeiro/BA, Petrolina/PE e São Raimundo 

Nonato/PI. No que se refere à sua atuação no estado de Pernambuco, em Petrolina 

encontram-se o Campus Centro e o Campus Ciências Agrárias. A partir do Reuni, a 

UNIVASF passou a oferecer novos cursos que, particularmente em Pernambuco, 

ficam assim distribuídos: a) Campus Petrolina Centro – Ciências Farmacêuticas e 

Educação Física; b) Campus Ciências Agrárias – Engenharia Agronômica e Ciências 

Biológicas. Cada um desses novos cursos disponibilizou 80 vagas para ingresso em 

201065. 

Na mesma linha da Universidade Federal Rural de Pernambuco o ingresso na 

UNIVASF via processo seletivo se dá a partir da nota do Enem, como etapa única 

para fins de classificação e ocupação das vagas.  

  Nesse contexto, diferentemente de outros estados do Nordeste, como por 

exemplo, Bahia e Ceará66, em que o governo estadual investiu na educação superior 

pública estadual, o estado de Pernambuco conta apenas com uma única 

universidade pública, a Universidade de Pernambuco (UPE).  

A UPE tem um histórico de congregar diferentes faculdades no panorama da 

educação superior em Pernambuco. Em 1966, as faculdades de Ciências Médicas 

de Pernambuco (fundada em 1950), de Odontologia de Pernambuco (1955), de 

Enfermagem Nossa Senhora das Graças (1945), de Ciências da Administração de 

Pernambuco (1965) se uniram com a Escola Politécnica de Pernambuco (1912) para 

formar o núcleo inicial da Fundação de Ensino Superior de Pernambuco (FESP). 

Viriam, ainda, na década de 70 se juntar a Escola Superior de Educação Física 

                                                 
65

 Informação disponível em: <http://www.univasf.edu.br/~reuni/index_arquivos/Page1071.html>.   

Acesso em: 12 jul.2010. 
66

 Conforme dados do INEP/MEC referente ao ano de 2008 o estado da Bahia conta com 4 
universidades públicas estaduais e o estado do Ceará com 3.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_70
http://www.univasf.edu.br/~reuni/index_arquivos/Page1071.html
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(fundada em 1946) e as Faculdades de Formação de Professores de Garanhuns 

(1966), de Nazaré da Mata (1966) e de Petrolina (1968). Em 1976 foi criado o 

Instituto de Ciências Biológicas, como unidade centralizadora das disciplinas básicas 

dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem e Educação Física67. No início 

da década de 90, a instituição é reconhecida por Portaria do MEC 

como Universidade de Pernambuco.  Uma vez transformada em universidade, a 

instituição permanece tendo o caráter de instituição pública estadual (INEP, 2006). 

Atualmente, as unidades acadêmicas da UPE em Recife (e Região 

Metropolitana) oferecem 14 cursos de graduação e no interior do Estado, são 

oferecidos cursos nos campi de: Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, Petrolina, 

Salgueiro e Arcoverde. A UPE conta ainda com um Programa de Educação a 

Distância oferecendo cursos de Licenciatura em Letras e em Ciências Biológicas.  

Considerando esses sete campi a instituição oferece 49 cursos de graduação, 

incluindo-se o Programa Especial de Graduação em Pedagogia (Progrape), para 

formação de professores que estão em efetivo exercício em redes oficiais de ensino, 

atuando na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Esse 

programa é coordenado pelas Faculdades de Formação de Professores de Nazaré 

da Mata, de Garanhuns e de Petrolina. 

Segundo dados do Relatório de Atividades68, a UPE teve 35.042 alunos 

matriculados no segundo semestre de 2009 e disponibilizou 3.530 vagas no 

vestibular de 2010, no qual teve 28.241 inscritos, numa relação de 8 

candidatos/vaga. São oferecidos na UPE 14 cursos de Pós-graduação stricto sensu 

e 131 cursos lato sensu (11 cursos de MBA, 17 Residências Médicas e 103 outros 

cursos de Especialização). Esses cursos totalizam 3.662 alunos. 

Em dezembro de 2009, o governador do Estado, por meio do Decreto n.° 

34.380, instituiu a gratuidade das taxas de matrícula e de mensalidade para alunos 

matriculados na capital e no interior nos cursos de graduação na modalidade 

presencial ou à distância. A UPE era a única universidade pública estadual do País a 

cobrar pela mensalidade dos estudantes. A luta agora é para que o decreto se 

transforme em lei e evite que o benefício seja cancelado por outros governos, tendo 

                                                 
67

 Dados coletados no site: <http://www.upe.br/index.php?option=com>. Acesso em: 6 set. 2010.  
68

 Disponível em: <http://www.upe.br/download/proplan/ra_2009.pdf>. Acesso em: 6 set. 2010.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_90
http://www.upe.br/index.php?option=com
http://www.upe.br/download/proplan/ra_2009.pdf
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em vista que é de incumbência do governo do Estado repassar os valores das taxas 

(matrícula e mensalidade) para a instituição. 

A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) surgiu quase 

simultaneamente à Faculdade de Filosofia do Recife. Fundada pelos jesuítas, esta 

instituição reuniu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Manoel da Nóbrega 

(fundada em 1943) e a Faculdade de Comércio e Economia de Pernambuco (1948) 

e a uma Faculdade de Direito (1949), configurando assim, as áreas que permitiram o 

surgimento da UNICAP em 1951 (INEP, 2006). De acordo com seu Estatuto, esta 

universidade constitui-se sob a forma de associação, com personalidade jurídica de 

direito privado, tendo por finalidade o ensino, pesquisa e extensão, e sendo uma 

entidade filantrópica e de assistência social, comunitária, confessional.69 

A UNICAP oferece trinta e cinco (35) cursos de graduação, quarenta e quatro 

(44) cursos de Pós-graduação lato sensu e sete (7) cursos stricto sensu, sendo seis 

mestrados e um doutorado.  

Como alternativas ao custeio dos estudos, os estudantes oriundos de classe 

socioeconômica baixa dispõem de algumas alternativas de financiamento que 

incluem bolsas de estudo da própria instituição – seja de assistência social, de 

atletas ou de funcionários (com percentuais de desconto que variam de 10 a 100%); 

programas federais como FIES (com descontos de até 70% do valor da 

mensalidade), PROUNI; Creduc/MEC70, O Crédito Educativo UNICAP- um 

financiamento parcial ou total da semestralidade, reembolsável após um ano da 

integralização do curso, também em parcelas e em prazo equivalente ao tempo de 

utilização e o crédito convênio entre UNICAP e a FUNDAPLUB (que possibilita o 

financiamento das mensalidades dos alunos em percentuais que variam entre 25% e 

100%). 

A forma de acesso aos cursos de graduação da UNICAP se dá por vestibular 

e processo extra-vestibular, para casos de reintegração, transferência e portadores 

de diploma de curso superior. Em 2010, no processo seletivo da UNICAP, os 

candidatos puderam optar por fazer a prova do vestibular completa ou concorrer 

                                                 
69

Conforme conta no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Católica de 
Pernambuco. Recife: FASA, 2006. 
70

 Este crédito possibilita desconto de 70%. Trata-se de um programa anterior ao FIES, mantido para 
os alunos que ainda não concluíram o curso. 
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com as notas do Enem. Os inscritos que não fizeram a redação no Enem puderam 

se inscrever para fazer apenas a redação no dia das provas da Católica.  

Este cenário tem impactos diretos nos dados publicados pelo INEP/MEC. Em 

2008, existiam 582 cursos de graduação presenciais, sendo que 345 (59%) eram 

ofertados pelas instituições privadas e 237 (41%) pelas públicas. Digno de nota é o 

crescimento do número de cursos apresentado em dez anos (1998-2008), temos um 

acréscimo de 393% na rede privada (70 para 345 cursos) e de 106% nas públicas 

(115 para 237 cursos), conforme ilustram os dados da Tabela 3. Nesse período, a 

UFPE obteve um acréscimo de 25% nos cursos de graduação presenciais, elevando 

de 56 cursos em 1998, para 70 em 2008, sendo que 12 cursos oferecem vagas nos 

turnos diurno e noturno.   

Tabela 3 
Evolução do Número de Cursos de Graduação Presenciais, nas IES Públicas e 

Privadas no Estado de Pernambuco - 1991 a 2008 
 
 

  Ano       Total       Pública       %     Privada    %  

  1991 169   103  61 66    39 
  1996 
  1998 

205 
185 

         130 
         115 

 63 
 62 

75     
70                                         

   37 
   38 

  2004 
  2008 

398 
582 

  180 
  237 

      45 
      41 

218 
345 

   55 
   59 

                           Fonte: INEP/MEC 

 

Faz-se necessário atentarmos para o fato de que, em 2008, das 5.080.056 

matrículas registradas na educação superior no Brasil nos cursos presenciais de 

graduação, 912.693 (18%) estavam concentradas na Região Nordeste, destas 

170.164 (18,6%) em Pernambuco, sendo que, mais da metade, isto é, 96.037 (56%) 

correspondem às matrículas nas instituições privadas e 74.127 (44%) nas públicas. 

Observa-se que de 1998 a 2008 há um crescimento significativo no número de 

matrículas na educação superior em PE (70.820 para 170.164). Chama a atenção, 

no entanto, o salto de 140% nas matrículas nas instituições privadas, passando de 

um total de 28.493 em 1998 para 96.037 em 2008. Desse total de matrículas 

efetuadas no ano de 2008 nas instituições privadas, 68% (65.590) estão localizadas 

no turno noturno e 32% (30.447) no diurno. Em contrapartida, o setor público teve 

um acréscimo de apenas 75,1% nesse mesmo período e a taxa de matrículas 

efetivadas no turno noturno fica em torno de 53%.  A tabela 4, a seguir, apresenta 

esses dados.     
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Cumpre dizer que até o ano de 2012 espera-se que o número de matrículas 

no segmento público em relação a 2002 seja alterado significativamente, pois tanto 

teremos a consolidação dos novos campi, como a execução plena do Reuni (2008-

2012) que prevê elevação no número de vagas nas universidades públicas federais.   

 
Tabela 4 

Evolução do Número de Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por 
Categoria Administrativa no Estado de Pernambuco - 1991 a 2008 

 
 

Ano 

 
 

PE 

 
 

Total 
Pública 

 

 

Federal 

 

Estadual 

 

Municipal 

 
% 

Públicas 

 
Total 

Privada 

 
% 

Privada 

1991 68.709 36.311 14.274 12.511 9.526 53% 32.398 47% 

1996 68.302 37.582 20.391 10.322 6.869 55% 30.720 45% 

1998 70.820 42.327 21.621 10.025 10.681 60% 28.493 40% 

2000 86.011 51.779 27.088 12.439 12.252 60% 34.232 40% 

2002 109.207 61.540 25.677 19.207 16.656 56% 47.667 44% 

2003 116.561 61.127 26.723 17.292 17.107 52% 55.434 48% 

2004 125.487 62.744 26.580 18.521 17.715 50% 62.743 50% 

2008 170.164 74.127 33.865 19.481 20.781 44% 96.037 56% 

        Fonte: INEP/MEC 

 

Aliado a este quadro, constata-se que, em Pernambuco, apesar do 

crescimento do setor privado no que diz respeito ao número de instituições, 

matrículas e vagas, a relação candidato/vaga diminuiu de 2,6 em 1998 para 1,3 em 

2008 (queda de 50%), evidenciando limites na expansão pela via privada no estado. 

A tendência ao esgotamento da expansão por esse setor manifesta-se também no 

número de vagas ociosas em 2008, das 62.192 vagas ofertadas nos cursos de 

graduação presenciais, 31.322 (50%) ficaram ociosas.  

 Conforme se pode depreender da tabela 5 no setor público enquanto o 

número de candidatos inscritos cresceu, exceto pela redução nos anos de 2006 e 

2008, as vagas não acompanharam o mesmo ritmo, embora se perceba expansão 

constante no período entre 1998-2007. Entre 2006 e 2008 a relação candidato/vaga 

ficou em torno de 4,7 e o percentual de vagas não preenchidas cresceu de 7,5% 
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para 14,8%. É preciso ressaltar, no entanto, que o maior número de vagas ociosas 

nas instituições públicas pernambucanas está concentrado na rede estadual e 

municipal. Provavelmente o crescimento de vagas ociosas nos cursos de graduação 

presenciais ocorreu devido ao PROUNI, cuja seleção se baseia no Enem, a oferta 

dos cursos de graduação por meio da modalidade educação à distância e dos 

cursos de educação superior implementados pelos IFETS, dispersando assim a 

demanda por essa modalidade de escolaridade.  

 
Tabela 5 

Vagas Oferecidas nos Cursos de Graduação Presenciais, Candidatos Inscritos, 

Ingressos por Vestibular e outros Processos Seletivos no Setor Público em 
Pernambuco - 1998 a 2008 

 

 Ano   Vagas   Candidatos Candidato/Vaga   Ingressos Vagas Ociosas  

1998 12.459  68.157 5,4 11.199  1.260 - 10% 
1999 
2002 

13.786 
17.367 

 75.817 
 98.379 

5,4 
5,6 

13.761 
16.615 

     25 - 0,18% 
 752 - 4,3% 

2004 17.437 106.860 6,1 16.470 967- 5,5% 
2005 
2006 

18.922 
20.601 

109.545 
  98.302 

5,8 
4,8 

18.029 
19.063 

 893 - 4,7% 
1.538 - 7,5% 

2007 21.754 103.294 4,7 19.116 2.638 - 12% 
2008 20.789   96.981 4,7 17.716  3.073 - 14,8% 

      
                         Fonte: INEP/MEC 

 

No que se refere aos docentes da educação superior, dados do INEP/MEC 

demonstram que, em 2008, dos 10.402 docentes de PE, 5.436 (52%) atuavam no 

setor público e 4.966 (48%) no setor privado. Em dez anos (1998 a 2008), o número 

de docentes das instituições privadas cresceu 226,5% e, no segmento público, esse 

crescimento foi de apenas 47%. Registre-se também que no período de 1995 a 

2008, a maior taxa de crescimento anual do número de docentes no setor público 

ocorreu em 2006-2007 (11,6%). Já no setor privado, esse percentual cresceu 22% 

em 2005-2006.   

Há que se considerar, também, nessa análise, que em Pernambuco dos 

10.402 docentes contabilizados no Censo da Educação Superior em 2008, cerca de 

40% possuem graduação e especialização, e 60% detém a pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado). Salientamos, no entanto, que 34% desses últimos 

docentes estão concentrados nos estabelecimentos públicos, enquanto os demais 
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26% se dividem entre as 70 instituições privadas, as quais submetem os docentes 

às condições dos contratos por hora-aula.   

 A partir do exposto, é possível inferir que a educação superior em PE 

apresentou expansão acentuada nos últimos anos, como resultado de vários fatores 

já explicitados, porém com forte ênfase no segmento privado. No entanto, faz-se 

necessário atentarmos que a procura pelo setor público tem-se impulsionado, 

mesmo com a redução do número de candidatos exposta em 2008.  

Nesse cenário, insere-se nossa pesquisa que tem como objetivo analisar os 

impactos do Reuni no que diz respeito à ampliação das oportunidades de acesso a 

estudantes provenientes das camadas mais pobres da população e de segmentos 

sociais com reduzida participação nesse nível de escolaridade no âmbito da UFPE. 

Com esse intuito, abordamos a seguir aspectos referentes à criação, consolidação e 

expansão da UFPE de forma que favoreça a compreensão dos nossos objetivos.  

 

5.2 A UFPE no contexto local: surgimento e consolidação da instituição  

  

A educação superior pública federal no estado de Pernambuco teve seu início 

com a Carta de Lei de 11 de agosto de 1827, que instituía a criação do Curso 

Jurídico de Olinda que deu origem a Faculdade de Direito do Recife. Porém, suas 

atividades só iniciaram em maio de 1828. 

 Antes disso em Pernambuco “a iniciativa privada, se aliou ao trabalho 

governamental, criando e fazendo funcionar faculdades e escolas, que, isoladas 

uma das outras, buscavam preparar os profissionais de nível superior que o 

progresso natural do país estava a demandar” (REIS, 1969, p. 12).  Ao lado da 

Faculdade de Direito outras instituições de cunho privado desenvolviam suas 

atividades. 

Neste contexto, a Faculdade de Direito do Recife, mantinha posição 

destacada pelo fato de ser a instituição mais antiga, a única de cunho federal da 

região e pela forte liderança cultural e política de seus integrantes. A Faculdade de 

Direito produziu um movimento intelectual conhecido como “Escola de Recife”, 

fortemente influente no cenário intelectual do país, com acalorados debates sobre 
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temas polêmicos da época71. Em 1946, a partir da organização de seus membros 

tendo a frente o seu diretor o professor Joaquim Ignácio de Almeida Amazonas, 

recorreu-se ao governo federal para a criação da universidade em Pernambuco. 

 
Era preciso “resumir”, “organizar”, “modernizar”, pois o Recife, como 
centro intermediador entre o núcleo do Sudeste e a enorme periferia 
do Nordeste e Norte desenvolvia-se mais demograficamente, em 
termos relativos, do que o País como um todo, atraindo para as suas 
escolas superiores elementos de outros Estados, provenientes, em 
geral, da classe agrária, da burguesia urbana e de uma já visível e 
atuante classe média. (PERRUCI, 1986. p.508). 
 

O surgimento da Universidade Federal de Pernambuco em seus momentos 

iniciais correspondeu à instituição da Universidade do Recife criada através do 

Decreto Lei n°. 9.388, de 20 de junho de 1946, vindo a iniciar seus trabalhos a partir 

do funcionamento do Conselho Universitário e de eleito o seu primeiro Reitor o 

professor Joaquim Amazonas, em 11/08/46. 

 
[...] já pelo menos a partir da década de 1930, o discurso educacional 
modernizante, construído no Sudeste brasileiro, em grande parte, se 
fazia sentir no meio de intelectuais progressistas locais. A 
“redemocratização”, com a queda do Estado Novo, em 1945, 
propiciou uma conjuntura favorável à retomada da autonomia 
estadual e o ensino superior se redefine, a partir de então, em termos 
de mudança (dentro das raízes liberais do discurso modernizante) e 
de controle (dentro das raízes oligárquicas locais), formalizados em 
termos de uma centralização acadêmica e administrativa, reunindo 
as diversas escolas isoladas no que se denominou, pomposamente, 
de “Universidade do Recife” (PERRUCI, 1986. p.509). 
 

De acordo com Reis (1959), a Universidade do Recife 

Ao nascer englobava as mais destacadas Faculdade e Escolas 
Superiores da capital pernambucana. No decreto mesmo de criação, 
estava anotada a composição inicial, com a Faculdade de Direito, a 
Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina e escolas anexas de 
Odontologia e Farmácia, a Escola de Belas-Artes e a Faculdade de 
Filosofia do Recife (REIS, 1959, p. 5).   
 

A criação de uma universidade exigia como elemento fundamental uma 

Faculdade de Filosofia, desse modo foi incorporada a Faculdade de Filosofia do 

Recife, sendo mais tarde instituída também a Faculdade Estadual de Filosofia, nos 

mesmos moldes da Faculdade Nacional de Filosofia.  Em seu Plano de Estudos72 a 

                                                 
71

 INEP. Educação Superior Brasileira: 1991-2004/Pernambuco.  Brasília. INEP/MEC, 2006. 
72

 Conforme Estatuto divulgado pela imprensa através do Diário da Noite em 11/06/1946 
(BERNARDES et all. 2007, p.19) 



145 

 

 

 

Faculdade Estadual de Filosofia compreendia quatro secções fundamentais: a) de 

Filosofia; b) de Ciências; c) de Letras; d) de Pedagogia.  Havia ainda uma secção 

especial de Didática. Cabia à Faculdade ministrar cursos ordinários (conjunto 

harmônico de disciplinas com obtenção final de um diploma) e extraordinários 

(cursos de aperfeiçoamento e cursos avulsos).   

 Em relação às secções, encontramos em Bernardes (2007, p.19) menção à 

seguinte organização: 

- Secção de Filosofia – constituída de um curso ordinário: o Curso de 
Filosofia; 
- Secção de Ciências – compreendendo seis cursos ordinários: 
Curso de Matemática, de Física, de Química, de História Natural, de 
Geografia e - História, de Ciências Sociais; 
- Secção de Letras – com três cursos ordinários: de Letras Clássicas, 
Letras Neo-latinas e de Letras Anglo-germânicas; 
- Secção de Pedagogia – com um único curso ordinário, o de 
Pedagogia; 
- Secção de Didática – também com um curso ordinário, o Curso de 
Didática. 

 

 Todos esses cursos ordinários tinham a duração de três anos, exceto o Curso 

de Didática, com apenas um ano de duração. O texto do Diário da Noite trazido por 

Bernardes (2007, p.21) destaca ainda que o capítulo oitavo do decreto-lei que criou 

a Faculdade Estadual de Filosofia (n˚ 1390 de 10 de junho de 1946), determinava a 

edição de uma revista, que deveria circular “pelo menos duas vezes por ano 

destinando-se a divulgação dos resultados de suas realizações no terreno do ensino 

e da pesquisa com o mesmo objetivo podendo ser feitas publicações avulsas.” 

Com o decorrer dos anos, a Universidade do Recife incorporou outras 

entidades de ensino, tais como: a escola de Química e a Faculdade de Ciências 

Econômicas, ambas em 1949, sendo que desde 1947, pela Lei de 4 de dezembro 

daquele ano, foram federalizadas todas as escolas restantes da UR. 

O primeiro reitor da Universidade do Recife foi o prof. Joaquim Ignácio de 

Almeida Amazonas. Nessa perspectiva, afirma Reis “a 11 de agosto de 1946, a 

comunidade recifense, e por seu intermédio, todo o Nordeste brasileiro, viu a 

concretização de um sonho de muitos séculos: a instalação de uma universidade, a 

primeira no norte do país” (1969, p. 11).  Noticiado em todos os jornais da época 

como evento de grande magnitude (BERNARDES, 2007, p.22), a inauguração 

solene da Universidade do Recife aconteceu no Teatro de Santa Isabel, com a 



146 

 

 

 

presença de intelectuais, professores, autoridades governamentais, representantes 

do Ministério da Educação, representantes de faculdades locais e de outros estados. 

De acordo com Campos (2006. p.108)  

A história da Universidade se confunde com a do reitor Amazonas. 
Em maio de 1946, quando ocupava o cargo de Diretor da Faculdade 
de Direito, ele foi chamado pelo Presidente da República, Eurico 
Gaspar Dutra, e pelo Ministro da Educação e Saúde, Souza Campos, 
para organizar a Universidade do Recife, sendo depois indicado para 
a lista tríplice e escolhido primeiro Reitor da Universidade do Recife. 
O reitorado só perde Amazonas em 1959, em função de seu 
falecimento.73 

Os Estatutos da Universidade do Recife, instituídos pelo Decreto n˚ 21.904, 

de 8 de outubro de 1946 (SANTOS; SILVA, 2009, p.17) define a seguinte estrutura: 

Assembleia Universitária, Conselho de Curadores, Conselho Universitário e Reitoria.  

Esses Estatutos são alvo de grandes críticas, na época, principalmente por parte 

dos professores da Faculdade de Direito (BERNARDES, 2007, p.42-49), no que se 

refere à ampla centralização de poderes nas mãos do reitor, falta de simetria no 

tempo dos mandatos de reitor e vice-reitor, a falta de entendimento prévio com as 

congregações das Escolas, entre outros aspectos. 

É interessante destacar, como o faz Bernardes (2006)74, o contexto histórico 

mundial e nacional no qual a Universidade do Recife surge. Segundo o autor o 

mundo saía de uma experiência histórica dramática, mas que se abria a uma 

perspectiva de esperança. Nesse sentido, ressalta que sempre fizeram parte da 

história dessa universidade desde sua gênese aos dias de hoje (UFPE), em graus 

variados “a tensão entre a tradição e a modernidade, entre a conservação e a 

mudança” (grifos do autor). Afirma ainda Bernardes (2006, p.XV) que 

 
O mundo apresentava-se em reconstrução, um mundo que a 
Segunda Guerra Mundial havia transformado profundamente em 
muitos de seus aspectos, entre os quais podemos citar o desafio de 
compatibilizar as instituições democráticas clássicas com uma ampla 
política social e a gradativa ascensão das mulheres de classe média 
ao mundo do trabalho e da qualificação profissional. 
 
 

                                                 
73

 De acordo com Baltar (apud CAMPOS, 2006), o Reitor Amazonas assenhorou-se tanto da 
Universidade que estabeleceu um regimento onde o reitor poderia continuar no cargo, sem obedecer 

ao limite de idade do serviço público (70 anos). Morreu aos 80 anos de idade no exercício do cargo.  
74

 Na apresentação do livro de Renata C. Cabral, Mário Russo: um arquiteto italiano racionalista em 
Recife. Obra que trata em detalhes do projeto e construção da Cidade Universitária da UFPE. 
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5.2.1 A Cidade Universitária   

A construção do campus universitário teve início em 1948, embora a 

discussão sobre sua localização tenha se iniciado um ano antes.  Acompanhada 

pela imprensa local, como aponta Bernardes (2007), as discussões e análises sobre 

as condições necessárias a tal escolha incluíam aspectos como: a extensão do 

terreno (mínimo 120 hectares), condições de acesso, condições físicas do terreno, 

condições de facilidade de saneamento e esgotos, entre outras. Desse modo, foram 

analisados por comissões técnicas: um terreno na Torre (descartado em virtude do 

alto custo necessário com aterro e desapropriações), terreno em Tacaruna (inviável 

pela proximidade com o Matadouro), Ibura (embora extenso iria requerer grande 

investimento em aterro de mangues), Ilha do Leite (área insuficiente e com grande 

necessidade de aterros), Ilha Joana Bezerra e Maruim (necessidade de aterros e 

construção de pontes) e o local onde antes funcionou o Engenho do Meio, sendo 

este o escolhido por ser plano, sem necessidades de aterros ou terraplanagens, de 

grande extensão e de fácil acesso. A esse respeito, com a resolução do impasse 

frente à escolha do espaço físico, passam a ser então projetadas as construções 

que constituiriam o campus, a proclamada Cidade Universitária, como coloca Reis 

 

Assim que se criou a Universidade do Recife, seus dirigentes 
começaram a pensar na cidade universitária. Adquiriram nas terras 
do antigo Engenho do Meio, uma área de 156 hectares, onde serão 
construídos todos os edifícios necessários para alojar os serviços 
administrativos, as faculdades, escolas e institutos, para o hospital 
das clínicas, e para as residências dos professores, funcionários e 
estudantes, além do estádio e dos serviços auxiliares (REIS, 1959, p. 
45-46). 
 

Visto como uma condição sine qua non para a consolidação da universidade, 

a construção do campus baseava-se na ideia de que “através dos colégios 

medievais, dentre os quais se destacam o que deu origem à Universidade de Paris, 

– Sorbonne, herdamos aquele sistema helênico e, adaptando-o às situações atuais, 

temos a Cidade Universitária” (REIS, 1959, p. 45). De acordo com Pontual (apud 

CAMPOS, 2006, p.105) a criação da Cidade Universitária está imersa num cenário 

político dos anos 50 no Recife marcado por uma “vontade desenvolvimentista”, 

também observada na criação de indústrias na época, que se relaciona à “vontade 
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de dirigentes e intelectuais de minimizar as desigualdades entre o Nordeste e as 

outras regiões do país (...)”. 

Os recursos utilizados na aquisição do terreno e implantação do campus 

universitário foram provenientes do governo do estado, que alocou 0,10% de 

impostos de vendas e consignações para ser repassado à Universidade para a 

execução do projeto, o que resultaria em aproximadamente 10 milhões de cruzeiros 

anuais (CABRAL, 2006, p.111). O reitor Joaquim Amazonas convidou, para a 

elaboração e condução do projeto, o arquiteto italiano Mário Russo, que desde 1949 

integrava o corpo docente da Escola de Belas Artes de Pernambuco, atuando na 

formação de arquitetos (REIS, 1959; CAMPOS, 2006; BERNARDES, 2007). 

Coube também a Mário Russo demonstrar, do ponto de vista técnico-

urbanístico, a viabilidade da área escolhida, que segundo o arquiteto, por ser na 

periferia da zona urbana com ligação de amplas avenidas com os bairros de 

Caxangá, Várzea e Iputinga, levaria a um natural desenvolvimento da cidade do 

Recife. Aspecto que, segundo Campos (2006. p.42), se observa no crescimento de 

regiões como a Várzea, próximo ao Engenho do Meio, que sofre um crescimento de 

113,32% entre as décadas de 1950 e 1960. Tal escolha, no entanto, foi marcada por 

polêmicas e oposições que permearam todo o período de planejamento, construção 

e transferência das faculdades para as novas instalações, fato muito divulgado e 

alimentado pela imprensa local à época (CAMPOS, 2006; BERNARDES, 2007). 

Do projeto inicial elaborado pelo arquiteto italiano, no entanto, só chegaram a 

ser construídos conforme idealizado por ele, apenas a Faculdade de Medicina, o 

Hospital das Clínicas, o Instituto de Antibióticos e o Instituto de Biologia Marítima. 

 De acordo com Campos (2006, p.68), o projeto do Instituto de Antibióticos, 

por exemplo, “sintetizava a tendência do ensino superior na década de 50, época 

marcada pelo desenvolvimentismo. Ao lado do ensino teórico, ganha peso o campo 

das experimentações práticas.” O projeto da Escola de Engenharia, por sua vez, 

embora não tenha sido levado até o fim por Mário Russo, ressalta a autora, insere-

se no âmbito de uma discussão interna sobre o peso que deveria assumir o ensino 

teórico e o ensino experimental, no qual o ensino da engenharia não se propõe mais 

a “tratar a ciência pela ciência, mas também a ciência como técnica” (CAMPOS, 

2006. p.71). Esses aspectos parecem reforçar a observação de Bernardes (2007, p. 

XV) de que “criar uma universidade no Nordeste, não podia significar apenas juntar 
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pré-existentes instituições de ensino superior e simplesmente dizer que a partir de 

então ela passara a existir.” 

Em decorrência dos vários embates com professores, ocorridos 

especialmente na construção do Hospital das Clínicas, no qual Russo teria 

enfrentado a resistência e críticas destes, somados à insatisfação do arquiteto com 

os engenheiros calculistas, cujos erros de cálculos teriam causado rachaduras em 

edifícios da Universidade, Mário Russo pede demissão em fevereiro de 1955, 

ficando a conclusão do projeto (e alterações neste) ao encargo de uma equipe de 

arquitetos do Escritório Técnico vinculado à Universidade e inicialmente dirigido pelo 

próprio Russo.75   

 

5.2.2 De Universidade do Recife à Universidade Federal de Pernambuco 

 

Por efeito da LDB de 1961, o “desenvolvimentismo” como ideologia penetra 

na UR, potencializando um amplo programa de reforma e adaptação aos novos 

tempos. 

[...] talvez o aspecto mais destacado do período, a UR começa a se 
abrir para fora de suas muralhas tradicionais. De fato, 
acompanhando a efervescência política e cultural do Recife dos 
finais dos anos de 1950, a UR começa a ser propagandeada, 
também, como a “Universidade para o povo”. Cria-se o Serviço de 
Extensão Cultural (SEC), sob a direção do educador Paulo Freire, 
um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular (MCP) e com 
ligações diretas com a política popular e participativa do então 
Prefeito do Recife e, posteriormente, Governador do Estado, Miguel 
Arraes de Alencar (PERRUCI, 1986. p.515-516). 
 

 Em sintonia com a história das demais Universidades brasileiras, a UR 

realizou grande mudança estrutural em 1963, com a reformulação estatutária. Nessa 

época, a estrutura física da Universidade contava com treze Faculdades e Escolas e 

três cursos autônomos, onze Institutos, dois centros de treinamentos e duas 

instituições complementares, o Hospital das Clínicas e o Ginásio de Aplicação 

(REIS, 1969). Denominada de Universidade Federal de Pernambuco, por expressa 

                                                 
75

  A esse respeito Campos (2006) traz algumas outras conjecturas sobre as causas da saída de 
Mário Russo do Recife e do Escritório Técnico. Percebe-se, porém no trabalho de Santos e Silva 

(2009, p.114-116) que também na mesma época, a construção da Cidade Universitária foi marcada 
por alguns embates, particularmente no que se refere às licitações para a realização da obra, com 
recursos interpostos e mandados de segurança questionando os resultados dos processos.  
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determinação legal em 1965, a UFPE passou a integrar o novo sistema de educação 

superior do país, como autarquia vinculada ao MEC. 

Em obediência aos Decretos-Leis n˚53, de 18 de novembro de 1966 e n˚252, 

de 28 de fevereiro de 1967, a Universidade Federal de Pernambuco promoveu uma 

reestruturação, que segundo Reis (1969, p.19), definia como órgão de ensino e de 

pesquisa no seu campo de estudos, cada unidade universitária, de modo que as 

Faculdades, Escolas e Institutos, “passaram a ter significação sinônima”. Assim, 

surgem (REIS, 1969, p.19-23): 

- Unidades do sistema comum de ensino e pesquisa básicos: o Instituto de 

Matemática, o de Física, o de Biociências, o de Geociências, o de Filosofia e 

Ciências Humanas, o de Letras, a Escola de Química e a de Belas Artes. 

- Unidades de formação profissional e pesquisa aplicada: Escola de 

Engenharia, Escola de Administração, Faculdade de Arquitetura, de Direito, de 

Ciências Econômicas, de Educação, de Enfermagem, de Farmácia, de Medicina e a 

de Odontologia. 

- Unidades especializadas: Instituto de Antibióticos, Instituto de Micologia, e o 

de Nutrição. 

-Órgãos Suplementares: Centro de Energia Nuclear, Centro de Recursos 

Naturais, Laboratório de Ciências do Mar, Centro de Ensino de Ciências do 

Nordeste, Imprensa e Rádio Universitária, Televisão Universitária, Biblioteca Central, 

Centro de Administração e Centro de Processamento de Dados. 

Perruci destaca que, 

 
Na verdade, de 1964 a 1974, a UFPE internaliza a ideologia ufanista 
do rápido desenvolvimento capitalista, de cunho eminentemente 
concentrador, ao mesmo tempo em que recupera antigas 
reivindicações progressistas, como o maior número de vagas, maior 
eficiência e organização do ensino, maior autonomia para expansão 
do corpo docente, melhor remuneração para a pesquisa, etc. (...) Em 
resumo, e como fatos gerais a todo o sistema de ensino superior 
brasileiro, temos a Reforma de 1968 que massifica o ensino, 
centraliza os vestibulares (...) elimina-se a Cátedra, criam-se os 
Departamentos, surgem as condições básicas para a pós-graduação 
com o tempo integral, modernizam-se os equipamentos e se inicia 
uma intensa e intensiva preparação no exterior de docentes em nível 
de Mestrado e Doutorado. Alguns institutos são criados, enquanto 
outros preexistentes transformam-se em programas de pós-
graduação, responsáveis, na verdade, pela sustentação da atividade 
de pesquisa na UFPE (1986. p. 521). 
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No entanto, as mudanças ocorridas entre 1964 e 1974, especialmente entre 

1970 e 1974, redefiniram a Universidade de “cima para baixo”, isto é, incorporaram 

um modelo universitário, onde o capitalismo já apresentava formas maduras de 

atuar, como salienta Perruci (grifos do autor), fazendo emergir, segundo ele, “além 

do economista, do físico e do planejador educacional”, “duas categorias de 

profissionais: o tecnoburocrata e o pesquisador conveniado”, enquanto se vivia um 

clima intenso de pesquisa e de ensino pós-graduação. O autor acrescenta que a 

partir de 1974, quando as verbas começam a escassear como conseqüência do 

esgotamento do “milagre brasileiro” vê-se uma tentativa de redefinir a UFPE em 

termos de uma volta aos valores “humanistas” e “universalistas” do passado. 

Segundo o autor, diminuiu-se o poder tecnoburocrático modernizante, assim como 

os estímulos à pesquisa e à pós-graduação.  

 

5.3 A UFPE Hoje 

 

5.3.1 A comunidade universitária  

 

A UFPE, de acordo com dados de 2009 da Pró-Reitoria de Planejamento, 

Orçamento e Finanças (PROPLAN), conta com doze (12) Centros Acadêmicos, 

agrupando três campi: Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão.  No vestibular 

2010, ofereceu vagas para 106 cursos de graduação, sendo 92 no campus Recife, 

10 em Caruaru e 04 em Vitória de Santo Antão. Oferece ainda cursos de graduação 

na modalidade à distância, como Licenciaturas em Letras e em Matemática. 

Atualmente em relação à Pós-Graduação, a UFPE oferece também 101 cursos 

stricto sensu, sendo: 58 mestrados e 43 Doutorados, além de 81 cursos de 

especialização lato sensu e 294 cursos de extensão. 

Em relação ao corpo docente, a UFPE conta com 2.289 professores (nos três 

campi), sendo 1.918 efetivos (84%), os demais 371 temporários (estando aqui 

incluídos os professores substitutos e os visitantes). No ano de 2009, a situação dos 

docentes efetivos do magistério superior quanto à titulação era a seguinte: 3% 

professores graduados, 3% especialistas, 21% mestres e 73% doutores. 

Destacamos o crescente aumento da qualificação do corpo docente da instituição. 
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Em 2004, contava com 469 mestres e 982 doutores, no seu quadro efetivo. Já em 

2009, o número de doutores avança para 1.408, o que representa um aumento de 

43,4%, observando-se que, paralelamente, ao aumento do número de doutores, 

ocorre, no mesmo período uma discreta diminuição do número de mestres (de 469 

mestres em 2004 para 415 em 2009). No Campus Recife observa-se ainda, que o 

número de professores substitutos76 permanece relativamente elevado (369 em 

2004 e 315 em 2009) ao mesmo tempo em que ocorreu um incremento na ordem de 

9,6% no número de professores efetivos, passando de 1.589 para 1.741 no mesmo 

período representado.  

 

Tabela 6 

Distribuição dos Docentes do Magistério Superior da UFPE por campi  
no período de 2004 a 2009  

                        
 
 
 

Ano 

 
EFETIVOS 

 
Total 

 
TEMPORÁRIOS 

 
Total 

 
Total 
Geral  

Recife 
 

Caruaru 
 

Vitória de 
Santo Antão 

  
Substituto 

 
Visitante 

Recif e Caruaru Vitória Recife 

2004 1.589 -------- -------- -------- 369 -------- -------- 14 383 1.972 
2005 1.610 -------- -------- -------- 293 -------- -------- 3 296 1.906 

2006 1.659 56 29 1.744 237 -------- -------- 0 237 1.981 
2007 1.648 55 38 1.741 294 -------- 10 11 315 2.056 

2008 1.648 81 55 1.784 264 10 16 8 298 2.082 
2009 1.741 91 86 1.918 315 20 30 6 371 2.289 

Fonte: PROPLAN/UFPE 

 

Cabe ressaltar que do total de professores efetivos dos três campi da UFPE, 

em 2009, 82% trabalham em regime de Dedicação Exclusiva (DE) e 18% em regime 

de 40 e 20 horas. Esse diagnóstico aponta a opção da instituição pela contratação 

de docentes em regime de trabalho em dedicação exclusiva, decisão que pode vir a 

fortalecer a ideia da universidade estruturada segundo o princípio da 

indissociabiliade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, qualificando dessa forma 

a graduação e a pós-graduação da UFPE. 

Tal encaminhamento aponta a capacidade dos sujeitos que fazem parte do 

contexto da prática, espaço visto por alguns autores apenas como de 

implementação de políticas, de reinterpretar as proposições dos textos políticos, 
                                                 
76

 A contratação de professores substitutos no âmbito das IFES a partir da década de noventa deixou 
de ter caráter emergencial, isto é, em caso de exoneração ou demissão, aposentadoria ou 

falecimento, afastamento para capacitação ou licença de concessão obrigatória, passando a ser uma 
prática permanente, utilizada pelo governo federal como estratégia para baratear os investimentos 
com os docentes do terceiro grau. 
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fazendo emergir novas práticas em torno do Reuni. O depoimento a seguir nos ajuda 

a observar esse fato. 

 
A materialização do Reuni vai depender muito de cada IFES. Existe 
universidade que está realizando concurso público e contratando 
docente em regime de trabalho de 20 e 40 horas, com titulação de 
mestre, dizendo que depois o professor solicita a mudança de regime 
de trabalho para dedicação exclusiva. A mudança não é tão simples, 
em função do banco de professores-equivalente (Entrevista n.°7, 
realizada em 02 de julho de 2010). 
 

 

O depoimento indica que a UFPE vem seguindo uma posição de priorizar as 

contratações de docentes com Dedicação Exclusiva. Segundo Lima (2009), no 

entanto, o Reuni constitui-se numa política elaborada pelo Banco Mundial para os 

países da periferia do capitalismo, pois destaca que,  

 
[...] fica evidente que ações do governo estimulam as universidades 
federais à contratação de professores em regime de trabalho de 20 
horas para o trabalho em sala de aula, esvaziando o sentido do 
regime de trabalho em dedicação exclusiva, base para a realização 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (2009, 
p.150) 

 

Cabe salientar, entretanto, que tal fixação numa única forma de compreender 

as práticas sociais encerra uma posição ideológica, impedindo entender que uma 

política não se impõe, de “cima para baixo”, mas que a mesma pode ser recriada a 

partir da produção de novos sentidos decorrentes das tensões, pressões e 

negociações que emergem no contexto da implementação.  

 Neste debate cabe lembrar que além dos professores do magistério superior, 

a UFPE conta ainda com 45 professores da Educação Básica (ensino fundamental e 

médio) lotados no Colégio de Aplicação (CAp), sendo 16 doutores (36%), 19 

mestres (42%), 7 especialistas (16%) e 3 graduados (6%). A UFPE conta também 

com a colaboração de 3.551 servidores técnico-administrativo distribuídos nos três 

campi e no Hospital das Clínicas.  

 Em 200977 o corpo discente foi composto por trinta e um mil, oitocentos e 

trinta e seis (31.836) estudantes matriculados nos três campi nos cursos de 

graduação, sendo, no entanto, dois mil trezentos e setenta e dois (2.372) em 

                                                 
77

 Dados da PROPLAN/UFPE. 
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Caruaru e oitocentos e onze (811) em Vitória. Além desses, registram-se 3.422 

alunos de mestrado e 2.046 de doutorado, além dos que cursam especializações e 

cursos de extensão. 

É oportuno registrarmos que a partir de 2003 com a política nacional de 

expansão e interiorização das IFES, a UFPE aderiu ao programa e, em 2006, 

implementou o primeiro campi avançado da universidade na cidade de Caruaru, a 

131 km de Recife. O Centro Acadêmico do Agreste (CAA) foi inaugurado em 20 de 

março de 2006 visando atender à demanda da região do Agreste pernambucano, 

inserida num projeto mais amplo de interiorização da educação superior pública, 

também adotada por outras instituições federais do país. A escolha do município se 

deu em função de sua relevância no contexto do Agreste. Inicialmente o CAA 

funcionou em instalações do Pólo Comercial de Caruaru. Atualmente dispõe de sede 

própria, construída para esses fins e oferece os cursos de graduação em: Design, 

Administração, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Pedagogia, Licenciatura em Química, Física e em Matemática. Além desses, há 

ainda o Curso de Licenciatura em Educação Intercultural (Educação Indígena), que 

visa formar Educadores indígenas para atuar no Ensino Fundamental e Médio nas 

escolas indígenas de suas comunidades.  Além dos cursos de graduação o CAA 

inicia em 2010 as atividades do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e 

Ambiental, oferecendo curso de Mestrado em duas Áreas de Concentração: 

Estrutura de Materiais e Tecnologia Ambiental. 

Outro campus avançado da UFPE é o Centro Acadêmico de Vitória de Santo 

Antão (CAV), em funcionamento desde 21 de agosto de 2006, no município de 

Vitória de Santo Antão, a 50 km de Recife (na Zona da Mata Sul de Pernambuco), 

são oferecidos os cursos de graduação nas áreas de saúde e biológica: Bacharelado 

em Enfermagem, Bacharelado em Nutrição, Licenciatura em Ciências Biológicas e 

Bacharelado em Educação Física. Para 2011, está programado a implementação do 

curso de Licenciatura em Educação Física. Além disso, o Centro conta com um 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente, desde 2009, 

oferecendo curso de Mestrado em duas áreas de concentração: Biotecnologia e 

Saúde Humana. 

Os novos campi criados não se fundamentam mais em Centros e 

Departamentos, “estrutura comum ao Campus do Recife, mas em Núcleos, nos 
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quais estão lotados os professores e se localizam os cursos” (PDI/UFPE, 2009-

2013, p. 16). No Centro Acadêmico do Agreste existem os seguintes Núcleos: 

Design, Formação Docente, Gestão e Tecnologia, já no Centro Acadêmico de Vitória 

de Santo Antão tem-se o Núcleo de Saúde. 

 

5.3.2 A admissão de candidatos  

 

O ingresso de estudantes na UFPE para os cursos presenciais de graduação 

na modalidade bacharelado ou licenciatura pode ocorrer por processo seletivo de 

vestibular e extravestibular. No segundo caso por transferência interna (turno e 

curso) ou externa (reintegração ou portadores de diploma). Atualmente, a UFPE 

realiza provas para avaliar os candidatos às vagas de transferência externa e 

estabelece como requisito, para os casos de transferência interna, ter cumprido 20% 

da carga horária de seu curso78.  

 Assim como nas diversas IFES, o vestibular na UFPE é o principal 

instrumento de seleção. Ao adotar nota do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), a partir do processo seletivo 2010, o ingresso via vestibular na instituição 

sofreu três alterações significativas. Primeira, a admissão de estudantes vincula-se à 

inscrição e realização do Enem e do vestibular da Universidade organizado pela 

Covest. Assim a nota final do candidato passa a ser a combinação dos resultados 

obtidos nas duas fases. O Enem é utilizado para compor a nota dos vestibulandos, 

equivalendo à primeira fase do processo de vestibular. A segunda fase fica a 

encargo da Comissão responsável pelo vestibular da instituição. A segunda 

alteração contempla o fim do ponto de corte na primeira fase do vestibular, isto é, o 

conhecido “peneirão”. Assim, todos os inscritos para o concurso fazem as provas da 

segunda fase, independentemente da nota obtida no Enem. A terceira mudança está 

associada ao término do vestibular unificado entre a UFPE, UFRPE e UNIVASF. 

Conforme já mencionado, diferentemente da UFPE, a UFRPE e a UNIVASF 

decidiram que o processo de seleção dos candidatos dar-se-ia em fase única, por 

                                                 
78

 Maiores detalhes sobre o processo seletivo de ingresso extravestibular - transferência interna e 

externa - consultar as Resoluções de n.° 15/2008 e 16/2008 do Conselho Coordenador de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE. Disponível em:<www.ufpe.br/proacad>. Acesso em:  20 
jun.2010. 

http://www.ufpe.br/proacad
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meio da nota do Enem, passando a integrar o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 

do MEC.  

Outro aspecto a salientar quanto a UFPE diz respeito, a concessão do bônus 

de 10%79, por meio de um sistema que articula critério socioeconômico (ter sido 

estudante de escola pública) com o critério geográfico. Desse modo, atualmente, no 

Campus Recife, o bônus é concedido a alunos que cursaram os três anos do Ensino 

Médio, integral e exclusivamente, em regime regular, em escola da rede pública, 

municipal e estadual, do Estado de Pernambuco, e, aos candidatos às vagas dos 

Centros Acadêmicos de Caruaru e Vitória de Santo Antão, o referido acréscimo está 

vinculado a alunos que cursaram todo o Ensino Médio em estabelecimentos de 

ensino (públicos ou privados) do interior do estado de Pernambuco. 

Importa, a este respeito, pontuar, como já mencionado no segundo capítulo, 

que assim como a UFPE outras instituições, a partir de 2005, adotaram ações 

afirmativas com bônus sem considerar etnia, como foi o caso da UFRPE, UFRN, e a 

USP. Já a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) combinou um bônus de 

30 pontos para os candidatos que fizeram todo o Ensino Médio em escolas públicas 

e mais 10 pontos bônus, para aqueles que, dentro desse grupo, se autodeclaram 

negros, pardos ou indígenas, conforme classificação utilizada pelo IBGE. Dessa 

forma, os candidatos egressos de escola pública e pertencentes às minorias étnicas 

totalizam 40 pontos (TESSLER, 2006a). 

Além do bônus, a UFPE concede isenção da taxa de inscrição no vestibular. 

Para concessão da isenção são considerados os seguintes critérios: ter cursado o 

Ensino Médio integralmente em escolas do Sistema Público de Educação e ser 

membro de família de baixa renda. A isenção da taxa pode ser de 100%, 50% ou 

30% do valor da inscrição.  

Outra ação desenvolvida pela UFPE diz respeito aos programas pré-

acadêmicos, cursos preparatórios para o vestibular, ofertados aos estudantes e 

egressos da rede pública nos campi de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão e, 

em comunidades populares na região metropolitana do Recife. Dados estatísticos 
                                                 
79

 De acordo com a Presidente da Covest à época Prof.ª Ana Cabral, o percentual do bônus 

adicionado no argumento de classificação dos candidatos egressos de escolas da rede pública foi 
definido pela UFPE a partir de estudo desenvolvido pela Covest, que diagnosticou que por uma, duas 
ou três questões os estudantes não eram aprovados, mas que estariam na mesma margem de 

conhecimento. Segundo Tessler (2006b) a incorporação de pontos de bônus pode de certa forma 
compensar a diferença de pontuação obtida por candidatos com diferentes trajetórias de vida, mas 
com mérito semelhante ao passar pelo vestibular.  



157 

 

 

 

mostram a influência positiva dos cursos pré-acadêmicos sobre a taxa de aprovação 

no vestibular dos estudantes que concluíram esses cursos. No vestibular 2010, 50% 

dos alunos dos 14 cursos pré-acadêmicos apoiados pela UFPE conseguiram 

aprovação em universidades públicas (FARIAS, 2010)80. No Plano Reuni/UFPE, 

enfatiza-se que nesses cursos pré-acadêmicos “os alunos das licenciaturas não só 

desenvolvem a prática da docência como preparam estudantes das escolas públicas 

para o vestibular, contribuindo assim para a democratização do acesso à formação 

de nível superior” 

Como em diversas outras universidades públicas federais, o vestibular da 

UFPE é, reconhecidamente, marcado por grande concorrência pelas vagas 

ofertadas, concorrência essa que historicamente é mais forte em alguns cursos 

específicos. Observa-se, porém, na tabela 7, que em 2010, embora o número de 

vagas tenha aumentado (fato que vem ocorrendo gradativamente desde 2004) o 

número de inscritos diminui, tendo aumentado discretamente em relação apenas ao 

ano anterior, mas mantendo uma diferença importante em relação ao início do 

período analisado81: em 2004 eram 4.431 vagas e 47.051 inscritos (sendo 4.420 

ingressantes). No vestibular de 2010, o número de vagas sobe para 6.517 enquanto 

o de inscritos cai para 44.501. Esse número vem em queda desde 2004, 

apresentando discreta recuperação em 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80

 Resultados apresentados por Ana Laura Farias, no Boletim Informativo da UFPE, INCampus, n°. 
146 de abril de 2010, na matéria intitulada “Pré-acadêmicos com boa aprovação”.  
81

 Dados disponibilizados pela COVEST do banco de dados. 
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Tabela 7 – Número de vagas, de inscritos e ingressantes  

nos vestibulares da UFPE no período de 2004 a 2010  
  

Ano Vagas Inscritos Ingressantes 
Inscritos/ 
Vagas 

 

Inscritos/ 
Ingressantes 

 

2004 4.431 47.051 4.420 9,4 9,4 

2005 4.425 46.735 4.336 9,5 9,3 

2006 5.130 45.831 4.916 11,2 10,7 

2008 5.245 39.286 5.035 13,4 12,8 

2009 5.996 40.197 6.079 14,9 15,1 

2010 6.517 44.501 6.149 14,6 13,8 
                  Fonte: Covest. 

 
Neste contexto, consideramos necessário realçar dois aspectos que geram 

impacto no acesso de estudantes ao terceiro grau: primeiro, o boom de instituições 

privadas que ocorreu em todo o Brasil a partir de 1999, inclusive no Estado de 

Pernambuco, ocasionando a corrida de estudantes para esses estabelecimentos em 

função dos processos seletivos serem menos competitivos, e que apresentam uma 

relação candidato/vaga menor; segundo, que a partir de 2005, começa-se a 

operacionalizar em âmbito nacional o PROUNI, cuja seleção se baseia no ENEM.  

Só em Pernambuco, no período de 2005 a 2010, pelo Programa, foram ofertadas 

16.317 bolsas de estudos, sendo 12.593 integrais e 3.724 parciais82. Registre-se que 

em outubro de 2009, conforme dados divulgados pelo MEC, o PROUNI já 

beneficiava em torno de 596 mil estudantes em todo o Brasil.  

É possível inferir, pelo número de estudantes beneficiados, que o PROUNI 

contribui de forma significativa para configurar o campo da educação superior, 

influenciando, se não para a democratização do acesso e permanência, ao menos 

para a expansão e consolidação do setor privado na educação superior brasileira. 

Todavia, autores como Catani (2006); Carvalho (2006) e Catani, Hey e Gilioli 

(2006) questionam a efetividade da ampliação do número de vagas na educação 

superior por meio da esfera privada como estratégia de democratização desse nível 

de escolaridade, uma vez que a permanência dos estudantes não é assegurada e a 

qualidade do ensino de algumas instituições é questionável, podendo assim tais 

                                                 
82

 Informações disponíveis no site <http://prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 7 ago. 2010.  

http://prouniportal.mec.gov.br/
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medidas sinalizar para uma democratização “às avessas”. Nas palavras de Carvalho 

(2006, p.994),   

[...] as camadas de baixa renda não necessitam apenas de 
gratuidade integral ou parcial para estudar, mas de condições que 
apenas as instituições públicas, ainda, podem oferecer, como: 
transporte, moradia estudantil, alimentação subsidiada, assistência 
medica disponível nos hospitais universitários e bolsas de trabalho e 
pesquisa. 

 

Ainda com base na tabela 7, percebe-se que no último vestibular há outro 

dado significativo que é uma diferença entre o número de ingressantes e o número 

de vagas ofertadas, tendo sido 2010 (no período de 2004-2010) o ano em que mais 

sobraram vagas (188 vagas não preenchidas). O maior número de vagas não 

preenchidas foi no Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, nas Licenciaturas de 

Física, Química e Matemática, com 113 vagas. No Campus Recife as vagas ociosas 

localizam-se no Conjunto das Engenharias (CTG), com 52 vagas e nos cursos de 

Expressão Gráfica (12) e Música (11). Tal fato, além de mobilizar grandemente a 

imprensa local e a opinião pública83, levou a Universidade a debater e aprovar no 

Conselho Universitário a realização de um vestibular extra, no meio do ano, para 

preencher as vagas ociosas do Campus Recife e do Agreste no vestibular de 201084.  

É, neste contexto, de ocupação de vagas ociosas, redução das taxas de 

evasão e aumento de ingresso na educação superior que no final de 2008, o 

Conselho Universitário da UFPE aprovou a Resolução n° 03/2008 que altera as 

normas de trancamento na instituição. A medida proíbe os estudantes a trancar a 

matrícula durante o primeiro ano de vínculo com a UFPE. Consta na resolução que o 

objetivo é evitar a existência de vagas ociosas, gerando oportunidades para novos 

estudantes ingressarem na instituição, buscando assim, inibir o bloqueio de vagas 

por parte dos aprovados no vestibular que realizam a matrícula, mas acabam 

desistindo do curso por ocuparem vaga em outras instituições de ensino.   

 Posição semelhante teve o Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CCEPE), ao aprovar por unanimidade, no dia 10 de dezembro, a 

                                                 
83

 São ilustrativas desse movimento as manchetes de matérias publicadas na imprensa (Diário de 
Pernambuco, Jornal do Commercio, Jornal de Caruaru): “UFPE estuda como vai preencher 188 
vagas que sobraram no vestibular”; “Sobram 188 vagas na UFPE”.  
84

 A UFPE como a maioria das IFES brasileiras, realiza apenas um vestibular por ano e em duas 
etapas. Em 2006, o não preenchimento das vagas para os campi de Caruaru e Vitória de Santo Antão 
levou a instituição a realizar vestibular extra.  
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Resolução 09/2009 que resgata a prática do jubilamento na instituição, em desuso 

desde a década de noventa. A recusa de matrícula nos cursos de graduação se dará 

por decurso de prazo para conclusão do curso ou pela persistência de rendimento 

escolar insuficiente.  Na referida Resolução foi instituído o “Programa de 

Acompanhamento de Estudos”, que pode ser solicitado pelo estudante que sentir 

dificuldades para cumprir as exigências mínimas do curso.  

 Referindo-se à sua posição sobre a Resolução, a Pró-Reitora para Assuntos 

Acadêmicos, aponta que 

o objetivo da resolução não é punir os estudantes, e sim criar 
condições de acompanhamento pela coordenação de curso e auxiliar 
aqueles que estão em dificuldades, possibilitando a conclusão em 
tempo hábil. [...] as normas para jubilamento evitarão a retenção e a 
ociosidade de vagas na UFPE, dando oportunidade às pessoas 
empenhadas em estudar (INCAMPUS, 2009, p.6). 
 

 Nesta mesma linha situa-se o entendimento de uma estudante da UFPE, do 

curso de Publicidade e Propaganda, ao afirmar que “pode ser bom porque as 

pessoas vão levar o curso mais a sério. Tem um aluno da minha turma que reprovou 

todas as disciplinas de um mesmo semestre e seria jubilado se as regras já 

estivessem valendo”85. 

Ao mesmo tempo, observamos a presença de discursos diferenciados com 

base em outras interpretações que sinalizam posição antagônica ao jubilamento. 

Esta é a visão do 1° Vice-Presidente da UNE para quem “o resgate do jubilamento 

na UFPE está atrelado ao Reuni. Pois como sabemos as metas que as instituições 

têm que atingir em função dos Acordos que fizeram junto ao MEC trouxeram de 

volta esse mecanismo de punição aos estudantes” (Entrevista n.°8, realizada em 08 

de julho de 2010). 

 Este é também o entendimento da estudante do curso de Ciências 

Ambientais, descontente com a decisão do CCEPE, declara “Acho que vai haver um 

aumento no número de vagas ociosas, principalmente nos cursos de exatas, onde 

não é difícil um aluno reprovar várias vezes a mesma disciplina. A proposta apoiada 

pelo movimento estudantil incluía o acompanhamento dos estudantes, mas sem o 

caráter punitivo da expulsão do aluno”86. 

                                                 
85

 Excerto de entrevista intitulada: Jubilamento de volta à UFPE. Disponível em:  

<http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=35931:jubilamento-de-
volta-a-ufpe&catid=9&Itemid=73>. Acesso em: 16 ago.2010. 
86

 Ibidem. 
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  Para o ex-presidente da Seção Sindical da Adufepe as regras de jubilamento 

aprovadas em 2009 são mais rigorosas. Em sua avaliação, a lógica é a seguinte: “se 

Maria não está apresentando resultado, tira e coloca João, só que isso não vai 

resolver o problema das vagas ociosas, pois o outro pode ter as mesmas 

dificuldades” (Entrevista n.°6, realizada em 15 de junho de 2010).    

 Percebe-se, pois, que os diferentes sujeitos que se posicionam sobre a 

questão do jubilamento sinalizam diferenças em seus discursos e atribuem 

significados que são influenciados pela forma como são produzidas as relações 

sociais a partir de orientações (econômica, política, cultural e ideológica) 

diferenciadas. Isto ocorre em função até mesmo das próprias posições por eles 

ocupadas em seu grupo de pertencimento. 

As divergências expostas nos posicionamentos com relação ao jubilamento 

também se refletiram à época, em 2007, com relação à adesão ao Reuni no âmbito 

da UFPE. Ressalta-se posição mais alinhada à perspectiva apontada pelo MEC e 

outra caracterizada, como de resistência ligada ao sindicato dos professores e 

movimentos estudantis atrelados a partidos políticos como o Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) e Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL).  

Na seção a seguir apresentamos as nuances do contexto de adesão ao 

Reuni, a formulação do Plano Reuni da UFPE e seu processo de constituição. 

 

5.4  Formulação e Prática do Plano Reuni na UFPE  

  

Em decorrência da publicação das Diretrizes Gerais do Reuni, em agosto de 

2007, que define os parâmetros de cálculo das metas globais e dá orientação para a 

elaboração de Plano de Reestruturação e Expansão das IFES, efetivou-se em 

âmbito nacional “debate” no interior das universidades federais a fim de legitimar a 

não adesão ao Programa Reuni, bem como a elaboração do referido Plano por parte 

das instituições que tivessem interesse em aderir ao Programa, tendo em vista que o 

mesmo teria que ser aprovado pelo órgão superior da instituição antes de ser 

enviado para análise da SESu/MEC, conforme prevê o Parágrafo Único do Decreto 

Presidencial n.° 6.096/2007 que instituiu o Reuni.  
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Como mencionado anteriormente, o processo de votação de adesão ao Reuni 

e de aprovação do Plano Reuni da UFPE aconteceu em Reunião Extraordinária do 

Conselho Universitário, realizada no dia 26 de outubro de 2007, mediante 

manifestações de resistências expressas por grupos de estudantes, professores e 

técnico-administrativos que tentaram impedir a realização da reunião do Conselho 

Universitário. Antes do início da sessão a reitoria foi ocupada por representantes 

desses grupos, na tentativa de inviabilizar a entrada dos conselheiros no Auditório 

João Alfredo, espaço onde regularmente acontecem as reuniões, tendo o reitor, 

transferido a reunião para seu gabinete.  

Na UFPE o Conselho Universitário é composto por 70 conselheiros, sendo 

que, de acordo com a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Universitário 

destinada a votação de adesão e de aprovação do Plano Reuni da UFPE, 35 

conselheiros se fizeram presentes e 5 justificaram ausência. Dos 35 representantes 

que compareceram, 26 conseguiram ter acesso ao Gabinete do Reitor e 9 não 

conseguiram, ficando assim em outros espaços da reitoria. Mesmo diante de tais 

acontecimentos, a reunião aconteceu e teve dentre os pontos de pauta o 

pronunciamento do Reitor que justificou a mudança do local da reunião e ressaltou a 

importância da discussão e aprovação do Reuni para as universidades públicas 

federais e em especial para UFPE, bem como o discurso do representante da 

Adufepe à época, que abordou os problemas advindos em caso do Reuni ser 

assumido pela universidade. Em sua fala ressalta a:  

 

Associação do Reuni ao Processo de Bolonha e a Universidade 
Nova - submissão a um projeto que rebaixará a qualidade de ensino 
em nome da popularização da educação superior, assinatura de um 
contrato de gestão - lógica produtivista e aumento da relação 

professor e estudante (EXCERTO DO PRONUNCIAMENTO) 87.  

  

Ao associar o Reuni ao Processo de Bolonha e a Universidade Nova o 

representante da Adufepe sinaliza para um “discurso não-aglutinador”, pois aponta 

para uma disputa de posições discursivas em torno da política do Reuni, buscando 

legitimar o discurso do Andes-SN, para quem “as políticas para assegurar a 

universalização não podem partir de um falso universalismo liberal, segundo o qual o 

                                                 
87

 O pronunciamento do representante da ADUFEPE a pedido do docente foi incorporado a Ata da 
Reunião Extraordinária do Conselho Universitário da UFPE, em 26/10/2007. 
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mérito é um crivo igual para todos, como se a sociedade fosse de iguais direitos. [...] 

as ações afirmativas devem ser políticas de Estado, democraticamente duradouras”  

(ANDES-SN, 2005, p.4). 

Apesar das tensões face às diferentes posições ocupadas pelos sujeitos e 

pelas manifestações ocorridas, a votação aconteceu e teve o seguinte resultado: 30 

votos a favor da adesão e aprovação do Plano Reuni da UFPE, sendo, 21 dos 

conselheiros que estavam no interior do Gabinete do Reitor e 9 que enviaram seus 

votos por meio de mensagens como:  

 
Prezado Reitor: 
Impossibilitados de ter acesso pelo movimento estudantil ao Auditório 
de reunião do Conselho Universitário, declaramos o nosso voto 
favorável a submissão do Projeto Reuni/UFPE na forma 
encaminhada para nossa análise. 
Assina os professores. 

 

Dos demais conselheiros, registrou-se 2 votos contra, 2 que estavam na 

reitoria e não conseguiram votar e uma abstenção. 

 Há que se destacar que diante da aprovação do Plano Reuni da UFPE a ser 

enviado a SESu/MEC, como instrumento que garante a adesão da instituição ao 

Programa, estudantes pertencentes a diversos movimentos estudantis com apoio de 

professores ligados a Adufepe e de funcionários técnico-administrativos decidiram 

permanecer na reitoria da UFPE, reivindicando não só a revogação da decisão do 

Conselho Universitário, bem como abertura de processo para ampliar e aprofundar 

as discussões sobre o Reuni no âmbito da universidade. Uma das críticas mais 

fortes apontada pelo movimento era a ausência de discussão com a comunidade 

acadêmica. Observemos o depoimento a seguir: 

 
Na época, em 2007, na UFPE, não havia gestão a frente do DCE, o 
que tínhamos eram movimentos estudantis organizados, como: a 
Ciranda, A Correnteza, O Pra Fazer Valer, setores ligados ao PCdoB 
[...]. A partir da mobilização dos DA‟s e dos movimentos organizados 
se tirou posicionamento de ir até a reitoria no dia da votação do 
Reuni e fazermos um ato de protesto para que não se aprovasse o 
Programa e abrisse um debate entre estudantes, professores e 
servidores. O projeto surgiu com muita urgência e foi implantado com 
a mesma urgência. Dessa forma, não coube debate, não coube, 

discussão e apreciação, se não me engano houve 1 ou 2 eventos88 
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 Nesse momento, reportou-se a um debate ocorrido, em setembro de 2007, no auditório da Reitoria 
da UFPE que contou com a participação de representantes do Andes -SN, Prof.ª Vera Jacob e da 
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[...].No dia da votação foi muito conturbado, visto que houve tentativa 
de repressão por parte de seguranças da reitoria. Não tínhamos 
intenção de permanecer no prédio, mediante o resultado da votação 
decidiu-se pela ocupação (Entrevista n.°10, realizada em 20 de julho 
de 2010). 

 

 Essa leitura, além de ter sido reiterada por outros entrevistados, é ampliada 

na fala de outro representante estudantil, ao afirmar que a ocupação aos prédios das 

reitorias tratava de um movimento nacional, motivado pela falta de diálogo. A adesão 

por parte das IFES ao Reuni também causou mobilizações e ocupações em outras 

reitorias de universidades do país, como por exemplo: a Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), a Federal Fluminense (UFF), a Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Federal 

da Bahia (UFBA) e a Federal do Espírito Santo (UFES). Sobre a questão, o 

entrevistado assinala que 

 
[...] em boa parte das instituições a aprovação foi feita sem a 
consulta aos estudantes. Em algumas IFES mesmo tendo DCE, os 
Diretórios não foram consultados. Então houve uma movimentação 
nacional de diversos grupos, para que se ocupassem as reitorias e 
não permitisse a aprovação do Reuni sem o diálogo, principalmente 
quanto à elaboração dos planos a serem apresentados pelas 
instituições (Entrevista n.°9, realizada em 08 de julho de 2010). 
 
 

 Considerando os fragmentos mencionados, podemos inferir que não houve 

debate ampliado no campus acadêmico na perspectiva de esclarecer e aprofundar 

os principais aspectos em torno do Reuni e nem tempo necessário para melhor 

formular o Plano Reuni das universidades, uma vez que os prazos estabelecidos no 

cronograma do documento das Diretrizes Gerais do Reuni, deram cerca de dois 

meses para a adesão em primeira chamada. Nesse sentido, as IFES que não 

aderissem no primeiro momento, poderiam fazer posteriormente, até dezembro. No 

entanto, estariam postergando para o segundo semestre de 2008 o recebimento dos 

recursos, elemento fundamental, como sabemos, para acelerar as adesões ao 

Reuni. Conforme publicação do Diário Oficial da União de n.° 235, de 07/12/2007, 36 

universidades aprovaram o Reuni no Conselho Universitário até o dia 29 de outubro 

de 2007, prazo final para apresentação em primeira chamada. Nessa perspectiva, 

merece destaque o extrato da entrevista a seguir: 

                                                                                                                                                         
Reitoria, Prof. Anísio Brasileiro e outro ocorrido 15 dias antes da votação do Reuni pelo Conselho 
Universitário. 
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Nós sabemos que a universidade é um espaço por natureza da 
diversidade, principalmente da diversidade de opiniões, nos 
respeitamos. Mas, enquanto gestão, temos a obrigação de trabalhar 
os processos na instituição de modo que possa melhorar, para 
atender a sociedade. Foi um processo brutal, nós passamos 
semanas sem poder entrar na Reitoria, transferimos os trabalhos 
para outros áreas. [...] Mas tal situação permitiu um diálogo e dizer 
para as pessoas que estavam se opondo ao Reuni, o que era o 
Reuni, e aos poucos fomos percebendo que as pessoas iam 
perdendo seus discursos, pois as contestações que eles faziam eram 
em cima de bases “não verdadeiras”. Então, eles começaram a 
perceber que os argumentos que estavam usando contra o Reuni, 
por exemplo, que ia piorar a qualidade da universidade pública, aos 
poucos foram percebendo que o Reuni apontava para outra situação 
(Entrevista n.°1, realizada em 06 de agosto de 2010). 

 

 Todavia, não podemos desconsiderar que em reunião de Conselho 

Universitário foi exposto aos conselheiros presentes o Programa Reuni e que se 

convocou reunião com diretores de centros, chefes de departamentos e 

coordenadores de cursos de graduação para se tratar do Reuni. A fala a seguir 

pontua este fato:     

 
Na primeira reunião convocada pelo reitor poucos diretores de 
centros, chefes de departamento e coordenadores de centro se 
fizeram presentes. E das pessoas que lá estavam muitos não 
acreditavam no Programa e quando nos falávamos do grande 
número de recursos financeiros que existia para esse Programa as 
pessoas continuavam céticas acreditando que aquilo era irreal, e por 
isso as propostas demoraram acontecer. Outro momento que 
recordo é da reunião com os coordenadores dos cursos, que não foi 
fácil, para selecionarmos os cursos que seriam incorporados ao 
Plano da UFPE. Depois dessa reunião, ficou entendido que não 
podíamos propor uma expansão maior do que no momento era 
possível (Entrevista n.°5, realizada em 14 de junho de 2010). 

  

 Não se pode, contudo, deixar de salientar que as declarações de estudantes 

e representantes da Adufepe sinalizam participação limitada de atores que fazem 

parte da comunidade universitária. Nesse exame, não temos a intenção de destacar 

o “discurso verdadeiro” e, sim trazer para o debate questões construídas pelos 

diferentes grupos que fazem circular diferentes discursos na perspectiva de legitimar 

ou não a política.   

 Como sabemos a ocupação da reitoria pelos estudantes foi acompanhada 

pela imprensa local e pela sociedade pernambucana. São ilustrativas dessa 

mobilização dos estudantes em relação ao Reuni manchetes de matérias 
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publicadas, em 2007, no Jornal do Commercio e Diário de Pernambuco, tais como: 

“Invasão e Tumulto na Reitoria da UFPE”; “Alunos invadem reitoria da UFPE”; 

“Estudantes permanecem na reitoria da Federal”.  Todavia, nesse mesmo período, 

foram veiculadas outras reportagens com as seguintes chamadas: “UFPE terá mais 

1.419 vagas”; “UFPE terá 14 novos cursos”; “UFPE terá mais vagas e professores”; 

“Instituições ampliarão matrículas”. As manchetes produzidas e os textos 

jornalísticos em circulação dão ênfase a um posicionamento de resistência por parte 

de um grupo do movimento estudantil e de alguns professores contra os ganhos da 

política e não a escassez de diálogo, preocupação com números e metas, com a 

qualidade do ensino, ampliação do acesso sem o correspondente aumento de 

investimentos. Conforme sinalizado no discurso abaixo:   

 
O projeto era irreal diante do que a universidade de fato precisava. 
Foi divulgado que estávamos sendo contra a ampliação da 
universidade, não é verdade, mas sim como estava se dando essa 
ampliação. Apresentava-se como um processo de inchaço das IFES, 
isto é, ampliar a oferta sem garantir a estrutura adequada (Entrevista 
n.°10, realizada em 20 de julho de 2010).   
 
A questão central foi a condução do processo. Quem fizesse uma 
crítica ao Reuni estava sendo interpretado como alguém que era 
contra a ampliação de vagas, a contratação de professores, a 
ampliação das instalações, a compra de equipamentos e, no entanto, 
a questão central era aprofundar as discussões, pois não se teve 
tempo hábil para o Reuni ser apreciado/analisado pela grande 
maioria dos professores, pelos estudantes e pelo pessoal técnico-
administrativo (Entrevista n.°6, realizada em 15 de junho de 2010).   

  

 Nesse contexto, a UNE, em outubro de 2007, tornou público Resolução89 em 

que a diretoria posiciona-se sobre o Reuni e afirma que apesar do Programa trazer 

avanços que o movimento estudantil sempre defendeu, foi construído sem o diálogo 

com o conjunto da comunidade acadêmica. Entretanto, atribui a cada CA e DCE das 

universidades a tarefa de intervir junto aos Conselhos Universitários na elaboração 

do Plano Reuni, com o objetivo de garantir conquistas como: 

 

 

                                                 
89

 Documento intitulado: “Resolução da reunião de diretoria da UNE sobre o Reuni”, publicado em 17 
out. 2007. Disponível em: <www.une.org.br/home3/downloads/resolucao_une_reuni_pdf.pdf>. Acesso 
em: 12 out. 2010. 

http://www.une.org.br/home3/downloads/resolucao_une_reuni_pdf.pdf
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• inclusão da grande parcela da população, hoje excluída das 
universidades por conta do vestibular, através da aprovação imediata 
da reserva de vagas para estudantes de escolas públicas por curso e 
turno. A longo prazo, porém, precisamos rediscutir as formas de 
acesso à Universidade buscando alternativas ao vestibular; 
• melhoria da infra-estrutura da universidade, principalmente das 
bibliotecas e renovação dos seus acervos;  
• reestruturação curricular para romper com a atual estrutura 
departamental em que se organizam os cursos e conseqüentemente 
romper com a fragmentação do conhecimento a que somos 
submetidos. As mudanças curriculares devem levar em consideração 
a necessidade de formação ampla e crítica do cidadão, não só 
voltada à especialização. [...] defendemos a implementação dos 
ciclos básicos por áreas do conhecimento, para impulsionar 
mudanças mais profundas e estruturais nas universidades; 
• garantia de mobilidade acadêmica através da constituição de um 
sistema no ensino federal, que garanta uma unidade mínima nos 
currículos, permitindo maior mobilidade dos estudantes entre 
instituições [...] (UNE, 2007, p.1-2).  

 

 Ao mesmo tempo em que a UNE aponta que o Reuni foi elaborado sem 

discussão, nota-se, face aos aspectos acima enunciados, que a instituição defende 

e utiliza partes constitutivas dos documentos oficiais que fundamentam o Reuni, 

como a introdução do ciclo básico, a mobilidade estudantil, formação inicial mais 

humanista e generalista e outras. Assim, no texto produzido, em 2008, sob o título 

“Em defesa da expansão e da valorização da Universidade Pública”90 a UNE 

expressa claramente sua aderência ao Reuni ao afirmar que  

 
A União Nacional dos Estudantes sempre esteve à frente da luta pela 
ampliação do acesso e permanência dos estudantes nas instituições 
públicas, e temos claro que o REUNI se apresenta como um 
instrumento de avanço na conquista destas bandeiras. Para que este 
avanço seja efetivo, a UNE entende como fundamental a disputa, em 
cada universidade, em torno do projeto do REUNI (UNE, 2008). 

 

 Mesmo a UNE destacando em seu discurso a relevância da participação e 

intervenção do movimento estudantil na formulação do Plano Reuni das 

universidades, na UFPE a Comissão aprovada pelo Conselho Universitário não 

contou com nenhum integrante do movimento. A Comissão composta por 

representantes das Pró-Reitorias (Proacad, Propesq, Proext, Progepe e Proplan)91, 

                                                 
90

 Disponível em: <www.une.org.br/home3/movimento_estudantil/.../reuni_final_doc.doc>.  

Acesso em: 12 out. 2010. 
91

 Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos; Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-
Graduação; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida e Pró-

http://www.ufpe.br/proacad/
http://www.ufpe.br/propesq/
http://www.ufpe.br/propesq/
http://www.ufpe.br/proext/
http://www.ufpe.br/progepe/
http://www.ufpe.br/proplan/
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da Prefeitura de Cidade Universitária (PCU), da Coordenação das Licenciaturas e de 

docentes de alguns centros da universidade foi coordenada pelo Pró-Reitor de 

Planejamento e responsável por elaborar o Plano a partir das contribuições que 

fossem encaminhados pelos centros acadêmicos e departamentos. Sobre essa 

questão, destaca-se: 

[...] esse processo se deu com total transparência e quem quis 
participar do Reuni teve oportunidade. Mas, nos tivemos problemas, 
porque pessoas contrárias ao Projeto quiseram bombardear o 
projeto, não perceberam a oportunidade que a universidade estava 
tendo de melhorar as condições de ensino e de suas unidades 
(Entrevista n.°1, realizada em 06 de agosto de 2010).   
  
 

[...] Tivemos diretores de centros que eram favoráveis, outros não 
quiseram participar, os coordenadores de cursos participaram 
através da Câmara de Graduação.  A comunidade foi convidada a 
participar (Entrevista n.°2, realizada em 14 de julho de 2010).    

 

As análises produzidas sobre o movimento de adesão e elaboração do Plano 

Reuni/UFPE dão conta de explicitarmos como foi conturbado esse processo na 

instituição. Ressaltamos, no entanto, nos valendo de Ball (1994), que a superação 

da concepção prescritiva de política demanda a participação e intervenção dos 

sujeitos/grupos na reinterpretação da política no contexto da prática, pois 

compreendemos que a identidade de uma política se efetiva face à presença de 

outros discursos que exercem sobre ela interferências, ou seja, a identidade de um 

discurso muda face em de outros discursos. 

Em março de 2008, oficializou-se o Acordo de Metas n.°30, entre a UFPE e o 

MEC por intermédio da SESu, a partir do qual a universidade tem direito a receber, 

no período de 2008 a 2012, R$ 66.662.062,20 para despesa de custeio/pessoal, 

sendo os valores do último ano incorporados ao orçamento da instituição após o 

cumprimento das metas estabelecidas. Os recursos de investimento são da ordem 

de R$ 58.400,000, 00 (BRASIL, MEC/SESU, 2008, p.4).  

 Para implementação e acompanhamento do Programa no âmbito da UFPE foi 

criada a Comissão Gestora do Reuni que além da Interlocutora Institucional do 

Reuni que trabalha junto ao MEC, conta com representantes de cada uma das cinco 

Pró-Reitorias, da PCU, do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), da Biblioteca 

                                                                                                                                                         
Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Em setembro de 2008, foi criado por meio da 
Portaria Normativa nº 15 a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (Progest). 

http://www.ufpe.br/proplan/
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Central, Coordenação de Informações Gerenciais, Gestora de Obras e um Gestor de 

Material Permanente. Em relação à Comissão, o depoimento a seguir acrescenta:    

 
O Comitê Gestor se reúne periodicamente. Dependendo do assunto 
ou o comitê como um todo ou com os pares responsáveis pela Pró-
Reitoria competente. Fisicamente nós funcionamos na Pró-Reitoria 
Acadêmica, pois é um Programa voltado para graduação, embora ele 
tenha uma diretriz que é a integração da Graduação com a Pós-
Graduação, por isso temos a Propesq representada nesse comitê. 
Semestralmente ou por ano temos que encaminhar relatórios ao 
MEC (Entrevista n.°4, realizada em 10 de junho de 2010). 

 

O Plano92 que trata da adesão da UFPE ao Reuni justifica-se como 

oportunidade concreta para que a instituição avance nas implementações do seu 

Plano Estratégico Institucional (PEI) e do Projeto Político Pedagógico Institucional 

(PPPI). Para tanto, apresenta como metas gerais o fortalecimento da UFPE, 

enquanto instituição pública de educação superior, através “da expansão e 

reestruturação dos cursos de graduação, da renovação pedagógica, da mobilidade 

estudantil, do aperfeiçoamento dos programas de assistência estudantil e do 

crescimento da pós-graduação articulada com o ensino da graduação” 

(REUNI/UFPE, 2007, p.5). 

Nesse sentido, para viabilizar a expansão e reestruturação da UFPE proposta 

no documento são realçados os seguintes objetivos: 

• Ampliar gradativamente em 26,83% as vagas do vestibular 
atingindo em 2012 o correspondente a 1.419 novas vagas.  
• Aumentar gradativamente a taxa de conclusão de curso dos atuais 
61,42% para 90% em 2012.  
• Reduzir dos 7% atuais para 2% a evasão escolar no ano de 2012.  
• Reduzir a retenção dos atuais 58,4% para 20% no ano de 2012.  
• Ocupar gradativamente as vagas ociosas até atingir 100% em 
2012.  
• Implementar as reformas curriculares, de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais, em todos os cursos.  
• Estimular a renovação do exercício da prática pedagógica, 
sobretudo em áreas, cursos e disciplinas com altas taxas de evasão.  
• Ampliar a participação dos estudantes no Programa de Mobilidade 
Estudantil.  
• Consolidar as políticas de inclusão social existentes.  
• Ampliar o acesso à moradia estudantil nos campi da UFPE.  

                                                 
92

 Disponível em: 
 <http://www.ufpe.br/proacad/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=159>. 
Acesso em: 12 out. 2008. 
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• Ampliar o acesso à moradia estudantil no campus de Recife e 
implementar o Programa de Assistência Estudantil nos campi do 
interior.  
• Ampliar o programa de bolsas de manutenção acadêmica e 
implementar o programa de bolsas de iniciação a docência.  
• Ampliar o programa de pós-graduação, em média dois cursos 
novos por ano, expandindo o sistema de bolsas e criando o 
programa institucional de Tutores de Ensino.  
 

Nos termos do Plano Reuni/UFPE, que a questão da relação aluno professor 

(RAP) permanecerá estabilizada em torno de 18 alunos por docente no período da 

execução do Plano. Nesse sentido, também, revela o depoimento da integrante da 

Comissão Gestora do Reuni: 

 

[...]. Estamos acima da meta na relação aluno/professor, 
principalmente por conta da pós-graduação que nos dá um 
bônus. Não teremos nenhum problema com essa meta, pois no 
momento que ampliamos a graduação, ampliamos a Pós. 
Devemos ficar nesse patamar até o final do Programa, 2012 
(Entrevista n.°5, realizada em 14 de junho de 2010). 

 

O bônus mencionado pela depoente no discurso acima corresponde à 

dedução por integração da pós-graduação (DGP), já mencionada no texto em tela 

na seção 4.2. Assim, fica claro, que as universidades que mantiverem o maior 

número de programas de pós-graduação consolidados, com excelente avaliação da 

Capes, serão beneficiadas no cálculo da relação aluno por professor. 

 Em consonância com essas ideias, na dimensão “Ampliação da Oferta de 

Vagas” no Plano Reuni/UFPE contemplou-se a criação de 18 novos cursos, sendo 

10 diurnos e 9 noturnos, distribuídos nos três campi da UFPE - Recife, Caruaru e 

Vitória de Santo Antão - com uma ampliação de 900 novas vagas, bem como a 

oferta de mais 519 novas vagas em 23 cursos de graduação já existentes (19 

bacharelados e 4 licenciaturas). A seguir apresentamos a lista dos novos cursos 

propostos. 
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Quadro 4 – Distribuição dos novos cursos propostos por campi e ano de início 

 
Campi Cursos/Modalidade Ano/Início 

 

 

 

 

 

RECIFE 

 

Arqueologia -  Bacharelado 2009 

Ciência Política/Relações Internacionais -  Bacharelado 2009 

Ciências Atuariais -  Bacharelado 2009 

Cinema – Bacharelado 2009 

Dança – Licenciatura 2009 

Engenharia de Alimentos - Bacharelado 2009 

Engenharia de Energia – Bacharelado 2009 

Gestão da Informação – Bacharelado 2009 

Museologia – Bacharelado 2009 

Oceonografia – Bacharelado 2009 

Sistema de Informação – Bacharelado 2010 

Engenharia de Materiais - Bacharelado 2010 

 

 

CARUARU 

Física – Licenciatura 2009 

Matemática – Licenciatura  2009 

Química – Licenciatura  2009 

Engenharia de Produção - Bacharelado 2009 

 
VITÓRIA DE 

SANTO ANTÃO 

Educação Física –  Bacharelado 2010 

Educação Física – Licenciatura  2011 

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Plano Reuni/UFPE e da Proplan (2010).  

 

É importante acentuar que, no discurso da Proacad e de outros entrevistados 

a definição dos cursos emerge das propostas enviadas pelos Centros Acadêmicos e 

pelas discussões ocorridas com os chefes de departamentos, coordenadores de 

cursos e representantes de centros. O depoimento a seguir faz alusão a este fato: 

 

[...] O processo teve seu lado participativo, tendo em vista que as 
demandas dos cursos emergiram dos centros, dos departamentos. A 
demanda foi de baixo, foi dos centros, a imposição que teve foi para 
se gastar o dinheiro (Entrevista n.°7, realizada em 02 de julho de 
2010). 

 

Assim, a escolha dos cursos de Arqueologia, Ciência Política/Relações 

Internacionais e Oceanografia se justifica em função da instituição possuir 

Programas de Pós-Graduação consolidados e reconhecidos em âmbito nacional e 

internacional. Já os cursos de Cinema e Dança vem atender à demanda 

apresentada pelo estado de Pernambuco, há vários anos, por profissionais com 
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formação superior na área, especialmente do pólo de cinema do Recife. O curso de 

Museologia enquadra-se na demanda por pessoal especializado nesta área na 

Região Nordeste.  

Com eles, também foram criados o curso de Engenharia de Alimentos que 

busca atender às exigências das indústrias, que precisam melhorar seus processos 

de transformação dos alimentos, o curso de Engenharia de Energia que encontra 

justificativa na situação energética do País, que vem exigindo mais pesquisa no uso 

de novas fontes energéticas, o curso de Gestão da Informação para atender às 

necessidades de novas competências profissionais da sociedade da informação e o 

curso de Ciências Atuariais, segundo do Nordeste, com oportunidades para os 

formados em seguradoras, empresas de capitalização, previdência, instituições de 

ensino, entre outros (INCAMPUS, 2008). 

 Nessa perspectiva, merecem destaque os extratos das entrevistas: 
 
 
Mediante a oportunidade dos recursos existentes com o Reuni, nós 
viabilizamos projetos que vinham sendo construídos/gestados ao 
longo do tempo na UFPE. Por exemplo, nós temos uma Pós-
Graduação em Ciência Política muito forte, uma cultura, um capital 
muito forte, então se oportunizou transformando esse capital, mas 
acessível à sociedade com a criação da graduação. As mesmas 
coisas fizeram com arqueologia, nós temos de longa data uma 
tradição e grupos de pesquisa que atuam na arqueologia e 
antropologia. A UFPE sempre avança cautelosamente, mas 
buscando aperfeiçoar aquilo que faz (Entrevista n.°2, realizada em 14 
de julho de 2010). 
 
Na construção das propostas procurou-se seguir a cultura da UFPE, 
em outras palavras, elas se respaldaram nas propostas que 
historicamente vinham sendo pensadas/trabalhadas pela 
universidade. Por exemplo, a UFRN foi extremamente 
ousada/inovadora com os Bacharelados em Ciência e Tecnologia, 
que são 500 entrantes no início do ano e no meio do ano, para fazer 
um curso de três anos, onde ele vai ser um Bacharel em Ciência e 
Tecnologia. Processo interessante, mas muito novo. Nós não 
fizemos essa opção na UFPE. [...] a UFPE fez a opção por resgatar 
sua própria experiência e considero uma opção boa, porque foi mais 
seguro. Ao mesmo tempo, ousar criando algumas novas áreas como 
Engenharia de Energia, agora com a possibilidade de Engenharia 
Naval, para responder aos desafios do Porto de Suape (Entrevista 
n.°3, realizada em 27 de julho de 2010).   
 

Ao trazer para o debate os Bacharelados Interdisciplinares (BI‟s), propostos 

pela Universidade Nova e os ciclos (básico e profissional) recomendado pelo Reuni, 

evidenciamos que embora os cursos de graduação criados na UFPE não incorporem 
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tais diretrizes, suscitou tensões, embates e negociações em torno da política, tendo 

em vista o silenciamento no texto político do Plano Reuni/UFPE no que diz respeito 

aos itens: “reorganização dos cursos de graduação; diversificação das modalidades 

de graduação, preferencialmente com superação da profissionalização precoce e 

especializada; implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 

possibilitam a construção de itinerários formativos e previsão de modelos de 

transição” (DIRETRIZES GERAIS, 2007, p.11). 

A este propósito Ball (1994) chama a atenção para o fato de que os textos 

políticos não são fechados e nem possuem significados fixos, estando assim 

submetidos a interpretações e reinterpretações nos diferentes contextos marcados 

por interesses distintos. Para este autor, “as políticas colocam problemas para os 

sujeitos, problemas que precisam ser resolvidos no contexto. [...]. As respostas 

precisam ser construídas no contexto, contrapostas ou balanceadas por outras 

expectativas” (2006, p.26).   

 A leitura atenta do Relatório de Monitoramento Acadêmico efetuado pelos 

técnicos do MEC, em 2008, demonstra que o resgate do sistema de jubilamento, a 

alteração nas normas de trancamento e a instituição do “Programa de 

Acompanhamento de Estudos” são estratégias a serem usadas pela UFPE, 

objetivando diminuir as taxas de evasão e repetência, bem como a ocupação de 

vagas ociosas. Some a essa ações a mobilização e articulação em torno da 

dimensão “Reestruturação Acadêmico-Curricular”, mais especificamente, da revisão 

da estrutura acadêmica, pois de acordo com o Relatório de Gestão Reuni/UFPE, de 

março de 2008 a julho de 2009, dos 84 cursos de graduação presenciais, 35% 

precisavam ser reestruturados para atender às Diretrizes Curriculares Nacionais e 

30% devem elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Desse modo, no Plano 

Reuni/UFPE se explicita que a intervenção da universidade através de atualizações 

em currículos, renovação pedagógica e introdução de mecanismos de 

acompanhamento de estudantes, podem contribuir para a redução das taxas e 

conseqüentemente para o aumento da taxa de conclusão nos cursos de graduação. 

Há que lembrar que o discurso que circula nos textos oficiais tem por 

finalidade influenciar o contexto da prática, pois é para esse contexto que são 

produzidos e encaminhados. Entretanto, como já afirmamos, esses discursos podem 

assumir outros sentidos na prática, podendo dar uma nova dinâmica ao discurso da 
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política. Observemos, pois, as respostas dos entrevistados quanto à elevação da 

taxa de conclusão média dos cursos de graduação para 90%: 

 

Eu acho que 90% não vai ser obtido. Posso esta cometendo uma 
falha enquanto gestor comprometendo-me com essa meta. Mas 
nossa obrigação é contribuir para que as coisas aconteçam da 
melhor forma. Porque não se faz uma mudança dessas num período 
tão curto. Que vamos melhorar muito, não tenho nenhuma dúvida, 
mas essa é uma meta que mesmo em universidades européias e 
americanas você não obtém.  Mas precisamos estabelecer metas 
ambiciosas para poder avançar (Entrevista n.°1, realizada em 06 de 
agosto de 2010). 

 
Estamos trabalhando para alcançar os 90% de aprovação, mas 
sabemos que em algumas áreas (cursos nas áreas de exatas) ela é 
utópica. Estamos trabalhando nessa direção, melhorando 
gradativamente, mas não estamos melhorando tal como planejamos, 
pode ser que depois que implantado o decreto do jubilamento possa 
vir a melhorar. Em alguns cursos na área de saúde prevemos 100% 
de aprovação, em cursos na área de ciências humanas 100% e 95%, 
mas na área de exatas nos propomos 60%, por que hoje é 30% e 
35% (2010). Se conseguirmos ir para 60% estamos na direção da 
meta. Nenhuma universidade no Brasil na área de exatas consegue 
esse feito - taxa de aprovação de 90% (Entrevista n.°5, realizada em 
14 de junho de 2010). 

 

E, neste cenário, reforça-se a relevância da formação continuada dos 

docentes no campo da educação superior como estratégia para elevar a taxa de 

conclusão na graduação. Consta no Plano Reuni/UFPE (2007, p.28), que “o 

desenvolvimento profissional de um professor – em qualquer nível e área de atuação 

– é necessário que o mesmo desenvolva saberes pedagógicos, científicos e de 

experiência, pois saberes de apenas uma natureza não são suficientes para um 

efetivo exercício da docência”.  Nessa perspectiva, acrescenta a interlocutora 

institucional do Reuni:  

 
Com o Reuni redimensionamos o Programa de Atualização Didático-
Pedagógica, pois reconhecemos que é uma forma de subsidiar a 
formação didático-pedagógica aos docentes novos e veteranos da 
UFPE. Sabemos que um docente que não ministra uma boa aula não 
contribui para a aprendizagem do aluno, além de possibilitar 
desmotivação. São vários complicadores no processo ensino-
aprendizagem (Entrevista n.°4, realizada em 10 de junho de 2010). 
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O Programa supracitado se traduz numa ação conjunta entre a Pró-Reitoria 

para Assuntos Acadêmicos (Proacad) e o Centro de Educação da UFPE que vêm 

sendo desenvolvida desde 2000, por meio do Núcleo de Formação Continuada 

Didático-Pedagógica (NUFOPE). O Núcleo se constitui num espaço institucional de 

estudos, pesquisas e produção acadêmica, que tem como objeto a docência no 

contexto da universidade e congrega professores pesquisadores da área de 

Formação e Prática Pedagógica.  Nota-se, no entanto, que em face da 

implementação do Reuni, o Núcleo ganhou maior destaque por atuar diretamente na 

formação didático-pedagógica continuada dos docentes, item contemplado e 

avaliado na dimensão “Renovação Pedagógica” das Diretrizes Gerais do Reuni.  

 No que diz respeito às políticas de democratização e inclusão, o documento 

do Plano Reuni/UFPE apresenta metas como ampliar o acesso de estudantes 

egressos das escolas públicas na instituição, elevar o número de vagas dos cursos 

pré-acadêmicos e estimular os estudantes dos cursos de graduação a ministrarem 

aulas nos pré-acadêmicos sendo contemplados com bolsas de iniciação a docência. 

Em relação aos Programas de Assistência Estudantil identificamos um discurso 

aglutinador entre sujeitos diferentes que revelam a preocupação em torno da 

permanência dos estudantes incluídos na UFPE. Vejamos os depoimentos sobre 

essa questão:    

Temos que melhorar a assistência estudantil, embora o governo 
tenha criado um importante programa, faz-menção ao PNAES. Hoje, 
na UFPE, 60% dos alunos possuem renda per capita inferior a 2 
salários mínimos,  isso trás novas demandas para a universidade. A 
questão do transporte, não existia um programa específico para os 
alunos pagarem o transporte, atualmente temos bolsa transporte, 
auxílio alimentação, participação de alunos da Pós no fortalecimento 
da graduação (Entrevista n.°1, realizada em 06 de agosto de 2010). 

  
[...] o Restaurante Universitário aqui na UFPE é uma bandeira 
histórica do movimento estudantil não atingida. A quantidade de 
vagas nas casas dos estudantes é muito pequena, temos 30 mil 
estudantes de graduação e 200 vagas na casa estudantil. É muito 
difícil para um jovem da classe pobre se manter na universidade 
durante 4 ou 5 anos. Nos cursos diurnos precisamos estar aqui o dia 
todo e nos cursos noturnos você arruma trabalho, mas compromete o 
seu desempenho acadêmico. Mesmo com a ampliação de vagas se 
não tiver uma política efetiva de assistência estudantil os jovens das 
classes menos favorecidas não irão permanecer na universidade 
(Entrevista n.°9, realizada em 08 de julho de 2010).  

 

http://www.ufpe.br/proacad/
http://www.ufpe.br/proacad/
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[...] a lógica foi vamos expandir pensando que chegaria a 
universidade a classe média. No entanto, quem está chegando aqui 
é a classe mais pobre. Teve-se um aumento de bolsas, de 100 
passou para 200, mas isso não é nada, temos que ter 1.000. A 
Assistência estudantil é precária. Temos que ter cuidado se não vai 
se causar uma frustração, as pessoas vão entrar aqui e não vão 
conseguir manter-se, serão excluídas (Entrevista n.°7, realizada em 
02 de julho de 2010).      

 

 Os depoimentos acima nos levam a reafirmarmos o que já foi dito 

anteriormente. De fato, a democratização do acesso à educação superior não se 

efetiva apenas mediante o acesso a esse nível de escolaridade, pois o ingresso de 

estudantes pertencentes a camadas mais pobre da população, implica na instituição 

de programas de assistência estudantil como mecanismo que garanta a 

permanência e término dos estudos por parte dessa população estudantil. Como 

sabemos, a ausência de programas dessa natureza no âmbito da educação superior 

pode contribuir para aumentar as taxas de evasão.    

 Na UFPE, os programas de assistência estudantil são gerenciados e 

executados pela Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) vinculada à Proacad e 

abrangem áreas como:  

a) moradia estudantil – através das Casas do Estudante masculina e feminina 

do Campus Recife, com a oferta de 196 vagas masculinas e 80 vagas femininas, 

estando em processo de ampliação de mais 124 vagas, sendo 80 femininas e 44 

masculinas (nos campi de Caruaru e Vitória de Santo Antão a Casa dos Estudantes 

Universitários está em construção);  

b) bolsa de assistência estudantil – em 2008 havia 1.215 bolsistas nesta 

categoria;  

c) kits de apoio pedagógico - compra de material, para alunos que não tem 

recursos (cursos contemplados: odontologia, artes cênicas e música);  

d) programa de apoio à participação de estudantes em eventos - concede 

ônibus ou passagens terrestres aos alunos para que possam participar de eventos 

estudantis;  

e) programa de aulas particulares em domicílio - graduandos dos cursos de 

Licenciatura ministram aulas nas residências de estudantes do ensino fundamental e 

médio;  
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f) restaurante universitário – subsidiar refeições – a ser inaugurado 

(PDI/UFPE, 2009-2013, p. 19). 

Em relação às políticas de extensão universitária, o documento apresenta um 

mapeamento dos programas de extensão, bem como registra o maior envolvimento 

de docentes da UFPE em projetos de extensão e a ampliação no número de bolsas 

de extensão concedidas com recursos próprios. Dentre as metas a serem 

alcançadas realça a necessidade de ampliar a participação de docentes, alunos e 

técnicos administrativos nas atividades de extensão e intensificar atividades 

integradoras de ensino, pesquisa e extensão, como formação integral do aluno.    

Quanto ao suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos cursos de graduação, observa-se no Plano a intenção de ampliar os programas 

de pós-graduação stricto sensu no campus Recife e Vitória de Santo Antão e 

implementar no campi de Caruaru. Verificamos, no entanto, uma preocupação 

especial para a inserção dos estudantes de pós-graduação nos processos de 

docência. Para tanto, propõe-se a criação de bolsas de Iniciação à Docência e do 

Programa Institucional de Tutor de Ensino (TE), que consiste  

 
No envolvimento dos alunos de pós-graduação de doutorado no 
ensino de disciplinas menos especializadas e que, na sua quase 
totalidade, já são portadores do título de mestre. O Programa 
permitiria ao TE, sob a supervisão de um coordenador de disciplina, 
praticar a docência e ao mesmo tempo reduzir o número de 
professores substitutos, que na maioria das vezes são graduados 
(REUNI/UFPE, 2007, p.42-43). 

 

Consta no Plano Reuni/UFPE que esse Programa já vem sendo desenvolvido 

pelo Departamento de Física, desde a década de 70. No entanto, não há menção 

quanto aos resultados da iniciativa. Não se pode, contudo, desconsiderar que essa 

proposta resgata de certa forma a discussão realizada no capítulo quatro em torno 

das Bolsas Reuni de Assistência ao Ensino, em que estudantes de pós-graduação 

stricto sensu vêm desenvolvendo atividades acadêmicas de graduação em 

colaboração com professores efetivos. Nesse sentido, tal Programa reacende a 

preocupação acerca do envolvimento e cumprimento de prazos por parte do pós-

graduando em seu processo de formação. A este propósito, o Relatório de Bolsas 

Reuni de Assistência ao Ensino de 2009, registra que a UFPE recebeu um total de 
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74 bolsas para a pós-graduação, sendo 42 destinadas aos mestrandos e 32 aos 

doutorandos. Do total de bolsas apenas uma de doutorado não foi utilizada.  

No que diz respeito à dimensão “Mobilidade Estudantil”, o Plano Reuni/UFPE 

registra que a universidade possui programas de mobilidade estudantil tanto em 

nível internacional como nacional e é facilitado/acompanhado pela Coordenação de 

Cooperação Internacional (CCI). Em âmbito nacional os estudantes da UFPE e 

demais universidades federais podem participar da mobilidade estudantil concebida 

e amparada no Programa Andifes de Mobilidade Estudantil, “que permite alunos de 

graduação cursar disciplinas curriculares em outras IFES, sendo essas atividades 

creditadas em seus Históricos Escolares” (REUNI/UFPE, 2007, p.32). Dentre outros 

programas mencionados faz-se menção ao Programa de Bolsas Luso-Brasileiras 

com o Santander Universidades e o Programa Erasmus Mundus, programa de 

cooperação institucional e mobilidade que promove o intercâmbio bilateral de 

estudantes e pessoal acadêmico, com mais de 20 instituições integradas da Europa, 

Brasil, Paraguai e Uruguai.   

Conforme o Relatório de Gestão Reuni/UFPE, de março de 2008 a julho de 

2009, a circulação de estudantes entre instituições no que se refere ao intercâmbio 

internacional, passou de 166 participantes, em 2008, para 228 em 2009. Sobre a 

preferência dos países o fluxo de estudantes para Europa é perceptível nos dados 

do Relatório: Portugal (37%), Espanha (22%), França (20%), Alemanha (9,2%) e 

Bélgica (3,5%). Cabe ressaltar, no entanto, que de acordo com o Relatório de 

Monitoramento Acadêmico (2008) “os estudantes que participam dos programas de 

intercâmbio são provenientes da classe média ou alta, pois os programas isentam 

apenas os alunos das taxas acadêmicas nas universidades estrangeiras. Os demais 

custos correm por conta dos alunos” (p.7). Além disso, não podemos perder de vista 

que o estudante precisa dominar uma língua estrangeira.  

Na próxima seção, damos sequência à análise dos dados, explicitando os 

efeitos do Reuni na composição da população estudantil da UFPE.  
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5.5 O Perfil Socioeconômico e Educacional dos Estudantes da UFPE 

 

A UFPE tem sido uma das principais instituições públicas responsáveis pela 

recente expansão do número de matrículas em cursos presenciais na graduação em 

Pernambuco. Em 2007, ano da aprovação do Reuni, estavam matriculados nos três 

campi vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e sete (25.947) alunos nos seus 85 

cursos de graduação e, em 2009, esses números já representavam 

respectivamente, trinta e um mil, oitocentos e trinta e seis (31.836) alunos 

matriculados e 10693 cursos de graduação em funcionamento. Um aumento de 22,7 

pontos percentuais, em dois anos.   

A partir deste diagnóstico a pergunta que se coloca é: qual o perfil do 

estudante que está tendo acesso a UFPE? Será que essa expansão está 

favorecendo a democratização do acesso e permanência de estudantes das 

camadas menos favorecidas da população?  

Em relação à distribuição dos candidatos inscritos e classificados nos 

vestibulares da UFPE por sexo, os dados revelam, conforme exposto no Quadro 5,  

que as mulheres representam maioria entre os inscritos (em média 57%) no período 

de 2004 a 2010, mas em relação aos classificados, nota-se um maior equilíbrio entre 

homens e mulheres, sendo que a partir de 2006 há uma ligeira predominância do 

sexo feminino entre os classificados na UFPE. Essas informações coadunam com os 

dados divulgados pelo INEP/MEC (2008), sobre o alunado das universidades 

brasileiras que apontam que a participação das mulheres já representa 52% das 

matrículas na graduação presencial. Salientamos, no entanto, que apesar do 

aumento de mulheres frequentando os cursos universitários e obtendo a respectiva 

titulação, observa-se que o “rendimento das mulheres que possuem o nível superior 

é cerca de 60% do rendimento dos homens, indicando que mesmo com o grau de 

escolaridade mais elevado, as discrepâncias salariais entre homem e mulheres 

seguem elevadas” (IBGE, 2008, p.16) 94. 

 

                                                 
93

 Em 2010, na UFPE, existem 89 cursos com vestibular, e 17 que funcionam em dois turnos, sendo 
assim computado mais de uma vez. 
94

 Fonte: IBGE. Algumas Características da Inserção das Mulheres no Mercado de Trabalho. 

Disponível em:  
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_mulher/Suplemento_
Mulher_2008.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010.  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_mulher/Suplemento_Mulher_2008.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_mulher/Suplemento_Mulher_2008.pdf
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Quadro 5 – Distribuição dos candidatos inscritos e classificados nos 
vestibulares da UFPE por sexo – 2004/2010 

 

Ano 

INSCRITOS  
Total de 
Inscritos 

CLASSIFICADOS 
Total de 

Classificados 

Feminin
o 

% Masculino % 
 

Feminino % Masculino % 

2004 26.670 56,7 20.381 43,3 47.051 2.117 47,9 2.303 52,1 
 

4.420 

2005 26.724 57,2 20.011 42,8 46.735 2.040 47,0 2.296 53,0 
 

4.336 

2006 26.210 57,2 19.621 42,8 45.831 2.475 50,3 2.441 49,7 
 

4.916 

2008 22.682 57,7 16.604 42,3 39.286 2.734 54,3 2.301 45,7 
 

5.035 

2009 22.940 57,1 17.257 42,9 40.197 3.171 52,2 2.908 47,8 
 

6.079 

2010 25.858 58,1 18.643 41,9 44.501 3.261 53,0 2.888 47,0 
 

6.149 

 

Os dados do quadro 6, mostram, também, que o número de candidatos do 

sexo feminino oriundos de escola pública que pleiteiam uma vaga nos cursos da 

UFPE vem aumentando desde 2004, em detrimento de certa retração de candidatos 

do sexo masculino. Destaca-se, também, que nos anos de 2006 e 2010, há um 

acréscimo significativo no número de candidatos inscritos oriundos de escola púbica. 

Neste caso, é preciso considerar que em 2006 dez mil, trezentos e dezesseis 

(10.316) candidatos conseguiram isenções, entre totais e parciais, da taxa de 

inscrição para o vestibular, além do mais, neste ano teve início o funcionamento dos 

dois campi da UFPE, o do Agreste e o de Vitória de Santo Antão, como resultado do 

processo de interiorização da instituição. Já em 2010, 17 (dezessete) novos cursos 

previstos no Plano Reuni da UFPE haviam sido implementados, criando assim 

novecentas (900) novas vagas, além do acréscimo de vagas nos cursos já 

existentes na instituição, quinhentos e dezenove vagas (519), totalizando assim um 

mil quatrocentos e dezenove (1.419) novas vagas. 
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Quadro 6 – Distribuição dos candidatos inscritos nos vestibulares da UFPE 

referente à escola pública – 2004/2010 
 

Ano 
 

INSCRITOS Total de 
Inscritos Escola 

Pública 
% 

Feminino % Masculino % 

2004 5.400 59,4 3.691 40,6 9.091 100,0 

2005 4.076 58,7 2.869 41,3 6.945 100,0 

2006 6.328 60,7 4.101 39,3 10.429 100,0 

2008 5.240 61,1 3.330 38,9 8.570 100,0 

2009 5.146 61,4 3.240 38,6 8.386 100,0 

2010 7.027 62,6 4.207 37,4 11.234 100,0 

  

Esse fenômeno, maior inclusão de mulheres no campus universitário (53,1%), 

já era possível ser percebido mesmo antes da implementação do Reuni na UFPE, 

como indicam os dados do gráfico 1, a seguir. No entanto, não podemos deixar de 

registrar que após o Reuni houve uma pequena alteração no número de mulheres 

que ingressaram na instituição.    

 
Gráfico 1 – Distribuição dos candidatos classificados em geral e oriundos de escola 

pública na UFPE antes e depois do Reuni – 2004/2010 

 
 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados da Covest, 2010. 

 

Classi ficados  Classificados Oriundos de Escola Pública 
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No que diz respeito à distribuição dos candidatos inscritos por estado civil95, 

revelam os dados do Quadro 7, que no período de 2004 a 2008 em média global 

cerca de 92% dos candidatos inscritos eram solteiros, sendo registrado percentual 

semelhante entre os classificados. Os candidatos casados correspondem em média 

geral a 5,7% do total de inscritos. Note-se que quanto aos candidatos casados 

oriundos de escola pública esse número praticamente dobra chegando a 12% em 

média. 

 

Quadro 7- Distribuição dos candidatos inscritos no geral e oriundos de escola 

pública nos vestibulares da UFPE quanto ao estado civil - 2004/2010 
 
 

 
Ano 

  
Casado Solteiro  

 
Outros Total 

In
s
c
ri

to
s
 n

o
 G

e
ra

l 

2004 
                       

6,4%   
                  

91,8%  
                    

1,8%  
                

100,0  

2005 
                       

5,6%  
                  

89,7%  
                    

4,7%  
                

100,0  

2006 
                       

5,5%  
                  

92,8%  
                    

1,8%  
                

100,0  

2008 
                       

5,1%  
                  

93 %  
                    

1,9%  
                

100,0  

O
ri

u
n

d
o

s
  
d

e
 

e
s
c
o

la
 p

ú
b

li
c
a

 

2004 
                     

12,3%  
                  

84,8%  
                    

2,9%  
                

100,0  

2005 
                     

13,3%  
                  

84,3%  
                    

2,4%  
                

100,0  

2006 
                     

10,7%  
                  

86,8%  
                    

2,5%  
                

100,0  

2008 
                     

11,4%  
                  

85,7%  
                    

2,8%  
                

100,0  

 

 Não obstante o público estudantil oriundo de escola púbica ingressar na 

educação superior mais tarde, em geral acima de 20 anos de idade (66,6%), 

refletindo e reforçando assim a distorção no fluxo normal série-idade. Tal fato 

corrobora a ideia de que as taxas de repetência ao longo da educação básica, a 

baixa qualidade do ensino médio96 público e a evasão em função da necessidade de 

entrar no mercado de trabalho cada vez mais cedo com o objetivo de ajudar na 

renda familiar são questões relevantes que possuem impacto na escolaridade dos 

                                                 
95

 No questionário sociocultural do processo seletivo ao vestibular referente aos anos de 2009 e 2010, 
a variável estado civil foi suprimida.  
96

 Tal como demonstrado recentemente através do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2009, publicado pelo MEC, as escolas das redes estaduais públicas de educação 
apresentaram desempenho menor em relação algumas escolas da rede privada. “Quase 7 mil 

escolas de todo o país tiraram média abaixo de 500. Dessas, 97,8% são das redes 
estaduais”(AZEVEDO, 2010). Apesar do contributo da iniciativa privada, não estamos aqui a defender 
que elas sirvam de parâmetro para avaliar o que deveria ser a escola pública no Brasil.  
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estudantes de perfil socioeconômico mais baixo (VELLOSO, 2006). Inversamente, 

os estudantes advindos da escola particular, em sua minoria (26,8%), ingressam na 

universidade com idade acima dos 20 anos.  

Em relação à cor/raça dos candidatos inscritos ao vestibular da UFPE os 

dados apresentados no quadro 8, indicam que 47,1% declaram que são brancos. 

Entre os candidatos classificados os negros e pardos ocupam 43% do total de vagas 

na instituição. Este percentual relativamente elevado é composto basicamente de 

pardos (35,7%). Essa tendência também é observada nos dados divulgados pelo 

IBGE em 2009 quando aponta que a presença de jovens brancos, na faixa etária de 

18 a 24 anos, na educação superior é de 62,6%, enquanto apenas 28,2% dos 

negros e 31,8% dos pardos estavam na mesma situação. Por outro lado, há que 

lembrar que em 1999, dez anos atrás, os percentuais eram 33,4% entre os brancos, 

ante 7,5% de negros e 8% de pardos. No entendimento de Carvalho (2010), o 

principal fator para o acréscimo de estudantes negros e pardos na graduação, pode 

ser explicado por meio do Programa PROUNI, que beneficia atualmente 45% dessa 

população97.  

Ainda no campo da cor/raça, entre os candidatos classificados na UFPE 

oriundos de escola pública os pardos (47,4%) e brancos (33,5%) são maioria. 

Destaca-se, no entanto, que a proporção de estudantes pardos e negros oriundos de 

escola pública após a implementação do Reuni teve um acréscimo em torno de 9% 

(passando de 58,3% para 63%). Mostram os dados que a população de cor negra, 

considerada mais pobre, após a implementação do Reuni teve um discreto aumento 

no número de ingressantes aos campi da UFPE, percentual não muito significativo, 

porém a ser destacado. Baixa também é a participação dos índios (0,7%) nesta 

instituição. Estes dados apontam a necessidade de se instituir políticas públicas de 

democratização da ampliação do acesso e permanência destes estudantes a UFPE, 

no intuito de fortalecer e reconhecer a diversidade racial existente no Brasil, na 

perspectiva de tentar superar essas desigualdades.  

 

 
 
 

                                                 
97

 Fonte: DESIGUALDADES raciais diminuem em 2009. Jornal do Commercio, Recife, 18 set.2010. 
Caderno Brasil, p.11-13. 
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         Quadro 8 - Distribuição dos candidatos inscritos, classificados e oriundos de 

escola pública nos vestibulares da UFPE, em relação à cor/raça – 2004/2010 
 

 
Cor/raça Antes do 

Reuni 
Após o 
Reuni 

Total  
Geral 

T
o

ta
l 
d

e
 I
n

s
c
ri

to
s
 Amarela 4,3 4,4 4,3 

Branca 47,6 46,7 47,1 

Indígena 1,5 1,2 1,3 

Parda 38,2 38,4 38,3 

Negro 8,4 9,4 8,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

T
o

ta
l 
d

e
 

C
la

s
s
if
ic

a
d

o
s
 

Amarela 3,8 3,9 3,9 

Branca 53,0 52,1 52,4 

Indígena 1,0 0,6 0,7 

Parda 35,8 35,7 35,7 

Negro 6,4 7,7 7,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

T
o

ta
l 
d

e
 

C
la

s
s
if
ic

a
d

o
s
  

o
ri

u
n

d
o

s
 d

e
 e

s
c
o

la
 

p
ú

b
li
c
a

 

Amarela 4,2 3,9 4,0 

Branca 36,6 32,5 33,5 

Indígena 0,9 0,6 0,7 

Parda 44,8 48,3 47,4 

Negro 13,5 14,7 14,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

De acordo com o quadro 9, os dados podem ser interpretados de maneira 

negativa e positiva. A interpretação negativa remeteria ao fato de se constatar que a 

maior parte dos estudantes inscritos no período de 2004 a 2006 e 2008 a 2010 ao 

vestibular da UFPE são provenientes de instituições particulares, em torno de 

62,8%, contra 21,6% da instituição pública, sinalizando assim, que no processo 

seletivo há uma maior participação de estudantes que podem custear melhores 

escolas, o que aponta para a prevalência do fator renda e conseqüente seletividade 

econômica e social no âmbito da educação superior. Essa mesma lógica de 

compreensão aplica-se quanto aos candidatos classificados, entre esses, a maioria 

também fez todos os seus estudos na escola particular. A interpretação positiva 

indicaria que a partir do momento que se toma medidas universalistas, como a 

criação de novos campi, a ampliação de novas vagas (seja por meio de cursos 

novos ou cursos já existentes), a isenção da taxa de inscrição do vestibular para 

estudantes de baixa renda e a adoção de políticas institucionais de inclusão social, 

aponta-se para a criação de condições importantes que podem colaborar com a 

inclusão de estudantes oriundos da escola pública, revendo-se assim a composição 
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social da instituição de educação superior pública. Tal fato pode ser melhor 

demonstrado a partir do ano de 2006, quando nota-se um acréscimo no número de 

inscritos egressos de escolas públicas, bem como, do ano de 2008 e 2010, onde 

constata-se uma elevação no percentual de estudantes classificados vindos da rede 

pública. 

 

Quadro 9 – Distribuição dos candidatos inscritos e classificados nos vestibulares da 
UFPE, quanto ao tipo de instituição onde fez os estudos de  

                     Ensino Fundamental e Médio98 - 2004/2010 
 

 Ano 
Todo ensino em 
escola pública 

Parte em escola 
pública parte em 
escola particular 

Todo ensino em 
escola particular 

C
a

n
d

id
a

to
s
 I
n

s
c
ri

to
s
 

Q
u

e
 i
n

fo
rm

a
ra

m
 s

u
a

 o
ri

g
e

m
 2004 19,5 15,4 65,1 

2005 18,6 25,4 55,9 

2006 22,9 13,7 63,4 

2008 22,2 13,2 64,6 

2009 20,9 12,6 66,5 

2010 25,2 13,6 61,1 

C
a

n
d

id
a

to
s
 C

la
s
s
if
ic

a
d

o
s
 2004 11,3 15,7 73,0 

2005 11,1 22,7 66,3 

2006 11,9 12,3 75,8 

2008 15,8 13,5 70,7 

2009 14,9 12,5 72,6 

2010 20,4 13,5 66,1 

 

 

Aliada a esta situação, podemos inferir que, a partir dos dados apresentados 

no quadro 10, antes do Reuni, 11,4% dos aprovados eram provenientes da escola 

pública e após a implementação do Programa este percentual passou a ser 17,2%. 

Nota-se, pois que há diferença significativa entre o número de aprovados egressos 

de escola pública após a materialização do Reuni no âmbito da UFPE. Diante dos 

                                                 
98

 Quanto à operacionalização dessa variável é preciso esclarecer que: as perguntas “Onde realizou o 
ensino fundamental?” e “Onde realizou o ensino médio?”, optamos por transformá-las na variável: 
“Onde realizou o ensino fundamental e médio?”. Dessa forma, quanto ao tipo de instituição onde 

cursou o ensino fundamental e médio, consideramos as seguintes possibilidades: 1. Todo ensino em 
escola pública; 2. Parte em escola pública e parte em escola particular e, 3. Todo ensino em escola 
particular. 
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números e sabendo que o Reuni tem vigência até 2012, em tese há uma tendência 

no crescimento desse grupo estudantil na instituição. 

 
Quadro 10 - Distribuição dos candidatos classificados nos vestibulares da UFPE, 

quanto ao tipo de instituição onde fez os estudos antes e após a implementação do 

Reuni  
 

Ano de referência  
Todo ensino 
em escola 

pública 

Parte em escola pública/ 
parte em escola particular 

Todo ensino em 
escola particular 

2004, 2005 e 2006 –  
Antes do Reuni 

11,4 16,4 72,2 

2008, 2009, 2010 – 
 Após o Reuni 

17,2 13,1 69,7 

 

 
Quadro 11- Distribuição dos candidatos classificados na UFPE por área de 

conhecimento99 e tipo de instituição que fez os estudos – 2004/2010  
 

 
Área de Conhecimento 2004 2005 2006 2008 2009 2010 

E
s
tu

d
o

s
 n

a
 

E
s
c
o

la
  

P
ú

b
li
c
a

 Filosofia e Ciências Humanas  60,9 56,2 67,2 63,7 57,2 50,6 

Ciências Exatas e Tecnologia 19,2 19,3 14,1 9,2 14,3 16,9 

Ciências Biológicas e da Saúde 11,7 14,2 10,7 18,7 18,4 24,7 

Artes e Comunicação 8,3 10,2 8,1 8,4 10,1 7,7 

E
s
tu

d
o

s
 n

a
 

E
s
c
o

la
 

P
ri

v
a

d
a

 Filosofia e Ciências Humanas  40,7 44,0 48,3 45,5 44,3 44,5 

Ciências Exatas e Tecnologia 23,6 22,7 21,7 21,0 24,6 22,5 

Ciências Biológicas e da Saúde 25,4 25,4 22,6 26,4 22,6 23,6 

Artes e Comunicação 10,4 8,0 7,4 7,1 8,5 9,5 

 

 

Como se pode depreender, a partir da análise dos dados constantes no 

quadro 11, em média 60%, dos estudantes classificados advindos da escola pública 

fazem opção por cursos da Área de Filosofia e Ciências Humanas. Em média 28,1% 

escolhem os cursos de Pedagogia, Geografia, Secretariado, Serviço Social e Letras. 

Em contrapartida, a presença maior de estudantes egressos da escola particular se 

dá nos cursos de: Administração, Direito, Medicina, Conjunto das Engenharias100, 

Odontologia e Ciências Contábeis. Podemos inferir que os estudantes que possuem 

um poder aquisitivo melhor ocupam vagas de cursos financeiramente mais rentáveis 

                                                 
99

 Os cursos de graduação na UFPE estão associados às seguintes áreas de conhecimento: Área I – 

Filosofia e Ciências Humanas; Área II – Ciências Exatas e Tecnologia; Área III – Ciências Biológicas 
e da Saúde e Área IV – Artes e Comunicação.   
100

 O ingresso nos cursos que compõe o Conjunto das Engenharias CTG (Cartográfica, Civil, de 

Alimentos, de Energia, de Minas, de Produção, Elétrica/Eletrônica, Mecânica, Química), se dá após a 
conclusão dos componentes curriculares realizadas no Ciclo Básico que acontece no primeiro ano 
assim, que o estudante ingressa na universidade.      
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tanto em termos materiais quanto simbólico, enquanto que a população de média e 

baixa renda continua ingressando nos cursos de menor prestígio social. Cabe 

realçar que pesquisa conduzida por Zago (2006) na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) evidenciou que os estudantes de baixa renda geralmente 

“escolhem” cursos superiores menos concorridos e que proporcionam maiores 

chances de aprovação e inserção no mercado de trabalho, em função das suas 

condições de formação básica, tratando-se assim, de uma escolha restringida. 

Pode-se inferir que as desigualdades sociais são, assim, perpetuadas na escolha da 

profissão, pois estudantes pobres têm mais propensão a optarem por carreiras de 

baixa remuneração.  

Um dado que merece destaque no âmbito da UFPE diz respeito ao aumento 

significativo de estudantes que fizeram os estudos na rede pública de ensino e estão 

ingressando na Área de Ciências Biológicas e da Saúde, como se observa de 

11,7%, em 2004, o percentual passa para 24,7% em 2010. Os cursos de maior 

inserção desse público localizam-se em Ciências Biológicas/ licenciaturas (17,9%), 

Educação Física (13,6%), Enfermagem (6,6%) e Biomedicina (6,1%).   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



188 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Nível de instrução da mãe e do pai segundo os candidatos inscritos, os 
classificados no geral e os classificados oriundos de escola pública  

 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados da Covest, 2010. 

 

A se avaliar pelo nível de escolaridade dos pais, (ver gráfico 2), constata-se 

que a maioria, dos candidatos inscritos no processo seletivo da UFPE os pais 

possuem, no mínimo, o ensino médio completo (34,7%). Entre os candidatos 

classificados, esse percentual é 36,1%. Chama a atenção o fato de que entre os 

classificados oriundos de escola pública 35,6% dos pais têm, no máximo, o ensino 

fundamental incompleto. Quanto à escolaridade das mães percebemos que essa 

não é superior a dos pais, pois 32,5% das mães dos candidatos classificados 

egressos da escola pública não concluíram o ensino fundamental I.   

Nesta direção, torna-se pertinente ressaltar o ponto de vista de Bourdieu 

(2009), quando advoga que a desigualdade frente ao capital cultural dos pais dos 

estudantes oriundos das camadas populares possui desdobramentos negativos 

Classificados Oriundos de Escola Pública 

Classificados Oriundos de Escola Pública 

Classi ficados  

Classi ficados  

Inscri tos  

Inscri tos  
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sobre a escolarização dos filhos, pois esse seria o elemento do patrimônio familiar 

de maior impacto na definição do destino escolar. Assim, para o autor cada sujeito é 

caracterizado por uma bagagem socialmente herdada.   

Segundo Nogueira e Nogueira (2006, p.59-60), essa bagagem inclui, 

 
por um lado, certos componentes objetivos, externos ao indivíduo, e 
que podem ser postos a serviço do sucesso escolar. Fazem parte 
dessa primeira categoria, o capital econômico, tomado em termos 
dos bens e serviços a que ele dá acesso, o capital social, definido 
como o conjunto de relacionamentos sociais influentes mantidos pela 
família, além do capital cultural institucionalizado, formado 
basicamente por títulos escolares. Por outro lado, a bagagem 
transmitida pela família inclui também certos componentes que 
passam a fazer parte da própria subjetividade do indivíduo, 
sobretudo, o capital cultural na sua forma „incorporada‟. Como 
elementos constitutivos desse capital, merecem destaque a chamada 
„cultura geral‟; o domínio maior ou menor da língua culta; o gosto e o 
„bom-gosto‟ em matéria de arte, lazer, decoração, vestuário, 
esportes, paladar, etc; as informações sobre o mundo escolar.   

 

A análise dos autores nos remete para o destaque atribuído por Bourdieu ao 

capital cultural. Na perspectiva bourdieusiana o fator cultural em comparação ao 

capital econômico teria maior peso na promoção das desigualdades escolares, por 

que: 

Em primeiro lugar, a posse do capital cultural favoreceria o 
desempenho escolar na medida em que facilitaria a aprendizagem 
dos conteúdos e dos códigos escolares. [...] as referências culturais, 
os conhecimentos considerados legítimos („a cultura culta‟ ou a „alta 
cultura‟) e o domínio maior ou menor da língua culta, trazidos de 
casa por certas crianças, facilitariam o aprendizado escolar tendo em 
vista que funcionariam como elementos de preparação [...] entre o 
mundo familiar e a cultura escolar. A posse de capital cultural 
favoreceria o êxito escolar, em segundo lugar, porque propiciaria 
melhor desempenho nos processos formais e informais de avaliação. 
[...] Cobra-se que os alunos tenham um estilo elegante de falar, de 
escrever e até mesmo de se portar; que se mostrem sensíveis às 
obras da cultura legítima, que sejam intelectualmente curiosos, 
interessados e disciplinados [...]. Essas exigências só podem ser 
plenamente atendidas por quem foi previamente (na família) 
socializado nesses mesmos valores (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006, 
p.60-61).    

 

Nesse âmbito, ainda com base nos dados da pesquisa, importa registrar que 

em média, apenas 6,6% das mães dos candidatos classificados egressos de escola 

pública possuem o curso superior completo e a pós-graduação, em contrapartida 

quando analisamos no cômputo geral, 35% das mães possuem o mesmo nível de 
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escolaridade. Essa mesma tendência nota-se nos indicadores escolares dos pais 

dos candidatos classificados oriundos de escola pública, pois apenas 5,5% possuem 

o curso superior completo e a pós-graduação, no que diz respeito ao total de 

classificados no geral esse percentual eleva-se para 31,2%.  

Tomando, pois, o nível de escolaridade do pai e da mãe como análise, pode-

se inferir que o volume de capital cultural da grande maioria dos estudantes da 

UFPE é elevado. No entanto, como já diagnosticado, está havendo um aumento no 

número de estudantes egressos de escola pública na universidade, esses trazem 

consigo uma significativa defasagem em relação aos primeiros de diversos tipos de 

capitais, tais como: cultural, econômico, o social, intelectual o lingüístico. Essa 

desigualdade de capital dificulta a permanência dos estudantes oriundos de 

camadas populares nesse nível de ensino. Diante desse cenário podemos 

questionar sobre quais estratégias a instituição vem utilizando para que esses 

estudantes não sejam excluídos do espaço universitário?  

Em relação à ocupação dos pais (pai e mãe), os dados revelam uma vasta 

gama de atividades, dentre as quais se destacam, quanto à freqüência, os 

servidores públicos (43,5%), comerciantes (35,3%) e funcionários do setor privado 

(27%) e outras atividades (41,4%).  Para todos os estudantes classificados esses 

resultados são semelhantes: 51,5%, 37,3%, 30% e 28,3%, respectivamente.  

Um dado que chama atenção diz respeito ao cruzamento entre ocupação da 

mãe, empregada doméstica e estudante classificado oriundo de escola pública. 

Nota-se, que antes do Reuni esse percentual era de 6,2%, enquanto que, após a 

implementação do Reuni passou para 9,6%. Destaca-se, assim, um aumento de 

54,8% dos aprovados egressos de escola pública, quando a ocupação da mãe é 

empregada doméstica.   

Em termos de renda familiar, a ideia disseminada na sociedade brasileira, 

principalmente pelos defensores da privatização do campo da educação superior, é 

a de que quem realiza os estudos nas universidades públicas federais são os 

estudantes oriundos de família com alto poder econômico. Os dados mostram, no 

entanto, um cenário diferente. Entretanto, é importante salientar que estes dados 

são globais, isto é, não estamos a considerar os resultados por área de 

conhecimento ou por curso, pois como já mencionamos anteriormente, os dados por 
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curso, notadamente os de maior prestígio social apontam, ainda, para um campus 

universitário com uma composição social mais elitista. 

A partir da análise do quadro 12, nota-se que dos candidatos inscritos no 

geral ao vestibular da UFPE, no período de 2006 a 2010, 27,9% são estudantes 

oriundos de famílias com renda de 1 a 2 salários mínimos. Mostram os dados, ainda, 

que após a implementação do Reuni a proporção de inscritos oriundos de escola 

pública em que a renda familiar está entre 1 a 2 salários mínimos passou de 49% 

para 65,8% e que em média o total de candidatos inscritos advindos do mesmo tipo 

de instituição e mesma renda familiar chegou a 61,6%.  

 
Quadro 12- Distribuição dos candidatos inscritos nos vestibulares da UFPE, por 

renda familiar em salários mínimos antes e depois do Reuni – 2006/2010 
 

Renda Familiar 
em Salários 

Mínimos 

Inscritos geral Inscritos Oriundos de Escola Pública 

Antes 
Reuni 

Depois 
Reuni 

Total Antes Reuni Depois Reuni Total 

Menos de 1 SM 6,0 3,2 4,2 22,9 10,6 13,6 

De 1 a 2 SM 25,7 29,1 27,9 49,0 65,8 61,6 

De 2 a 3 SM 15,5 14,8 15,0 12,6 10,9 11,3 

De 3 a 4 SM 14,1 12,7 13,2 5,7 5,5 5,5 

De 4 a 6 SM 14,0 12,4 12,9 5,4 3,6 4,1 

De 6 a 10 SM 12,9 12,6 12,7 2,4 2,2 2,2 

Acima de 10 SM 11,9 15,2 14,0 2,0 1,5 1,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 É possível observar também, que entre os candidatos inscritos no geral 

47,1% do total de estudantes tem renda familiar de até 3 salários mínimos, já entre 

os estudantes inscritos oriundos de escola pública esse percentual passa para 

86,5%. Vale ressaltar que 26,7% do total de inscritos possui renda familiar acima de 

6 salários mínimos. Contudo, quando se trata de estudantes oriundos de escola 

pública esse percentual é de apenas 3,8%. Nesse sentido, a se avaliar pelos 

percentuais expostos tornam-se frágeis os resultados de pesquisa que apontam que 

os recursos financeiros destinados as universidades públicas beneficiam apenas a 

população mais abastada da sociedade.  

Este fato é congruente com as ideias apontadas por Carvalho (2006, p.994), 

quando afirma que “apesar da brutal desigualdade de acesso ao ensino superior 
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entre ricos e os pobres, há maior participação das camadas pobres nas instituições 

públicas que nas suas congêneres particulares”. 

 Também nesse sentido, Almeida (2009), com base no estudo desenvolvido 

sobre a fruição dos estudantes com desvantagens socioeconômicas e educacionais 

na USP, registra que “a universidade pública, como espelho da sociedade, não é 

ocupada nem exclusivamente pela elite [econômica], nem pelos muitos pobres, e 

sim, basicamente pelos segmentos médios”.  

 

Gráfico 3 - Distribuição percentual dos classificados no vestibular, segundo a renda 

familiar em salários mínimos antes e depois do Reuni - 2006 a 2010 
 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados da Covest, 2010. 
 

 De acordo com o gráfico 3, é possível observarmos que o percentual de 

candidatos classificados oriundos de escola pública cuja renda familiar é de 1 a 2 

salários mínimos cresceu significativamente após a implementação do Reuni. 

Entretanto, é preciso prudência na análise deste dado, pois, se de um lado, sinaliza-

se para uma maior inserção dos estudantes da escola pública na educação superior, 

apontando assim para a inclusão de segmentos menos favorecidos da população na 

universidade pública, gratuita e de boa qualidade, por outro lado, requer da 

instituição e do governo federal investimentos para que esses alunos tenham 

longevidade escolar e possam concluir o curso universitário. Como já propagado na 

Classificados no Geral Classificados Oriundos de Escola Pública 
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literatura da área da educação superior não basta democratizar o acesso é preciso 

garantir a permanência e a qualidade da educação para todos. 

 
 

Quadro 13- Distribuição dos candidatos quanto à participação  

na renda familiar – 2004/2010  
 

 

Ano 
 
 

Depende 
totalmente da 

família 

Depende 
parcialmente 

da família 

Não depende 
da Família 

Ajuda 
parcialmente 

a família 

Sustenta a 
família 

Total 

G
e

ra
l 

2004 79,2 5,2 3,3 9,1 3,2 100,0 

2005 75,7 8,8 2,8 9,8 3,0 100,0 

2006 77,4 8,1 2,3 8,8 3,4 100,0 

2008 77,9 7,7 2,5 8,2 3,7 100,0 

2009 78,2 7,9 2,5 7,7 3,7 100,0 

2010 78,1 7,9 2,3 7,8 3,8 100,0 

O
ri

u
n

d
o

s
 d

e
 e

s
c
o

la
 

p
ú

b
li
c
a

 

2004 63,4 5,1 5,2 18,8 7,6 100,0 

2005 58,6 11,1 5,3 17,7 7,3 100,0 

2006 61,1 10,2 3,5 17,5 7,6 100,0 

2008 61,1 9,4 3,3 16,9 9,3 100,0 

2009 63,0 9,4 3,5 14,9 9,1 100,0 

2010 66,2 8,8 2,7 13,8 8,4 100,0 

 
 

Em relação à participação do candidato na renda familiar, a grande maioria 

(77,7% dos candidatos no geral) depende totalmente dos pais, mas quando se trata 

dos estudantes advindos da escola pública, percebe-se que no item “sustenta a 

família” há um aumento de mais de 100% (média de 8,2%) enquanto que no geral 

essa média fica em torno de 3,6%. Como sabemos a inserção no mundo do trabalho 

desde cedo é uma realidade muito próxima dos estudantes oriundos de escola 

pública.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Neste trabalho, nos propusemos investigar a política de expansão da 

educação superior, tendo como foco de análise o Programa Reuni no âmbito da 

UFPE. Mais especificamente, analisamos o Reuni no que diz respeito à ampliação 

das oportunidades de acesso a estudantes com desvantagens socioeconômicas e 

educacionais e de segmentos sociais com reduzida participação nesse nível de 

escolaridade. 

No ensejo de resgatar as constatações apresentadas ao longo do trabalho, 

que procuraram responder a problematização proposta e analisar a pertinência da 

hipótese levantada, torna-se necessário frisar que a expansão da UFPE verificada 

nos últimos anos está associada ao Programa Nacional de Expansão das 

Universidades Públicas Federais. Nesse sentido, a partir de 2006, a Universidade 

deu início ao processo de interiorização no Estado de Pernambuco com a criação de 

dois novos campi, vindo em 2008, instituir o Reuni na UFPE. É interessante 

reconhecer que tais iniciativas constituem-se em olhar especial no sentido de 

garantir a expansão do sistema federal, tendo como contraponto a predominância de 

políticas privatistas do governo FHC e, paradoxalmente do governo Lula, para a 

educação superior. Por lei e, sobretudo como parte da realidade atualmente 

existente, a dependência da complementaridade entre o sistema público e privado 

como mecanismo para atender as demandas da população brasileira por educação 

superior é uma questão que merece ser aprofundada. 

Sobre a temática do acesso e da permanência  na educação superior tanto o 

Decreto como as Diretrizes Gerais do Reuni incorporam aspectos que ampliam a 

concepção de democratização, pois de acordo com os documentos, o processo de 

democratização da educação superior não se reduz simplesmente a ampliação de 

oferta de vagas, mas está relacionada também à ampliação de políticas de 

assistência estudantil que garantam a permanência e a conclusão do curso. 

Fundamental a democratização do acesso e da permanência, são as políticas de 

inclusão com justiça social, temas prioritários nos discursos contemporâneos, que 

vem dominante no discurso político e na agenda governamental brasileira em 

consonância com os pontos relevantes para uma agenda globalmente estruturada.  



195 

 

 

 

Entre os principais aspectos observados, evidencia-se que na elaboração do 

texto da política do Reuni é possível percebermos uma intertextualidade marcada 

pelo debate e „diretrizes‟ internacionais, como também pelo debate nacional sobre a 

ampliação das oportunidades educacionais no campo da educação superior 

brasileira, sinalizando assim que há uma relação inegável entre as esferas global, 

nacional e o local.  

Salientamos, contudo, que manifestações de resistência e de antagonismos 

ao Reuni foram expressas pelos movimentos estudantis e movimentos sindicais. 

Uma das críticas mais fortes apontada pelo movimento era a ausência de discussão 

com a comunidade acadêmica. Para eles, não houve debate ampliado no campo 

político-acadêmico na perspectiva de esclarecer e aprofundar os principais aspectos 

em torno do Reuni, assim não houve tempo necessário para melhor formular o Plano 

Reuni das universidades, uma vez que os prazos estabelecidos pelo MEC foram 

exíguos. Evidencia-se, pois a participação pontual ou limitada de atores que fazem 

parte da comunidade universitária. Faz-se pertinente registrar que a desarticulação 

dos movimentos estudantis e os diferentes posicionamentos dentro da UNE acerca 

do Reuni, também contribuíram como empecilho para participação e 

acompanhamento dos estudantes na UFPE.  

Entretanto, não podemos desconsiderar que no processo de elaboração do 

Plano Reuni/UFPE, ou seja, no contexto da prática, as diretrizes do Reuni foram re-

contextualizadas, pois a produção do Plano articulou tanto a produção de 

orientações oficiais, quanto às experiências locais, resultando assim em uma 

recriação híbrida, visível nas recomendações apresentadas nas diretrizes que não 

foram incorporadas, dentre elas nos referimos aos bacharelados interdisciplinares. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar que o texto oficial tem por objetivo influenciar o 

contexto da prática, pois é para esse contexto que são produzidas e encaminhadas 

as políticas. No entanto, no contexto da prática as políticas podem assumir outros 

sentidos, podendo dar uma nova dinâmica ao discurso da política. 

Podemos dizer que, de uma perspectiva mais geral, todos os sujeitos 

entrevistados são a favor do processo de expansão das IFES. No entanto, o debate 

revela duas lógicas diferentes que pautam a expansão. A primeira, conta com 

participação seletiva de determinadas associações acadêmicas e encontra nas 

cúpulas administrativas das universidades não apenas a maior fonte de apoio ao 
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projeto de expansão, mas seus principais aliados; a segunda associa a proposta do 

Reuni ao atendimento das demandas do capital, e classifica a proposta de 

popularização da universidade e não de democratização. 

Observamos que na política do Reuni o discurso da diversificação e 

diferenciação institucional se faz presente como resposta para atender a pressão de 

crescimento da demanda na educação superior no setor público. Ao analisarmos 

este ponto, constatamos que, no âmbito da UFPE, tende-se a fortalecer a ideia da 

universidade estruturada no ensino, na pesquisa e na extensão, qualificando dessa 

forma a graduação e a pós-graduação da UFPE. Pois como indicativo temos a 

opção da instituição pela contratação de docentes em regime de trabalho em 

dedicação exclusiva. Esse modelo não foi seguido em outras IFES, que passaram a 

contratar professores em regime de 20h, levando a uma divisão interna de trabalho e 

condição acadêmica que já se faz senti incomoda e conflituosa. Tal 

encaminhamento aponta a capacidade dos sujeitos que fazem parte do contexto da 

prática, espaço visto por alguns autores apenas como de implementação de 

políticas, de reinterpretar as proposições dos textos políticos, fazendo emergir novas 

práticas em torno do Reuni. 

No que se refere à análise da composição da população estudantil na UFPE 

os dados da Covest nos mostram que mesmo antes da adesão da UFPE ao Reuni, 

já a partir de 2004, o número de candidatos inscritos e classificados do sexo 

feminino oriundos de escola pública vêm aumentando, em detrimento de certa 

retração de candidatos do sexo masculino. No entanto, não podemos deixar de 

registrar que após o Reuni houve uma pequena alteração no aumento de mulheres 

que ingressaram na instituição. Além disso, observa-se que na média global cerca 

de 92% dos candidatos classificados são solteiros, fato esperado face a idade dos 

candidatos. 

Um aspecto importante de ressaltar quanto ao acesso é que o público 

estudantil oriundo de escola púbica ingressa na educação superior mais tarde, em 

geral acima de 20 anos de idade (66,6%), refletindo e reforçando assim a distorção 

no fluxo normal série-idade e apontando uma exclusão social que demanda políticas 

públicas mais efetivas. 

A atuação da política do Reuni no contexto da UFPE evidencia algumas 

mudanças no perfil discente, as quais valem a pena ser salientadas: a proporção de 
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estudantes pardos e negros oriundos de escola pública após a prática do Reuni teve 

um acréscimo em torno de 9% (passando de 58,3% para 63%). Os dados revelam 

também, que a população de cor negra, considerada mais pobre, após o Reuni , teve 

um discreto aumento no número de ingressantes aos campi da UFPE, embora esse 

percentual não seja muito significativo. 

Se considerarmos, conforme os dados, que a maior parte dos estudantes 

inscritos no período de 2004 a 2006 e 2008 a 2010 ao vestibular da UFPE são 

provenientes de instituições particulares, em torno de 62,8%, contra 21,6% da 

escola pública. Dessa forma, é afirmar a tendência de seletividade econômica e 

social no âmbito da educação superior. Essa mesma lógica de compreensão aplica-

se quanto aos candidatos classificados.  Além disso, os estudantes que possuem 

um maior poder aquisitivo melhor ocupam vagas em cursos mais revestidos de 

prestígio social e financeiramente mais rentáveis tanto em termos materiais quanto 

simbólico, enquanto que a população de média e baixa renda continua ingressando 

nos cursos de menor prestígio social. 

Um fato merece ser destacado nos achados dessa pesquisa: há diferença 

significativa entre o número de aprovados egressos de escola pública após a prática 

do Reuni na UFPE; o percentual de candidatos classificados oriundos de escola 

pública cuja renda familiar é de um a dois salários mínimos cresceu 

significativamente após o Reuni. Isso requer, de imediato, políticas institucionais do 

governo federal em termos de investimentos para que esses estudantes tenham 

longevidade escolar e possam concluir o curso universitário, o que implica no que 

denominamos anteriormente de políticas que garantam não apenas o acesso, mas, 

sobretudo a permanência e a conclusão do curso.  

Desta forma, os dados analisados corroboram para a comprovação da 

hipótese formulada na pesquisa, de que a participação do Reuni por parte da UFPE 

vem promovendo o acesso de estudantes com desvantagens socioeconômicas e 

educacionais na educação superior pública federal em Pernambuco. No entanto, em 

uma sociedade com alto grau de desigualdade social, econômica e cultural como a 

brasileira, a democratização da educação superior não pode ser pensada como 

política pontual, mas requer políticas públicas diferentes ou diferenciadas em 

consonância com a composição (desigual) da estrutura social da sociedade 

brasileira. Os dados também apontam para a relevância e necessidade da 
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articulação entre as políticas de expansão do sistema federal de educação e a 

educação básica pública, no sentido de combater (ou inverter) o ciclo entre entrada 

nos cursos de graduação de menor prestígio social e escola pública. 

Diante do exposto, podemos afirmar que o caminho percorrido aponta novos 

pontos de partida para tantas outras questões. Ao finalizar este trabalho temos claro 

que os resultados ora apresentados constituem-se „pistas‟ para futuros estudos 

sobre o Reuni a fim de aprofundar aspectos ainda não explorados ou acrescentar 

novos olhares ao que nos propomos analisar, de forma avançar não apenas em 

torno das discussões, como na análise de ações efetivas criadas e recriadas em 

diferentes contextos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

REITOR  

Bloco 1 – Local  

Professor, eu queria que o senhor falasse sobre o Reuni, como o senhor o define? 

Considera o Reuni um programa importante para as IFES? Em que sentido ou 
aspectos? Por quê? 
 

Como o Reuni foi recebido pela comunidade acadêmica da UFPE (gestores, 
professores, alunos, sindicato, outros)?  

 
Houve resistência? Se sim, por parte de quem? E por quê? Como a gestão 
administrou ou respondeu?  

 
Como se deu o processo de elaboração do Projeto de Reestruturação e Expansão 

da UFPE? 
 
Houve envolvimento/participação da comunidade acadêmica (gestores, professores, 

alunos, sindicato, outros) no processo de elaboração do Projeto de Reestruturação e 
Expansão da UFPE? 

 
Que questões ou problemas a reitoria considera importante que fizesse parte do 
Projeto de Reestruturação e Expansão da UFPE? 

 
O Projeto de Reestruturação e Expansão da UFPE apresentou/sugeriu alguma 

proposta (dimensão) não contemplada nas metas das Diretrizes Gerais do REUNI?   
 
 

Bloco 2 – Do Reuni 

 

Como a Universidade vem acompanhando as metas e resultados do Projeto de 
Reestruturação e Expansão da UFPE?   
 

Qual o impacto do Reuni no quadro de pessoal técnico e docente da UFPE? 
 

Qual o impacto do Reuni na infra-estrutura física da UFPE? 
 
Qual a sua avaliação em relação à meta global “a elevação da taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação para 90%”? Como essa questão tem sido 
encaminhado na UFPE? 
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Quais são as áreas ou cursos e dimensões (infra-estrutura física, quadro de pessoal 

técnico e docente) que foram definidas como prioridades no Reuni? Por quê? 
 

Como se deu a definição/escolha dos novos cursos de graduação? Como estão 
estruturados esses novos cursos? 
 

Em termos gerais, existe alguma relação do Reuni com a democratização do acesso 
e permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos desfavoráveis 

da população?  
 
Na prática, já é possível verificar os impactos do Reuni em relação à: 

 
1. Ampliação e democratização do acesso; e  

2. Permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos 
desfavoráveis da população a UFPE?  

 

 
Bloco 3 – Nacional 

 
Como o senhor avalia a política de educação superior do governo Lula, 
especialmente a política de expansão para as IFES? 

 
Houve diálogo da SESu/MEC com os Reitores das Universidades Federais na 

elaboração do Reuni? 
 
A ANDIFES participou da formulação do Reuni? Como? Qual era a posição? Havia 

divergências?  
 

O ANDES/SN esteve também envolvido nesse processo? Como? Tinha uma 
posição diferente da ANDIFES? 
 

Há relação entre o Processo de Bolonha e a formulação das Diretrizes Gerais do 
Reuni? 

 
Há relação entre o Projeto da Universidade Nova e a formulação das Diretrizes 
Gerais do Reuni? 

 
O senhor gostaria de destacar outros aspectos que considera importante e relevante 

para melhor entendermos o Reuni?  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

PRÓ-REITORA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS  

 
 
Bloco 1 – Local  
 

Como o Reuni foi recebido pela comunidade acadêmica da UFPE (gestores, 

professores, alunos, sindicato, outros)?  
 

Houve resistência? Se sim, por parte de quem? E por quê? Como a gestão 
administrou ou respondeu?  
 

Como se deu o processo de discussão e elaboração do Projeto de Reestruturação e 
Expansão no âmbito da UFPE? 

 
Quem coordenou o processo e por quê? 
 

O Projeto de Reestruturação e Expansão da Universidade Federal de Pernambuco 
apresenta alguma proposta (dimensão) não contemplada nas Diretrizes Gerais do 

Reuni?   
 
Bloco 2 – Do Reuni 

 
Como a Universidade vem acompanhando as metas e resultados do Projeto de 

Reestruturação e Expansão da UFPE?   
 
Qual o impacto do Reuni no quadro de pessoal técnico e docente da UFPE? 

 
Qual o impacto do Reuni na infra-estrutura física da UFPE? 

 
Qual a sua avaliação em relação à meta global “a elevação da taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação para 90%”? Como isso tem sido encaminhado na 

UFPE? 
 

Quais são as áreas ou cursos e dimensões (infra-estrutura física, quadro de pessoal 
técnico e docente) que foram definidas como prioridades no Reuni? Por quê? 
 

Como se deu a definição/escolha dos novos cursos de graduação? Como estão 
estruturados esses novos cursos?   
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Em termos gerais, existe alguma relação do Reuni com a democratização do acesso 

e permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos desfavoráveis 
da população?  

 
Na prática, já é possível verificar os impactos do Reuni em relação à: 
 

1. Ampliação e democratização do acesso; e  
2. permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos 

desfavoráveis da população a UFPE?  
 
Bloco 3 - Nacional 

 
Como o senhor avalia a política de educação superior do governo Lula, 

especialmente a política de expansão para as IFES (ou o Reuni)? 
 
Como o Fórum de Pró-Reitores Acadêmicos tem discutido e encaminhado o Reuni 

nacionalmente?  
 

Houve diálogo da SESu/MEC com os atores das IFES na elaboração do Reuni? 
 
Há relação entre o Processo de Bolonha e a formulação das Diretrizes Gerais do 

Reuni? 
 

Há relação entre o Projeto da Universidade Nova e a formulação das Diretrizes 
Gerais do Reuni? 
 

A senhora gostaria de destacar outros aspectos que considera importante e 
relevante para melhor entendermos o Reuni? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

PRÓ-REITOR PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

 
 
Bloco 1 – Local  
 

Como o Reuni foi recebido pela comunidade acadêmica da UFPE (gestores, 

professores, alunos, sindicato, outros)?  
 

Houve resistência? Se sim, por parte de quem? E por quê? Como a gestão 
administrou ou respondeu?  
 

Como se deu o processo de discussão e elaboração do Projeto de Reestruturação e 
Expansão no âmbito da UFPE? 

 
Quem coordenou o processo e por quê? 
 

O Projeto de Reestruturação e Expansão da Universidade Federal de Pernambuco 
apresenta alguma proposta (dimensão) não contemplada nas Diretrizes Gerais do 

Reuni?   
 
Bloco 2 – Do Reuni 

 
Como a Universidade vem acompanhando as metas e resultados do Projeto de 

Reestruturação e Expansão da UFPE?   
 
Qual o impacto do Reuni no quadro de pessoal técnico e docente da UFPE? 

 
Qual o impacto do Reuni na infra-estrutura física da UFPE? 

 
Qual a sua avaliação em relação à meta global “a elevação da taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação para 90%”? Como isso tem sido encaminhado na 

UFPE? 
 

Quais são as áreas ou cursos e dimensões (infra-estrutura física, quadro de pessoal 
técnico e docente) que foram definidas como prioridades no Reuni? Por quê? 
 

Como se deu a definição/escolha dos novos cursos de graduação? Como estão 
estruturados esses novos cursos?   
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Em termos gerais, existe alguma relação do Reuni com a democratização do acesso 

e permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos desfavoráveis 
da população?  

 
Na prática, já é possível verificar os impactos do Reuni em relação à: 
 

1. Ampliação e democratização do acesso; e  
2. permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos 

desfavoráveis da população a UFPE?  
 
Bloco 3 - Nacional 

 
Como o senhor avalia a política de educação superior do governo Lula, 

especialmente a política de expansão para as IFES (ou o Reuni)? 
 
Como o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação tem discutido e 

encaminhado o Reuni nacionalmente?  
 

Houve diálogo da SESu/MEC com os atores das IFES na elaboração do Reuni? 
 
Há relação entre o Processo de Bolonha e a formulação das Diretrizes Gerais do 

Reuni? 
 

Há relação entre o Projeto da Universidade Nova e a formulação das Diretrizes 
Gerais do Reuni? 
 

A senhora gostaria de destacar outros aspectos que considera importante e 
relevante para melhor entendermos o Reuni? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

REPRESENTANTE DA COMISSÃO GESTORA DO REUNI 

 
Bloco 1 – Local  

 
O (a) senhor (a) poderia nos dizer o que é o Reuni e como ele é organizado no 
âmbito da UFPE? 

 
Como é composta a Comissão Gestora do Reuni? 

 
Como é o trabalho da Comissão Gestora do Reuni? Como é o seu dia a dia?  
 

Como é a dinâmica de seu trabalho? 
 

O Projeto de Reestruturação e Expansão da Universidade Federal de Pernambuco 
apresenta alguma proposta (dimensão) não contemplada nas Diretrizes Gerais do 
Reuni?   

 
Bloco 2 – Do Reuni 

 
Como a Universidade vem acompanhando as metas e resultados do Projeto de 
Reestruturação e Expansão da UFPE?   

 
Qual o impacto do Reuni no quadro de pessoal técnico e docente da UFPE? 

 
Qual o impacto do Reuni na infra-estrutura física da UFPE? 
 

Quais são as áreas ou cursos e dimensões (infra-estrutura física, quadro de pessoal 
técnico e docente) que foram definidas como prioridades no Reuni? Por quê? 

 
Como se deu a definição/escolha dos novos cursos de graduação? Como estão 
estruturados esses novos cursos?   

 
Em termos gerais, existe alguma relação do Reuni com a democratização do acesso 

e permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos desfavoráveis 
da população?  
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Na prática, já é possível verificar os impactos do Reuni em relação à: 

 
1. Ampliação e democratização do acesso; e  

2. permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos 
desfavoráveis da população a UFPE?  

Quais os principais resultados do Reuni? 

 
Que ações estão sendo desenvolvidas no sentido de assegurar a permanência dos 

estudantes na universidade? 
 
O (a) senhor (a) gostaria de destacar outros aspectos que considera importante e 

relevante para melhor entendermos o Reuni?  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

INTEGRANTE DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DA UFPE 
 

 
Bloco 1 – Local  
 

Como o Reuni foi recebido pela comunidade acadêmica da UFPE (gestores, 
professores, alunos, sindicato, outros)?  

 
Como se deu o processo de discussão e elaboração do Projeto de Reestruturação e 
Expansão no âmbito da UFPE? 

 
Quem coordenou o processo e por quê? 

 
O Projeto de Reestruturação e Expansão da Universidade Federal de Pernambuco 
apresenta alguma proposta (dimensão) não contemplada nas Diretrizes Gerais do 

Reuni?   
 
Bloco 2 – Do Reuni 

 
Como a Universidade vem acompanhando as metas e resultados do Projeto de 

Reestruturação e Expansão da UFPE?   
 

Qual o impacto do Reuni no quadro de pessoal técnico e docente da UFPE? 
 
Qual o impacto do Reuni na infra-estrutura física da UFPE? 

 
Qual a sua avaliação em relação à meta global “a elevação da taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação para 90%”? Como isso tem sido encaminhado na 
UFPE? 
 

Quais são as áreas ou cursos e dimensões (infra-estrutura física, quadro de pessoal 
técnico e docente) que foram definidas como prioridades no Reuni? Por quê? 

 
Como se deu a definição/escolha dos novos cursos de graduação? Como estão 
estruturados esses novos cursos?   
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Em termos gerais, existe alguma relação do Reuni com a democratização do acesso 

e permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos desfavoráveis 
da população?  

 
Na prática, já é possível verificar os impactos do Reuni em relação à: 
 

1. Ampliação e democratização do acesso; e  
2. permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos 

desfavoráveis da população a UFPE?  
 
Bloco 3 - Nacional 

 
Como o senhor avalia a política de educação superior do governo Lula, 

especialmente a política de expansão para as IFES? 
 
A senhora gostaria de destacar outros aspectos que considera importante e 

relevante para melhor entendermos o Reuni? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

REPRESENTATE DA SEÇÃO SINDICAL 

 
Como a seção sindical se posicionou em relação à adesão da UFPE ao Reuni? Por 

quê?  
 
Houve participação da seção sindical no processo de discussão e elaboração do 

Projeto de Reestruturação e Expansão da UFPE?  
 

Há, por parte da seção sindical, iniciativa de acompanhamento do Reuni no âmbito 
da UFPE?  
 

Em caso positivo, como vem se dando na prática esse acompanhamento?  
 

Qual o impacto do Reuni no quadro de pessoal técnico e docente da UFPE? 
 
Qual o impacto do Reuni na infra-estrutura física da UFPE? 

 
Na prática, já é possível verificar os impactos do Reuni em relação à: 

 
1. Ampliação e democratização do acesso; e  
2. permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos 

desfavoráveis da população a UFPE?  
 

Como você avalia a política de educação superior do governo Lula, especialmente a 
política de expansão para as IFES? 
 

Como o Sindicato Nacional tem discutido e encaminhado o Reuni nacionalmente? 
 

Há relação entre o Processo de Bolonha e a formulação das Diretrizes Gerais do 
Reuni? 
 

Há relação entre o Projeto da Universidade Nova e a formulação das Diretrizes 
Gerais do Reuni? 

 
Em termos gerais, como a seção sindical define o Reuni? 
 

O (a) senhor (a) gostaria de destacar outros aspectos que considera importante e 
relevante para melhor entendermos o Reuni?  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 
REPRESENTATE DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES - DCE 

 

Como o DCE posicionou-se em relação à adesão da UFPE ao Reuni? Por quê? 
 

Houve participação do DCE no processo de discussão e elaboração do Projeto de 
Reestruturação e Expansão da Universidade Federal de Pernambuco? 
 

Há, por parte do DCE, iniciativa de acompanhamento do Reuni no âmbito da UFPE?  
 

Em caso positivo, como vem se dando na prática esse acompanhamento?  
 
Qual o impacto do Reuni no quadro de pessoal técnico e docente da UFPE? 

 
Qual o impacto do Reuni na infra-estrutura física da UFPE? 

 
Na prática, já é possível verificar os impactos do Reuni em relação à: 
 

1. Ampliação e democratização do acesso; e  
2. Permanência de estudantes oriundos de extratos socioeconômicos 

desfavoráveis da população a UFPE?  
 
Como você avalia a política de educação superior do governo Lula, especialmente a 

política de expansão para as IFES? 
 

Há relação entre o Processo de Bolonha e a formulação das Diretrizes Gerais do 
Reuni? 
 

Há relação entre o Projeto da Universidade Nova e a formulação das Diretrizes 
Gerais do Reuni? 

 
Como os estudantes (ou a UNE) têm discutido e encaminhado o Reuni 
nacionalmente? 

 
Qual é a posição de vocês em relação ao Reuni hoje?  

 
Em termos gerais, como o DCE define o Reuni? 
 

O (a) senhor (a) gostaria de destacar outros aspectos que considera importante e 
relevante para melhor entendermos o Reuni?  




