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“Se a educação sozinha não pode 

transformar a sociedade, tampouco sem 

ela a sociedade muda.”  

(Paulo Freire) 



RESUMO 

 

Este trabalho vincula-se à linha de pesquisa Políticas Públicas da Educação Superior, 

do programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Superior, da Universidade Federal do Ceará. O objetivo em abordar o tema “expansão 

do ensino superior e inclusão social” é trazer novos elementos para o debate sobre a 

educação superior no Brasil, sobretudo na última década, embora, para que 

pudéssemos compreender todo o processo de expansão e interiorização da educação 

brasileira, tenhamos nos debruçado sobre os primórdios da história da educação no 

país. A centralização do trabalho ocorre nas políticas de educação implementadas, 

em especial nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), destacando-se aí 

as legislações, programas e ações que contribuíram para essa expansão. Trata-se de 

um estudo de caso: Universidade Federal do Ceará, primeira universidade federal do 

Ceará e precursora da interiorização do ensino superior no estado. O campus 

avançado escolhido foi o da cidade de Sobral, distante a 238 km da capital, Fortaleza. 

Ele utiliza como metodologias: a pesquisa documental, a pesquisa exploratória, numa 

abordagem quanti-qualitativa e a análise multivariada de dados. Com a análise dos 

dados sobre o perfil socioeconômico dos discentes e seus pais, além da origem da 

escolaridade desses estudantes e renda familiar, pudemos identificar que a maioria 

dos estudantes do campus de Sobral é da região Nordeste, da capital do estado do 

Ceará, Fortaleza, e o curso de Medicina é o que possui mais estudantes com maior 

renda familiar. Entretanto, a maior parcela dos estudantes do campus de Sobral 

pertence à classe D. Esses e outros dados pesquisados nos dão elementos para 

avaliar se a política de expansão e interiorização da educação superior está 

atendendo a seu maior objetivo, que é o de promover a democratização desse nível 

de ensino. 

 

Palavras-chave: Expansão da educação superior. Interiorização do ensino superior. 

Democratização do ensino. Inclusão social. História da educação superior. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The following study has a link with the Public Higher Education Policies, from the 

Professional Master’s Degree program in Public Policy and Management of Higher 

Education, from the Federal University of the State of Ceará. The purpose in 

approaching the theme “expansion of the higher education and social mobility” is to 

bring new elements to debate higher education in Brazil, especially in the last decade, 

although in order to understand all the expansion as well as internalization of Brazilian 

education process, we have leant in the early days over the history of education in our 

country. The centralization of the work occurs in education policies that are 

implemented, especially in the governments of Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), 

highlighting legislations, programs and actions that contributed to this expansion. It is 

a case study: Federal University of Ceará, the first federal university of Ceará and 

precursor of higher education internalization in the State. The chosen advanced 

campus was from the city of Sobral, 238km away from the capital, Fortaleza. It uses 

as methodologies: documentary research, exploratory research, in a quantitative and 

qualitative approach, and the multivariate data analysis. With the analysis of data about 

the socioeconomic profile of students and their parents, besides the precedence of the 

education of these students and their family income, we could identify that most of the 

students from the campus of Sobral are from Northeast, from the capital in the State 

of Ceará, Fortaleza, and the medicine course is the one that has more students with 

higher family income. However, most part of the students from the campus of Sobral 

belongs to the sub-class. These and other surveyed data give us an outline to assess 

if the internalization, as well as education policies of higher education, is attending to 

its biggest goal, which is promoting democracy at this level of education. 

 

Keywords: Expansion of higher education. Internalization of higher education. 

Democracy of education. Social inclusion. History of higher education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nosso interesse pela temática da educação superior se justifica, 

inicialmente, pela vivência profissional de quatorze anos em instituições de ensino 

superior. Há quatro anos, como servidora técnica administrativa de uma universidade 

federal, Universidade Federal do Ceará (UFC), lotada no campus avançado da cidade 

de Quixadá, no cargo de bibliotecária daquela unidade de ensino, passamos a ter 

contato com a realidade de um campus universitário ainda em fase de construção, com 

todas as dificuldades pertinentes a esse período, e, a partir das observações das 

mudanças ocorridas na cidade de Quixadá com a instalação de um polo universitário, 

fomos incitados a levantar questionamentos acerca de como a expansão da educação 

superior federal, sobretudo nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreu. 

Em 2012, por meio de um processo de redistribuição, passamos a trabalhar 

em uma nova universidade federal, essa recém-criada no estado do Ceará: 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na 

cidade de Redenção, a 60 km da capital. A partir daí, tivemos real dimensão de como 

o processo de expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) traz 

impactos para a comunidade local, geralmente regiões desfavorecidas 

economicamente, e passamos a analisar como essa ação governamental, entendida 

como política de educação, pode favorecer a inclusão social dos indivíduos dessas 

localidades. 

No ano de 2013, ao obtermos aprovação no Mestrado Profissional de 

Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (Poleduc/UFC), começamos a 

debater, em sala de aula, políticas públicas de Estado e de governo, voltadas para a 

educação superior, como também: a reforma do Estado, a reforma universitária, a 

democratização da universidade brasileira, o acesso e a expansão da educação 

superior. Nesse momento, procuramos identificar os princípios norteadores dessa 

expansão, desde os seus primórdios, perpassando pelos aspectos sociopolíticos 

econômicos de todo o período, até chegarmos nos governos de Luiz Inácio Lula da 

Silva, no qual ocorre, de maneira mais expressiva, a expansão da educação superior 

no Brasil. 

Os temas: expansão e avaliação do ensino superior; políticas de educação; 

inclusão social; e democratização da educação superior são assuntos recorrentes em 

trabalhos acadêmicos, contudo um estudo situacional do Ceará, estado que teve, em 
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quinze anos, uma profusão de campi avançados no interior em projetos implantados 

pela UFC, além da criação de mais duas novas universidades públicas: Universidade 

Federal do Cariri (UFCA) e Unilab, propõe-se a contribuir para a ampliação do repertório 

teórico e, com isso, manter o debate acerca das políticas de educação do ensino 

superior e, claro, asseverar ou não, se a expansão das universidades públicas federais 

pode contribuir para promover a inclusão social dos indivíduos, por meio de um estudo 

de caso: o do campus de Sobral/Ceará. 

A seleção do referencial teórico se caracteriza por ser um processo dinâmico; 

dessa forma, ocorreu durante todo o processo de pesquisa, já que foi revista e ampliada 

várias vezes, consolidando-se ao longo de toda a elaboração do trabalho. 

Optamos por estudar os projetos de criação dos cursos do campus de 

Sobral, para que pudéssemos ter elementos significativos de pesquisa; já que esse 

campus avançado foi implantado em 2001, inicialmente com a criação do curso de 

Medicina. Em seguida, foram criados mais sete novos cursos: Ciências Econômicas, 

Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Finanças, Odontologia e Psicologia, 

por último, o curso de Licenciatura em Música (criado em 2011) e, atualmente, o 

campus oferece dois cursos de pós-graduação stricto sensu: Mestrado em 

Biotecnologia e em Saúde da Família. 

A escolha da cidade de Sobral, para a criação dos primeiros cursos de 

graduação da UFC fora da capital, não foi por acaso: o município de Sobral, que fica a 

238 km da cidade de Fortaleza, está situado na região norte do estado do Ceará e 

possui uma população de, aproximadamente, 180.000 habitantes, constituindo-se 

como um importante polo de desenvolvimento socioeconômico-cultural cearense. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar em que medida a expansão das 

universidades federais, compreendida como política pública, está promovendo a 

inclusão social, por meio do acesso ao ensino superior, com a criação de campus 

avançado no interior do Ceará. 

Para atender a esse objetivo geral, determinamos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) estudar as políticas de expansão do ensino superior, em especial nos 

governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), observando o contexto 

da reforma do Estado e da Universidade; 
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b) analisar como se deu o processo de oferta de vagas e a escolha dos 

cursos para o campus universitário de Sobral/UFC, quando de sua 

criação; 

c) examinar os projetos de criação dos cursos do referido campus; 

d) investigar o perfil socioeconômico do estudante no diversos cursos 

oferecidos. 

A fundamentação teórica desta dissertação nos levou à consulta da literatura 

de vários estudiosos da educação superior: Cunha (2007a, 2007b), Ghiraldelli Jr. 

(2009), Durham (2003), Lima (2012), Sguissardi (2009), Minto (2006a, 2006b), Paula 

(2009), Mariani (2007), Severino (2008), Nunes et al. (2012), Schwartzman (2005) e 

Paula e Lamarra (2011), entre outros. 

Dentre os vários documentos analisados, estão: 

a) os projetos pedagógicos dos cursos: Ciências Econômicas, Finanças, 

Odontologia, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, 

Psicologia; 

b) Resolução UFC/Conselho Universitário (CONSUNI) N. 05/2000; 

c) Resolução UFC/CONSUNI N. 15/2000; 

d) Resolução UFC/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) n. 

20/2006; 

e) Plano de Desenvolvimento Institucional UFC, anos 2007 a 2011. 

Esta pesquisa trata de um fenômeno da vida real que engloba condições 

contextuais que são altamente pertinentes a esse fenômeno; dessa forma, pode-se 

considerar um estudo de caso, que, segundo Yin (2010, p. 24):  

 
[...] permite que os investigadores retenham as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais de vida, o 
comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e 
administrativos, a mudança de vizinhança, o desempenho escolar, as relações 
internacionais e a maturação das indústrias. 

 

Ainda em Yin (2010), o método de estudo de caso é usado quando se deseja 

entender um fenômeno da vida real em profundidade, aqui, a expansão da educação 

superior no Ceará, sendo que esse entendimento implica em condições contextuais 

significativas; daí termos procurado compreender a escolha da cidade de Sobral, com 

suas particularidades, para a instalação dos primeiros cursos da UFC fora da capital. 
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Estabelecer corretamente a estrutura metodológica de uma pesquisa é 

condição sine qua non para o seu sucesso; dessa forma, os procedimentos que serão 

empregados neste trabalho são: a pesquisa exploratória, adotando uma abordagem 

quanti-qualitativa. O aspecto quantitativo consiste nos dados coletados sobre os 

ingressantes e os concluintes dos cursos de graduação ofertados pelo campus de 

Sobral da Universidade Federal do Ceará, junto ao controle acadêmico da UFC, sob os 

quais foram aplicadas técnicas de análise estatística. A natureza quantitativa 

fundamenta-se no uso de informações obtidas nas bases de dados secundárias, pois 

emprega-se a análise multivariada de dados (ABJAUD, 2014). 

A dimensão qualitativa consiste na análise documental acerca dos projetos 

pedagógicos dos cursos, do contexto de escolhas de determinados cursos para aquele 

campi, bem como na vasta documentação emanada pelos órgãos superiores da UFC 

acerca da instalação do campus avançado de Sobral. 

A população da pesquisa compreende a comunidade de discentes dos 

cursos de graduação do campus universitário da UFC na cidade de Sobral. A amostra 

é de: 3.675 (três mil, seiscentos e setenta e cinco) estudantes, sendo o total de 

estudantes matriculados no período de 2001 a 2014. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos seguidos à introdução. O 

segundo capítulo apresenta um breve panorama da história da educação no Brasil, 

quando falamos da educação superior até a década de 1980, com o início da 

redemocratização do país e os avanços da privatização do ensino superior. O capítulo 

3 é dedicado à educação superior nos governos de Fernando Henrique Cardoso, que 

cobre o período: 1995-2002, momento marcado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LBD) de 1996, e o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001. O quarto 

capítulo trata dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e os seus 

programas e políticas de governo: Programa Universidade para Todos (Prouni), Plano 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes). O quinto capítulo é dedicado ao tema da inclusão social por meio da expansão 

da educação superior, com destaque para a educação superior no Ceará e o contexto 

expansionista da Universidade Federal do Ceará. É feita uma discussão sobre o 

atendimento às demandas sociais e são apresentados os dados de matrícula e evasão 

dos cursos do campus da cidade de Sobral, bem como a análise dos dados obtidos na 

série histórica: 2001-2014. 
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As conclusões ocupam a última parte do trabalho e procuram articular o que 

foi definido como objetivos gerais e específicos com os dados obtidos nas análises na 

tentativa de responder se houve e em que medida ocorreu a inclusão social na região 

em que está situada o campus. 
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2 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

A história da educação superior no Brasil tem um marco oficial a partir do 

século XIX, com a vinda da família real portuguesa ao país, que fugia do avanço sem 

precedentes das tropas de Napoleão Bonaparte. 

Entretanto, já durante os séculos XVI e XVIII, sob a tutela da Companhia de 

Jesus1, e com um aparelho educacional posto a serviço da exploração da colônia, 

existiam no Brasil cursos de Filosofia e Teologia. O primeiro conferia os títulos de 

bacharel e licenciado, enquanto o segundo, com maior tempo de duração, conferia o 

título de doutor (CUNHA, 2007b, p. 21). De qualquer modo, o ensino superior brasileiro 

caracteriza-se por ter começado tardiamente e por apresentar, no início, apenas o 

propósito de atender aos interesses de segurança e bem-estar da Coroa, ou seja, tinha 

um caráter profissionalizante e utilitário. 

 

2.1 Um breve panorama: dos primórdios a ditadura civil-militar 

 

A educação no Brasil foi introduzida em 1549, com a chegada da Companhia 

de Jesus, liderada por Manoel da Nóbrega, e teve, desde a sua implantação, dois 

objetivos principais: o controle social por meio do poder político e a formação de elites 

na colônia. Para muitos estudiosos, Portugal não permitia a criação de universidades 

no país, pois isso representaria para a metrópole, a emancipação intelectual e política 

da colônia. “A política da Coroa Portuguesa sempre foi a de impedir a formação de 

quadros intelectuais na colônia, concentrando na metrópole a formação de nível 

superior.” (DURHAM, 2003, p. 3). 

Contudo, para Cunha (2007b, p. 16-17), isso não é verdade, Portugal não 

retardou, deliberadamente, a criação de universidades no país, fazendo com que a 

colônia fosse incapaz de cultivar e ensinar as ciências, letras e artes. O que houve, de 

fato, foi a falta de condições de se criar e manter um sistema educacional de grande 

porte em outro país, uma vez que Portugal, na época, só dispunha de uma 

universidade, a de Coimbra, e só mais tarde, a de Évora (de pequeno porte), sendo um 

                                                           
1 A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola e tinha como missão o trabalho 

missionário e confessional, tendo sido a responsável pela catequização de índios e escravos no Brasil 
Colônia. 
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país com pouco mais de um milhão e meio de habitantes, e, claro, poucos docentes 

habilitados e interessados em trabalhar na formação superior em suas colônias. 

A educação jesuítica tinha como características: o humanismo, o 

enciclopedismo e o conservadorismo, e compreendia duas dimensões: Studia 

Superiora, que objetivava a formação de sacerdotes (tinha um caráter confessional e 

doutrinário), e Studia Inferiora – o que equivale hoje ao ensino médio. Os jesuítas 

introduziram, ainda, um documento pedagógico já muito utilizado na Europa – a Ratio 

Studiorum, considerado o primeiro projeto pedagógico a ser usado em nossas escolas. 

O projeto educacional dos jesuítas para o Brasil era autônomo e contribuiu 

para que a Coroa portuguesa atingisse seus propósitos no processo colonizador, tendo 

se tornado a base da estrutura educacional brasileira. O projeto jesuítico não era um 

simples projeto de catequização, mas sim um projeto que incluía transformação social, 

já que tinha como propósito implementar mudanças gerais na cultura indígena 

brasileira. Para Shigunov Neto e Maciel (2008, p. 174): “essa preocupação com a 

transformação do indígena em homem civilizado justifica-se pela necessidade em 

incorporar o índio ao modelo burguês, à ‘nova relação social’ e ao ‘novo modo de 

produção’.” 

Apesar de os jesuítas não terem sido os únicos religiosos a atuarem na 

colônia, eles, sem dúvida, foram os missionários mais ativos e influentes da história do 

Brasil e os que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento social e 

cultural do país nos seus primeiros séculos de existência. Segundo Azevedo (1976 

apud SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, p. 170): 

 
Uma das consequências, porém, certamente, a mais longa e importante dessa 
cultura urbanizadora que desenvolveu a ação pedagógica dos jesuítas, foi a 
unidade espiritual que ela contribuiu notavelmente para estabelecer, fornecendo 
uma base ideológica, linguística e cultural à unidade e à defesa nacionais. [...] 
Nenhum elemento intelectual foi mais poderoso do que o ensino jesuítico, na 
defesa e conservação da língua culta. 

 

Corroborando Azevedo, aponta Ribeiro (1992a, p. 25): “[...] é importante 

ressaltar que a formação intelectual fornecida pelos jesuítas, e, portanto, a formação 

da elite nacional, será marcada por uma intensa ‘rigidez’ na maneira de pensar e, 

consequentemente, de interpretar a realidade.” 

Como resultado da obra da Companhia de Jesus no Brasil, foram fundadas: 

36 missões, que consistiam em escolas de ler e escrever em praticamente todas as 
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povoações e aldeias; 25 residências dos jesuítas; 18 estabelecimentos de ensino 

secundário (colégios e seminários). 

A Companhia de Jesus, depois de pouco mais de dois séculos no Brasil, 

tornou-se um empecilho aos interesses de Portugal e aos seus projetos de expansão 

mercantilista em suas colônias, senda expulsa do país, por questões políticas, 

econômicas e ideológicas. 

Com a expulsão dos jesuítas, pelo Marquês de Pombal, em 1759, houve 

uma destruição total e completa das iniciativas educacionais implementadas até então, 

e o país levou décadas para conseguir retomar a oferta educacional, dessa feita com o 

Estado à frente. Emerge uma oferta de ensino com aulas isoladas e ministradas por 

professores pouco qualificados. 

Do século XVI ao século XIX, o mundo é marcado pela transição de uma 

política mercantilista para uma política industrial nascida com o capitalismo, que foi 

marcada pela passagem de métodos de produção artesanais para a produção em 

massa – movimento liderado com grande êxito pela Inglaterra. 

Toda essa revolução comercial e econômica no mundo, considerada um 

divisor de águas na história da humanidade, refletiu no campo educacional, o que levou 

boa parte da intelectualidade portuguesa a criar projetos de modernização da 

educação. 

A família real portuguesa e a corte chegaram ao Brasil em 1808 e trouxeram 

uma reorganização administrativa ao país, que acabou provocando o desenvolvimento 

da vida urbana em cidades como Vila Rica, Recife, Salvador e, principalmente, o Rio 

de Janeiro, que se tornou o mais importante centro naval e comercial do Império. 

Segundo Ribeiro (1992b, p. 40): 

 
Com esta nova realidade, o Brasil, agora sede da Coroa portuguesa, sofre uma 
série de medidas atinentes ao campo intelectual, como: a criação da Imprensa 
Régia (1808); a Biblioteca Pública (1810); o Jardim Botânico (1810); o Museu 
Nacional (1818) e a partir de 1808 começa a circular o primeiro jornal (A Gazeta 
do Rio) e a primeira revista – As Variações ou Ensaios de Literatura, em 1813. 
[...] Quanto ao campo educacional propriamente dito, são criados cursos, por 
ser preciso o preparo de pessoal mais diversificado. 

 

A vinda da família real ao Brasil marca também o início do ensino superior 

no país, mas com objetivos bem práticos: a manutenção da segurança e o bem-estar 

dos membros da realeza. As primeiras instituições criadas foram a Academia Real da 

Marinha e Academia Real Militar (hoje, Escola Nacional de Engenharia), que tinham 
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como objetivo formar oficiais e engenheiros civis e militares. Em 1808, é criado o curso 

de cirurgia na Bahia, visando à formação de médicos e cirurgiões. Nas palavras de 

Durham (2003, p. 41): 

 
[...] não houve nenhuma preocupação e nenhum interesse em criar uma 
universidade. O que se procurava era se formar profissionais necessários ao 
aparelho do Estado e às necessidades da elite local. [...] embora tenha se 
constituído como um sistema estatal sob a influência mas não sob a gestão da 
Igreja Católica [...] não se criaram universidades, mas escolas autônomas para 
a formação de profissionais liberais. 

 

Apesar do caráter elitista e excludente, o ensino superior inaugurado no 

Brasil, segundo afirma Ribeiro (1992b, p. 41), teve alguns aspectos positivos: 

 
   [...] sob um outro ponto de vista, tais criações se revestiram de um aspecto 

bastante positivo: o de terem surgido de necessidades reais do Brasil, coisa 
que pela primeira vez ocorria, embora essas necessidades ainda tenham sido 
em função de ser o Brasil sede do reino. Isto representa uma ruptura com o 
ensino jesuítico colonial e leva a entender a opinião de Fernando de Azevedo: 
a vinda de D. João ocasionou para Salvador e Rio o mesmo que o Seminário 
de Olinda para a sua região. Quanto à tal ruptura, tem que se ter sempre em 
vista que não foi total, já que não houve reformulações nos níveis escolares 
anteriores e que o tratamento dado ao estudo da economia, biologia etc., 
seguia padrões mais literários (retóricos) que científicos. 

 

Ainda sobre a introdução do ensino superior no Brasil, pela família real, 

Santos (2008b, p. 89) argumenta que: 

 
Com o surgimento do ensino superior organizado, a função do ensino médio, 
que já foi denominado de propedêutico, passou a ser meramente preparar o 
aluno para estudos posteriores e até hoje assim permanece, apesar das 
tentativas de organizá-lo, sem sucesso, com alguma profissionalização e 
terminalidade. 

 

Durante todo o século XIX, Portugal esteve à frente do ensino superior no 

Brasil e não cedeu às pressões da Igreja para a criação de estabelecimentos católicos. 

Assim, o sistema educacional sofreu uma lenta expansão, ainda sob os moldes de 

escolas francesas, com cursos estritamente profissionalizantes e isolados. 

Com a expansão da lavoura cafeeira nas últimas décadas do século XIX, o 

fim do trabalho escravocrata, a adoção do trabalho assalariado e a participação do povo 

em movimentos sociais, a Proclamação da República era uma questão de tempo, o que 

acabou ocorrendo em 1889. Nesse ano, o Brasil possuía apenas 24 escolas de 

formação profissional. 
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Ao final do século XIX, a educação brasileira viveu uma série de reformas 

que se mostraram improdutivas e acabaram por dar origem a novas reformas já nas 

primeiras décadas do século XX. Ghiraldelli Jr. (2009, p. 35) comenta essas reformas 

e afirma que: 

 
Em 1911, o governo federal lançou nova legislação, a Lei Rivadávia Correia, 
que proporcionava total liberdade aos estabelecimentos escolares, tornando a 
presença facultativa e desoficializando o ensino. A reação a tal legislação 
ocorreu com a reforma Carlos Maximiliano (1915), que reoficializou o ensino, 
reformou o Colégio Pedro II e regulamentou o acesso às escolas superiores. 
No final da Primeira República, houve a reforma Rocha Vaz (1925) que, pela 
primeira vez, tentou ordenar um acordo entre o que se fazia nos estados e o 
que se fazia na União, ao menos quanto à promoção da educação primária e 
à eliminação dos exames preparatórios e parcelados. 

 

Em março de 1915, com a promulgação do decreto n. 11.530, os ensinos 

secundário e superior foram reorganizados, mas esse cenário acabou por consolidar o 

caráter elitista da educação brasileira. 

Esse ainda é um período caracterizado pela exclusão social e educacional, 

o que levou a vários movimentos na luta por uma escola pública, universal e gratuita. 

Todavia, essas solicitações eram lideradas por pessoas da classe média (trabalhadores 

urbanos, comerciantes...), já que a população mais pobre estava alijada de seu direito 

de vez, voz e voto (LIMA, 2012). 

É em meio a esse movimento de luta bastante conturbado, com uma 

pequena parcela da população debatendo a questão educacional no país, que a 

universidade inicia seu processo de construção e: 

 
Estavam procurando um modelo a ser seguido, uma via que pudesse ser 
adaptada à universidade no Brasil [...] nesse ínterim, o povo acompanhava 
extasiado e distanciado dos novos arranjos da educação em geral e mais 
enfaticamente da educação superior brasileira. (LIMA, 2012, p. 88). 

 

Esse processo de construção da universidade brasileira, de fato, já vinha 

sendo discutido por grandes intelectuais há décadas, os quais propunham uma grande 

reforma no ensino superior que tinha sido criado de forma tímida e de maneira tardia, 

um século antes. 

Havia, basicamente, dois grupos que divergiam nas características do 

formato que deveria ser assumido por essa universidade: uma corrente de educadores 

apoiava uma universidade seguindo o modelo francês, que tinha inspirado a criação 

dos primeiros cursos de ensino superior no Brasil; outra corrente de professores e 
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teóricos, porém, apoiava a construção de um modelo de universidade ampla, um 

espaço para o desenvolvimento de pesquisas, além da formação profissional (esse 

formato teve origem na Itália com reformulações nos Estados Unidos). 

Efetivamente, o que houve foi uma luta por hegemonia em relação à 

educação superior no Brasil, travada entre elites católicas conservadoras e intelectuais 

inspirados pelo liberalismo2 de Adam Smith. 

Durham (2003, p. 6) comenta: 

 
A Igreja, de fato, sempre tentara estabelecer no Brasil uma hegemonia sobre 
o ensino superior. [...]. O que reivindicava portanto, era que o Governo Federal 
atribuísse à Igreja a tarefa de organizar com fundos públicos, a primeira 
universidade brasileira, em troca do apoio político ao novo regime. [...]. A 
oposição dos intelectuais liberais foi muito forte e a própria tradição brasileira, 
tanto a monárquica, quanto a republicana, tinha sido diferente com a 
predominância de um ensino público não confessional, de inspiração francesa. 
As instituições confessionais, que haviam se multiplicado no período 
republicano, continuaram a constituir um setor do ensino privado. Vê-se, 
portanto, que a oposição entre ensino público e privado, em sua origem, estava 
fortemente permeada pela oposição público-confessional. 

 

As primeiras instituições com características de universidade foram a 

Universidade de Manaus, criada em 1909 por iniciativa de um grupo privado e extinta 

em 1926; a Universidade de São Paulo, criada em 1911, também de grupo privado e 

desfeita em 1917; e a Universidade de Curitiba, fundada em 1912, como uma iniciativa 

de profissionais locais e que mais tarde foi incorporada à Universidade Federal do 

Paraná (LIMA, 2012). 

A partir de 1920, com as grandes mudanças no mundo provocadas pela 

industrialização, surge a primeira universidade brasileira: a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (na época: URJ), nascida pela junção de várias escolas de ensino 

superior existentes na época: Medicina, Politécnica e Direito, e cuja criação estava 

prevista desde 1915. Logo em seguida, no mesmo formato, cria-se a Universidade 

Federal das Minas Gerais, em 1927, com a união de cinco faculdades: Engenharia, 

Medicina, Direito, Farmácia e Odontologia. Na opinião de Sguissardi (2009, p. 142): 

“Era o modelo neonapoleônico induzindo alguma coordenação a faculdades 

profissionais, que se originaram em cátedras; também essas faculdades, heranças do 

velho modelo francês.” 

                                                           
2 O liberalismo foi uma teoria econômica surgida com o fim do mercantilismo e a ascensão do capitalismo. 

“Esse sistema de ideias baseia-se em cinco princípios: o individualismo, a liberdade, a propriedade, a 
igualdade e a democracia.” (CUNHA, 2007a, p. 229). 
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Isso vem ao encontro da opinião de Paula (2009, p. 76), quando afirma: 

 
[…] poderíamos dizer que a URJ teve forte influência do modelo francês, pois, 
desde a sua criação, teve um cunho fundamentalmente profissionalizante, que 
desenvolveu por décadas, estando muito próxima do Estado e mantendo com 
ele uma relação de cumplicidade […]. 

 
Com o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, em 1930, fazia-

se urgente uma reformulação no modelo de educação brasileira que fosse aplicado a 

todos os níveis de ensino. Essa reforma emerge num contexto em que o Brasil aderia 

amplamente a uma política capitalista e necessitava apresentar uma divisão social nos 

moldes internacionais: abertura ao capital estrangeiro, às empresas multinacionais e, 

principalmente, criar perfis qualificados para o mercado de trabalho (LIMA, 2012). 

Foi nesse cenário e inspirados pelos modelos francês e norte-americano que 

saíram do papel dois projetos: o da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e o da 

Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, essa última considerada o projeto 

mais original e audacioso de uma universidade brasileira. Porém, por questões 

políticas, os dois projetos sofreram resistência e limitações. No caso da USP, a 

universidade acabou apresentando mais um modelo de federação de escolas do que, 

de fato, um formato com características de universidade, trazendo ainda em seu bojo, 

traços fortes do modelo francês, profissional, em detrimento ao modelo amplo que 

contemplava atividades de pesquisa. Florestan Fernandes (1984, p. 35-36, apud 

SGUISSARDI, 2009, p. 144) afirma que: “A USP nascera como uma universidade 

desfigurada, desfibrada e impraticável. Era, literalmente, uma universidade incoerente.” 

Já a UDF acabou não resistindo às reações e críticas conservadoras, 

principalmente as provocadas pela revolta comunista de 1935, e teve de fechar as 

portas no final da década de 1930, incorporando o seu quadro de pessoal à Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. O projeto da UDF, idealizado por Anísio 

Teixeira3, foi retomado algumas décadas depois por Darcy Ribeiro. Segundo Sguissardi 

(2009, p.145): 

 
A busca de um modelo integrado que garantisse a associação do ensino com a 
pesquisa e uma coordenação das atividades de todas as unidades básicas e 
profissionais, ante o fracasso ou a decadência do experimento da USP, além do 
aniquilamento do modelo da UDF, retomou fôlego com a criação da Universidade 
de Brasília (UnB) por iniciativa de Darcy Ribeiro. 

                                                           
3 Anísio Spínola Teixeira foi jurista, escritor e é considerado um dos maiores educadores brasileiros. Seus 

escritos são considerados um dos maiores legados sobre a educação nacional, os quais, até hoje, 
influenciam as decisões sobre educação no Brasil. 
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Em 1932, é lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que teve 

a adesão de grande parcela dos intelectuais de educação da época, encabeçados por 

Fernando de Azevedo, um proeminente jornalista, professor e crítico literário, cujas 

propostas apresentavam o resultado dos debates que ocorreram nos anos anteriores. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova se tornou um clássico da história da 

educação e muitos dos seus fundamentos ainda são pauta de movimentos 

educacionais até os dias atuais. 

O texto, famoso por não conter um discurso homogêneo, mas refletindo as 

características da política educacional liberal, estabelece dois tipos de escola: a 

“socializada” e a “tradicional”, e escancara a heterogeneidade ideológica dos seus 

signatários: os liberalistas igualitaristas e os liberalistas elitistas. 

Os educadores liberais elitistas Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, 

Lourenço Filho e Júlio de Mesquita Filho conseguiram imprimir sua marca no manifesto, 

na preocupação com a concepção unificada da educação, que deveria ser toda 

reformada. Já os liberais igualitaristas, entre eles Anísio Teixeira, Hermes Lima e 

Paschoal Leme, defendiam a gratuidade do ensino superior e a criação de uma escola 

única para todos os indivíduos, de quatro a quatorze anos (CUNHA, 2007a). 

As décadas de 1950 e 1960 foram consideradas de ascensão da classe 

média brasileira e se constituem em um período de grandes debates acerca da 

universidade no país. 

A democracia era um dos temas recorrentes nas discussões políticas, assim 

como também novas propostas de formulação e (re)formulação do sistema 

educacional, num cenário de efervescência política e cultural. 

Essa fase é marcada pela industrialização, considerada ainda por muitos 

como incipiente, mas que aos poucos vai criando um novo mercado, principalmente na 

região Sudeste, com a instalação de seu parque industrial; além do grande 

investimento nacional em infraestrutura que propiciou a criação de rodovias e 

aeroportos e culminou com a construção da nova capital do país: Brasília, inaugurada 

no início da década de 1960. 

É importante lembrar, por outro lado, que, apesar de todo o progresso 

brasileiro, nesse período, 40% da população do país eram analfabetos. 

Segundo Minto (2006a, p. 94): 

 
Estava posto o centro da crise dos anos de 1960 no Brasil: ajustar as 
aspirações políticas ao modelo econômico ou o modelo econômico às 
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aspirações políticas. Tal contexto culminou no desenvolvimento de uma grande 
polarização social: por um lado, em prol das reformas de base; por outro, com 
o intuito de não romper com a ordem estabelecida e com a forma subordinada 
de inserção nacional na economia mundial, movimento este arquitetado pelas 
elites atrasadas. A ditadura veio a confirmar a opção por esta última, marcando 
uma guinada na vida política externa brasileira que daria origem a mudanças 
também no âmbito das políticas educacionais. 

 

Essas décadas caracterizam-se, também, pelos grandes movimentos 

sociais, com destaque para o movimento estudantil. Em 1959, os intelectuais e 

educadores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova lançam um novo documento 

intitulado Manifesto dos Educadores mais uma vez Convocados, que apoiava a escola 

pública.  

Em 1961, com um projeto de uma legislação para a educação já aprovado 

pela Câmara e, posteriormente, pelo Senado, foi sancionado, pelo presidente da 

República, João Goulart, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 4.024/61. 

Todas os embates em torno da educação que ocorreram antes da década 

de 1960 tinham o objetivo de serem materializadas nessa nova Lei, todavia as questões 

de desigualdade, inclusão social e equidade não foram prioridades. 

Para Ghiraldelli Jr. (2009, p. 99): 

 
[...] conhecida como a Lei 4.024/61, a nossa primeira LDB garantiu igualdade 
de tratamento por parte do Poder Público para os estabelecimentos oficiais e 
os particulares, o que garantia que as verbas públicas, poderiam, 
inexoravelmente, ser carreadas para a rede particular de ensino em todos os 
graus. A Lei que tramitou treze anos no Congresso, e que inicialmente se 
destinava a um país pouco urbanizado, acabou sendo aprovada para um Brasil 
industrializado e com necessidades educacionais que o Parlamento não soube 
perceber. 
 

Com a implantação da ditadura civil militar em 1964, essa LDB teve duração 

efêmera, e, para os idealizadores da reforma da educação e os líderes dos movimentos 

sociais, a LDB de 1961, pela igualdade de tratamento dada ao público e ao privado, 

representou uma derrota para o povo e uma vitória para os defensores da iniciativa 

privada. 

A propósito, Minto (2006a, p. 105) assinala que: 

 
A LDB de 1961 consagrou, em seus dispositivos, a possibilidade de certas 
práticas que se tornariam muito comuns na educação brasileira, práticas estas 
reveladoras da relação entre as políticas educacionais e a utilização de 
recursos públicos para benefício do setor privado. A LDB constituiu-se, assim, 
numa espécie de “abertura de portas” para o processo de privatização que se 
seguiria na educação superior brasileira sob o Regime Militar. 
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Em março de 1964, com o Golpe Militar, a construção de um modelo de 

universidade genuinamente brasileira foi procrastinado. 

Ghiraldelli Jr. (2009, p. 112) também comenta o período da Ditadura Militar 

no Brasil e afirma que: 

 
O período ditatorial, ao longo de duas décadas que serviram de palco para o 
revezamento de cinco generais na Presidência da República, foi pautado em 
termos educacionais pela repressão, privatização de ensino, exclusão e boa 
parcela dos setores mais pobres do ensino elementar de boa qualidade, 
institucionalização do ensino profissionalizante na rede pública regular sem 
qualquer arranjo prévio para tal, divulgação de uma pedagogia calcada mais 
em técnicas do que em propósitos com fins abertos e discutíveis, tentativas 
variadas de desmobilização do magistério através de abundante e confusa 
legislação educacional. Somente uma visão bastante condescendente com os 
ditadores poderia encontrar indícios de algum saldo positivo na herança 
deixada pela Ditadura Militar para o nosso país. 

 

Nesse mesmo período, o governo brasileiro, por meio do Ministério da 

Educação (MEC), firma acordos com a Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Interno (United States Agency for International Desenvolviment – 

USAID), que visavam implementar reformas na educação brasileira. Essa parceria 

pressupunha um conjunto de recomendações apresentadas pelo governo americano e 

ajuda financeira a fim de implementar a reforma universitária no país. 

Os interesses dos capitalistas, mais uma vez, ficavam evidentes nessas 

propostas do governo americano, que, para os educadores, mostrava a submissão do 

governo brasileiro e escancarava a expropriação dos direitos dos indivíduos, e, 

sobretudo, a incompatibilidade dessa proposta com a democracia, a justiça e a 

igualdade de oportunidades – bandeiras levantadas pelos movimentos sociais. 

Como faz notar Paula (2009, p. 78): 

 
No modelo norte-americano, a instituição universitária procura associar 
estreitamente os aspectos ideais (ensino e pesquisa) aos funcionais (serviços), 
estruturando-se de tal maneira que possa se ajustar às necessidades da 
massificação da educação superior e da sociedade de consumo. Ao adotar a 
forma empresarial, boa parte das universidades procura atender aos interesses 
imediatos do setor produtivo do Estado e da sociedade, produzindo 
especialistas, conhecimento tecnológico e aplicado, pesquisas de interesse 
utilitário, assim como serviços de uma maneira geral. 

 

A exemplo do que argumenta Paula (2009), Lima (2012, p. 92-93) ratifica: 

“[…] a universidade americana era incorporada como principal pilar da universidade 

brasileira […] pretendendo ratificar ipsis literis, o modelo mais avançado de educação 

para o interesse geral da nação [...]”. 
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Uma das primeiras mudanças implementadas por conta do acordo foram as 

fusões dos antigos cursos: o primário e o ginasial foram fundidos e renomeados como 

primeiro grau, com oito anos de duração. O curso científico foi fundido com o clássico 

e passou a ser chamado de segundo grau, com três anos de duração; já os cursos 

universitários passaram a ser chamados de terceiro grau. 

No que tange ao ensino superior, as mudanças começaram a ser 

implementadas depois de março de1964, com a vinda de quatro especialistas norte-

americanos, do chamado “Higher Education Team”, que tinham como “missão” adequar 

a assistência ao ensino superior à estratégia geral da USAID. Na visão de Santos 

(2005, p. 105): 

 
[...] esses acordos firmados a partir da década de 1960 compuseram o bloco 
histórico resultante do padrão de acumulação capitalista posto em prática pelo 
governo militar, baseado na aplicação de medidas que ampliavam a presença 
do capital norte-americano e europeu em nosso país.  

 

A reforma da universidade brasileira, de 1968, ocorreu em estreita relação 

dos interesses do regime militar com os da classe média brasileira, que buscava no 

ensino superior a formação de recursos humanos qualificados para o aumento das 

produções industrial e agrícola brasileiras.  

 

2.2 A Reforma de 1968 e os avanços da privatização do ensino superior 

 

A insatisfação com o ensino superior, que vinha, aos poucos, sensibilizando 

toda a sociedade, levou o governo a instituir, no Ministério da Educação (MEC), um 

grupo de trabalho (GT), a fim de estudar a Reforma da Universidade brasileira, com o 

objetivo de dar à universidade eficiência e flexibilidade administrativa, além de 

proporcionar formação de recursos humanos de alto nível para alavancar o 

desenvolvimento do país (CUNHA, 2007a, p. 219-220). 

Um novo ensino superior começou a surgir após a Reforma Universitária de 

1968, sobretudo no segmento privado. Um dos pilares da Reforma foi a modernização 

das universidades públicas, em especial, as federais. Contudo, como as modificações 

implementadas não foram suficientes para atender à demanda de uma sociedade em 

crescimento e ávida por melhores postos de trabalho, o ensino superior privado acabou 

absorvendo esse público em faculdades e centros universitários isolados, sem 

compromissos com a pesquisa e voltados, exclusivamente, para a transmissão de 
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conhecimentos de cunho profissionalizante, não contribuindo, em nada, para a 

formação de uma sociedade intelectual e crítica. 

A esse ensino superior privado deu-se um caráter semiestatal, uma vez que: 

 
O ensino superior privado, que surgiu após a reforma de 1968, tende a ser 
qualitativamente distinto, em termos de natureza e objetivos, do que existia no 
período precedente. Trata-se de outro sistema estruturado nos moldes de 
empresas educacionais voltadas para a obtenção de lucro econômico e para o 
rápido atendimento de demandas do mercado educacional. Esse novo padrão, 
enquanto tendência, subverteu a concepção do ensino superior ancorada na 
busca da articulação entre ensino e pesquisa, na preservação da autonomia 
acadêmica do docente, no compromisso com o interesse público, convertendo 
sua clientela em consumidores educacionais. (ALTBACH, 2005; MARGINSON, 
2007 apud MARTINS, 2009, p. 17). 

 

Dentre várias consequências da Reforma de 1968, temos: o desmonte do 

movimento estudantil pelo regime militar que passou a considerar as universidades 

públicas como “centros de subversão”; a sanção de medidas como o Decreto-Lei n. 

252, de 1967, que limitava a participação dos estudantes nas decisões universitárias; 

e a Lei n. 5.540, de 1968, que estabelecia obrigatoriamente os ensinos de graduação, 

cursos de pós-graduação, extensão, aperfeiçoamento e especialização 

exclusivamente nas universidades. 

A década de 1970 foi profundamente marcada pela expansão do modelo 

neoliberalista no mundo que afetou também o Brasil, e que defendia: abertura para o 

mercado global e uma menor participação do Estado na economia, ações que levaram 

a uma desigualdade maior entre os países ricos e pobres; aumento das taxas de 

desemprego, entre outras consequências. 

O fato curioso desse período no Brasil é que, ao contrário de muitos países 

onde também prevaleciam regimes militares e nos quais o modelo neoliberal foi 

adotado, como no caso do Chile (durante o período de governo de Pinochet 1973-

1990), a ditadura aqui não coibiu o crescimento do ensino superior; na verdade, ela o 

promoveu, como é possível observar nos dados apresentados na Tabela 1, em que se 

registra a evolução das matrículas da graduação desde os primeiros anos do século 

XX até o início do século XXI: 
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Tabela 1 – Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados no ensino superior 
brasileiro (Séculos XX e XXI) 

Ano 
Público Privado 

Total 
Número (%) Número (%) 

1933 18.986 56,3 14.737 43,7 33.723 

1945 21.307 52,0 19.968 48,0 40.975 

1960 56.624 56,0 42.067 44,0 95.691 

1965 182.696 56,2 42.067 43,8 362.096 

1970 210.613 49,5 142.386 50,5 425.478 

1980 492.232 35,7 214.865 64,3 1.377.286 

1990 578.625 37,6 885.054 62,4 1.540.080 

1995 700.540 39,8 961.455 60,2 1.759.703 

2000 887.026 32,9 1.807.219 67,1 2.694.245 

2001 939.225 31,0 2.091.529 69,0 3.039.754 

Fonte: Durham (2003, p. 9, grifo nosso).  

 

O que temos na Tabela 1 é que o crescimento em número de matrículas em 

instituições de ensino superior (IES) privadas, em quinze anos (1965-1980), teve um 

incremento de 410%. Embora tenha ocorrido uma variação significativa de, 

aproximadamente, 169% no número de matriculados em IES públicas, durante o 

mesmo período, observa-se que, nas IES privadas, a variação foi muito mais relevante. 

Isso comprova que as mudanças ocorridas no ensino superior brasileiro, sobretudo as 

estabelecidas pela Reforma Universitária de 1968, e que foram mantidas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, produziram uma democratização do 

acesso à educação superior no Brasil, dentro de um viés capitalista, daí ter favorecido 

a privatização do ensino nas décadas seguintes. 

Para Saviani (2008 apud MUNIZ, 2014): 

 
Antes do advento da ditadura civil-militar, a oferta de ensino superior era 
maciçamente pública. Hoje 75% das vagas são preenchidas pelas instituições 
privadas, que são, em sua maioria, de caráter não universitário e de duvidosa 
qualidade, em contraposição às instituições públicas, nas sua maioria 
constituída por universidades, que cobrem apenas 25% das vagas. 

 

O que ocorreu nesse período e favoreceu o aumento no número de 

matriculados em instituições de ensino superior privadas, foi o crescimento da classe 

média e a necessidade emergente da qualificação de mão de obra, pois os indivíduos 

que buscavam por melhores postos de trabalho e salários começaram a recorrer a 

faculdades particulares, com o intuito de obterem diplomas, independente da qualidade 

do ensino oferecido. Como não havia universidades públicas em número suficiente para 
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atender a essa demanda, o setor privado cresce e escolas isoladas/faculdades se 

juntam para formar conglomerados de ensino.  

Para Durham (2003, p.18), esse aumento do número de escolas/faculdades 

privadas significa que: 

 
[...] no Brasil persistiu uma demanda que o sistema público foi incapaz de 
absorver. O setor privado foi capaz de absorver esta demanda porque se 
concentrou na oferta de cursos de baixo custo e no estabelecimento de 
exigências acadêmicas menores tanto para o ingresso quanto para o 
prosseguimento dos estudos até a graduação. 

 

Entretanto, como resultado dessa “qualidade questionável” do ensino 

superior que já perdura há cinco décadas no Brasil, e talvez o mais importante, é o 

prejuízo à educação básica, já que a rede pública absorve boa parte dos profissionais 

que são formados nessas instituições superiores de qualidade questionável e que, pela 

má-formação recebida, acabam desqualificando o ensino na escola pública. Ou seja, 

uma reação em cadeia, que, para Saviani (2008 apud MUNIZ, 2014) é um fenômeno 

que pode ser chamado de “cruzamento perverso”: 

 
[...] com isso, a educação básica pública fica refém do ensino superior privado 
mercantilizado, sem possibilidade de resolver seus problemas de qualidade. 
[...] os membros das camadas populares têm acesso a um ensino público de 
qualidade insatisfatória, o que faz com que, se quiserem ter acesso ao ensino 
superior, tenham de pagar por um ensino privado também de baixo nível. Em 
contrapartida, os membros das elites podem pagar por um bom ensino privado, 
o que lhes permite ocupar as reduzidas vagas das universidades públicas de 
boa qualidade. 

 

É importante ressaltar que, já a partir desse período (décadas de 1960 a 

1980), houve a concentração de matrículas na região Sudeste, em função da grande 

demanda da região e do grande investimento do setor privado na área, inclusive com a 

emergência de empresários que passaram a se dedicar à área educacional, pois viram 

nessa expansão a oportunidade para obtenção de lucro rápido. 

Nas demais regiões, os reflexos do crescimento e desenvolvimento do país 

não se manifestam com a mesma intensidade e as históricas desigualdades regionais 

começam a se acentuar nesse período. O Nordeste, que ainda sofria os reflexos de 

sucessivas secas, permaneceu como uma região que fornecia imigrantes para outras 

regiões, sendo São Paulo a preferência. Muitas capitais nordestinas careciam desde 

escolas de ensino primário até universidades públicas, e boa parte da população era 
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marcada pela exclusão social. Além disso, a política coronelista imperava na maioria 

das cidades. 

A década de 1980 no Brasil é considerada pelos analistas econômicos como 

a “década perdida”, apresentando um cenário de crises, com o aumento do 

endividamento externo do país, do desemprego e da inflação. Ometto, Furtuoso e Silva 

(1995, p. 405) afirmam que: 

 
[...] na verdade, este processo já vinha se intensificando na década anterior, 
quando, numa conjuntura de crescimento econômico acelerado, a influência de 
um conjunto de fatores, dentre os quais a política salarial repressiva do período 
e a dissolução das relações de produção pré-capitalistas no campo, foi 
neutralizada pelas famílias de baixa renda através da superutilização de seus 
membros como trabalhadores assalariados. 

 

No campo político, os anos 1980 representam um período de 

redemocratização, com o fim do regime militar, eleição de um presidente civil, e 

promulgação de uma nova Constituição Brasileira, em 1988. 

Para a educação, foi uma década considerada de estagnação, reflexo da 

grave crise econômica, sobretudo com a redução do número de matrículas do ensino 

superior no setor privado. 

Na visão de Serafim (1996, p. 243): 

 
[...] a década de 1980 representou um momento de transição, sobretudo na 
esfera política. A vitória do privado sobre o Estado e a esfera pública estava 
demonstrando sinais no mundo. Esse cenário de alternância de poder derivava 
da falência do padrão econômico até então vigente. 

 

Com o fim da Ditadura Militar, em 1985, após um comício que reunira, meses 

antes, mais de um milhão de pessoas, no Rio de Janeiro, o país teve seu primeiro 

presidente civil depois de mais de vinte anos. Foi eleito pelo Colégio Eleitoral, em 

janeiro de 1985, Tancredo Neves, que nem sequer chegou a assumir a Presidência da 

República devido a problemas de saúde, falecendo semanas depois. O seu vice, José 

Sarney, acabou assumindo o cargo, onde permaneceu por cinco anos, período no qual 

teve início a redemocratização do Brasil. 
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3 A EDUCAÇÃO NOS GOVERNOS DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

O Brasil chega à década de 1990 sofrendo com a crise capitalista que vinha 

atingindo os países desenvolvidos desde os idos de 1980. Essa década, no caso 

brasileiro, é considerada por Lessa (1999 apud MINTO, 2006b, p. 143) como: “[...] a 

década da reforma pela reforma.” 

Nos governos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso, que correspondem ao período (1990-2002), foram implantadas 

medidas para promover a redefinição do papel do Estado; a desregulamentação dos 

mercados; a abertura comercial e financeira; a redução da participação do Estado na 

economia – com a diminuição dos gastos públicos e dos investimentos em benefícios 

sociais –, entre outras ações, que estavam em consonância com as bandeiras 

neoliberais então vigentes nos países centrais e atendiam às recomendações dos 

agentes financeiros que emprestavam dinheiro ao país, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD). 

O resultado dessas medidas fez surgir o Plano Diretor da Reforma do Estado 

(PDRE), que foi implantado na gestão de Fernando Henrique Cardoso, o qual tinha 

como diretrizes principais: a privatização, a terceirização e a publicização. 

Importante destacar que, durante os governos de FHC, houve um aumento 

substancial no número de instituições de ensino superior privadas, ficando o número 

de instituições públicas praticamente no mesmo patamar, trazendo à tona as 

características predominantes da educação superior nos anos 1990 e início dos anos 

2000, que são: a privatização e a mercantilização do ensino. 

A Tabela 2 mostra, em números, o aumento de instituições de ensino 

superior privadas nos anos: 1995 a 2004, período que envolve os governos de FHC: 

 

Tabela 2 – Evolução do numero de IES, no Brasil, por dependência administrativa. Período: 1995-2002 

Ano 
Número de IES 

Total Privadas Públicas privadas % de IES 

1995 894 684 210 76,5% 

2000 1180 1004 176 85,1% 

2001 1391 1208 183 86,80% 

2002 1637 1442 195 88,10% 

Fonte: Nunes e Carvalho (2004, p. 7).  
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Os dados mostram que, no período entre 1995 e 2002, o número de IES 

cresce 130%, sendo que nas instituições públicas houve um decréscimo de 7%, 

ocorrendo um movimento inverso nas instituições privadas, as quais tiveram um 

incremento de 110%. O cenário desenhado até 2004 é de estabilidade no número de 

IES públicas, correspondendo a pouco mais de 10% do total de instituições de ensino 

superior. 

Isso demonstra que no período de 1995-2004, o avanço mais significativo de 

IES ocorreu na iniciativa privada, fenômeno que já vinha se registrando nas décadas 

anteriores, como pode ser observado na Tabela 1. 

Paula (2009, p. 79) afirma ainda que o que houve foi “[...] o aligeiramento e 

o processo de privatização crescente do ensino, da pesquisa e da extensão nas 

universidades públicas, significando, em última instância, a privatização, dentro e a 

partir de instituições públicas [...]”. 

Uma das ações de grande destaque para a educação foi a criação de um 

sistema de avaliação a partir do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB) e na 

esfera do ensino superior foi estabelecido o Exame Nacional de Conclusão de Cursos 

(ENC), o qual ficou popularmente conhecido como “Provão”, criado pela Lei n. 9.131/95, 

que tinha como objetivo avaliar os conhecimentos e competências técnicas adquiridos 

pelos estudantes durante o período escolar.  

Calderón, Poltronieri e Borges (2011, p. 820) explicam como funcionava o 

Provão: 

 
[…] o exame contava com dois instrumentos, um teste de conhecimentos 
específicos (múltipla escolha e também discursivo) e um questionário, e era 
aplicado aos alunos concluintes dos cursos de graduação. Foi posteriormente 
complementado com a Avaliação das Condições de Ensino (ACE) e Avaliação 
Institucional. 

 

Em Polidori, Marinho-Araújo e Barreyro (2006, p. 429), também encontramos 

esclarecimentos acerca de como se constituiu o Exame Nacional de Cursos: 

 
O Provão constituiu-se como uma avaliação periódica anual das instituições e 
dos cursos de nível superior de graduação e teve como função avaliar os 
conhecimentos e competências técnicas adquiridas pelos estudantes em fase 
de conclusão dos cursos de graduação. A prestação do Provão era condição 
obrigatória para a obtenção do diploma. Ele foi implantado em 1996, atingindo 
três áreas de conhecimento e vigorou até 2003 abrangendo 26 áreas de 
conhecimento de graduação do país. […] Esse exame sempre apresentou 
muita controvérsia em relação às suas concepções, pois, na verdade, os 
efeitos negativos se sobrepuseram aos positivos. 
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O sistema de avaliação do ensino superior atingia toda uma instituição e 

sofreu grande rejeição do setor privado, que temia expor o baixo desempenho dos seus 

estudantes (em virtude das péssimas condições ofertadas de ensino e estruturais) para 

a sociedade.  

Estudantes das instituições públicas também o rejeitaram por considerarem 

esse tipo de instrumento avaliativo falível e que tinha apenas fins publicitários, pois 

criava um ranking para a educação superior.  

Para Minto (2006b, p. 162), apesar do centro das atenções do governo FHC 

ter sido o Provão: 

 
[…] a avaliação institucional teria outros importantes braços, como o seu atrelamento às 
políticas de financiamento das IES públicas, portanto, uma das premissas essenciais 
estabelecidas pelo Banco Mundial como prioridade para a educação superior e, assim, 
interferindo em outro importante elemento das políticas em questão: a autonomia. 

 

No ano de 2003, o Provão foi extinto. Logo após, foi divulgado um Relatório 

Técnico do Exame Nacional de Cursos daquele ano, pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em que ficaram evidentes as distorções 

desse tipo de processo avaliativo. 

A gestão de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo no que diz respeito à 

educação superior, é alvo de críticas, principalmente dos próprios docentes das IFES. 

Para muitos, a crise financeira das universidades federais, nos governos FHC, é uma 

realidade inquestionável, visto que houve uma redução gradativa dos valores 

repassados pelo governo federal para essas instituições. 

A fim de ilustrar essa afirmação, são apresentados, na Tabela 3, os 

orçamentos das IFES em bilhões, nos anos de 1995 a 2002: 

 

Tabela 3 – Orçamento das IFES em bilhões, valores atualizados pelo IGP-DI 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 

Valor em R$ 6,69 6,10 5,88 5,79 5,44 5,40 4,96 

Fonte: Amaral (2008, p. 666). 

 

Os recursos investidos nas IFES públicas diminuíram 25,9% durante a 

gestão de Fernando Henrique Cardoso e o ensino superior privado continuou seu 

processo de crescimento nas matrículas, como mostra os dados relativos ao período 

1980-2004, apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Evolução do número de matrículas no ensino superior por dependência                   
administrativa. Período: 1980-2002 

Ano 
Matrículas no ensino superior 

Total Privadas Públicas % de IES Privadas 

1980 1.377.286 885.054 492.232 64,3% 

1985 1.376.609 810.929 556.680 59,3% 

1990 1.540.080 961.455 578.625 62,4% 

1995 1.759.703 1.059.163 700.540 60,2% 

1998 2.125.958 1.321.229 804.729 62,1% 

2000 2.694.245 1.807.219 887.026 67,1% 

2001 3.030.754 2.091.529 939.225 69,0% 

2002 3.479.913 2.428.258 1.051.655 69,8% 

2003 4.229.461 3.177.806 1.051.655 75,1% 

2004 4.411.566 3.359.911 1.051.655 76,2% 

   Fonte: Nunes e Carvalho (2004, p. 7, grifo nosso).  

 

Observa-se ainda na Tabela 4 que, no período 1980-1995, as matrículas 

totais no ensino superior crescem 27,8%, sendo o maior aumento registrado no setor 

público (142,3%). No período de 1995-2002, a situação se inverte, com as matrículas 

nas IES privadas registrando um aumento de 154,3%, enquanto o setor público cresce 

30,7%. 

Contudo, como destaque na gestão de FHC, no segmento educacional, 

temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o estabelecimento do segundo Plano 

Nacional de Educação, os quais serão tratados a seguir. 

 

3.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação/96, o Plano Nacional de Educação e  

      a nova proposta de Reforma Universitária 

 

A grande mudança para a educação, em marcos estruturais, no governo 

FHC, ocorreu, sem dúvida, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, em 20 de dezembro de 1996. Essa lei, embora já estivesse há oito anos em 

discussão no Congresso (desde a promulgação da Constituição de 1988), só conseguiu 

ser aprovada graças ao esforço dos gestores do MEC. 

Santos (2008b, p. 82) resgata o conceito de universidade dado pela LDB/96, 

que assim afirma: “[...] são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano.” 
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No que trata da educação superior, a LDB teve um papel importante na 

expansão do setor privado e na implementação, anos mais tarde, de alguns programas 

do governo federal, com o objetivo de promover o acesso ao ensino superior, como o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Programa Universidade para Todos 

(Prouni). 

À educação superior é dedicado o Capítulo IV e seus 15 artigos, do total de 

92 da LDB. 

Ao referir-se à LDB, Borges (2012, p. 123) destaca: “[...] a gratuidade do 

ensino público em todos os níveis de educação, a gestão democrática na escola pública 

e extensão na educação universitária, a autonomia das universidades, entre outros 

aspectos […]”. 

Essa nova LDB ainda trata da diferenciação entre universidades de pesquisa 

e universidades de ensino, tendo as universidades obrigação constitucional de 

promover atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Duhram (2010, p. 157) avalia a LDB/96 no tocante à educação superior da 

seguinte forma: 

 
As mudanças promovidas pela LDB no ensino superior foram profundas. Em 
primeiro lugar, a Lei regulamentou e ampliou a autonomia das universidades, 
inclusive no que diz respeito à possibilidade de reorganização de sua estrutura 
interna, até então, obrigatoriamente organizada em departamentos e institutos. 
Além disso, liberou os cursos da obrigatoriedade do currículo mínimo, que 
definia as disciplinas a serem ministradas obrigatoriamente em cada curso, 
sistema que foi substituído por diretrizes curriculares mais gerais, as quais 
contemplam prioritariamente os objetivos do curso e o perfil profissional dos 
formandos. A LDB tentou também diversificar a oferta de cursos superiores, até 
então, totalmente amarrada às licenciaturas e bacharelados, criando os cursos 
sequencias. 

 

Outro aspecto levantado por Duhram (2010) é que essas alterações 

acabaram ignoradas pelas universidades públicas e só foram, de fato, bem 

aproveitadas pelo setor privado, acusado de ser o grande beneficiado no governo de 

FHC. 

Por outro lado, Dourado (2002, p. 195) faz uma abordagem crítica acerca do 

que a LDB estabelece à educação superior: 

 
A LDB reserva à educação superior um conjunto de princípios que indicam 
alterações para esse nível de ensino, balizado, de um lado, paradoxalmente, 
pelos processos ditos de descentralização e flexibilização presentes nessa 
legislação e, de outro lado, por novas formas de controle e padronização por 
meio de processos avaliativos estandardizados. 
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Tratando ainda dos desdobramentos da LDB, Brzezinski (2010, p. 195) 

comenta: 

[...] os diversos desdobramentos da LDB e as mudanças dela decorrentes se 
realizaram como parte do processo de hegemonia do Estado avaliador e 
regulador, condição bastante presente nas entrelinhas da Lei N. 9.394, 
entretanto, nos discursos do MEC, o Estado, contraditoriamente, é entendido 
como provedor da educação. 

 

Essa nova LDB, em consonância com a Reforma do Estado, facilitou 

reformas na educação superior, que acabaram mudando o perfil desse nível de ensino 

e promovendo uma maior e mais acelerada expansão do ensino superior privado, 

transformando a educação num negócio e os estudantes, em clientes consumidores. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 estabelece que o país 

deve elaborar seu Plano Nacional de Educação (PNE). 

Na verdade, a primeira proposta de um Plano Nacional de Educação (PNE) 

surgiu na década de 1960 e foi aprovada pelo já extinto Conselho Federal de Educação 

(hoje, Conselho Nacional de Educação). O primeiro PNE não tinha força de lei e foi 

alterado várias vezes durante o regime militar. 

Com a Constituição Federal de 1988, surgiu um novo movimento a fim de 

elaborar um novo Plano Nacional de Educação, o que só veio a ocorrer, de modo 

efetivo, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996.  

Nessa lei, ficou estabelecido que a União seria responsável pela elaboração 

desse Plano, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios. 

A LDB fixou em um ano o prazo para que a União enviasse ao Congresso o 

PNE e um prazo de dez anos, para que ele fosse executado. As prioridades desse 

Plano, depois de aprovado, contemplavam, de maneira mais significativa, o ensino 

fundamental. 

Para Ristoff (2011, p. 192), a diretriz central do PNE pode ser assim 

resumida: 

 
[...] assegurar a expansão com qualidade”. Com base nessa diretriz, foram 
estabelecidas as três grandes metas para a educação superior: 1) elevar a taxa 
de escolarização para 30% até 2011, considerando, exclusivamente, os jovens 
de 18 a 24 anos; 2) elevar a taxa de matrícula nas IES públicas para 40% do 
total dos matriculados e 3) desenvolver um sistema nacional de avaliação para 
monitorar o plano de expansão e assegurar a sua qualidade. 

 

O PNE 2001-2010 estabeleceu 295 metas, das quais 2/3 não foram 

cumpridas. Um dos motivos apontados para a não execução dessas metas é a falta de 
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previsão orçamentária para implementação, acompanhamento e avaliação. No tocante 

às metas para o ensino superior, a elevação da taxa líquida de matrícula para 33% da 

população de jovens entre 18 e 24 anos não foi atendida. Esse percentual chegou, no 

final de 2010, a 14,6% da população, o que significa em números de matriculados no 

ensino superior 6.379.299, segundo o Censo da Educação Superior de 2010 (INEP, 

2012). 

Um novo PNE foi aprovado no dia 3 de junho de 2014 e traça metas para 

todos os níveis de educação até 2020, inclusive as que não foram cumpridas no PNE 

2001-2010, como pode ser observado nos pontos estabelecidos para a educação 

superior: 

a) elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade 

da oferta; 

b) elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% 

de doutores; 

c) elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil 

doutores; 

d) ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto 

ano de vigência dessa Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no 

final do decênio. 

Em Moreira e Todescat (2011, p. 10), encontramos uma crítica ao projeto do 

novo PNE, então em tramitação no Congresso Nacional: 

 
As metas (PNE) são muitas vezes conflitivas e uma possível solução seria 
inverter a ordem como as ações estão sendo promovidas. Até o momento, 
vimos os diversos programas e planos de expansão das nos cursos de 
graduação e muito pouco se viu nos programas de pós-graduação.  

 

Os programas e ações de governo dos anos 2000, na gestão de Luiz Inácio 

Lula da Silva (Lula), serão estudados no próximo capítulo. 
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4 OS GOVERNOS DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

Os governos de Lula (2003-2010) deram continuidade à política privatista, 

por meio de instrumentos legais que favoreceram a expansão do setor educacional 

privado, como o Decreto n. 4.914, de 11/12/2003, que concedeu autonomia aos centros 

universitários, e o Decreto n. 5.622, de 19/12/2005, que regulamenta a educação a 

distância (EAD) no Brasil, entre outros (CHAVES, 2010). 

Na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o país ainda se manteve como 

dependente da economia global, dos ditames de organismos internacionais do capital, 

como o Banco Mundial (BM), Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) e 

Organização Mundial do Comércio (OMC) – mesmo que a construção da política 

educacional de uma nação esteja diretamente vinculada às transformações da 

economia e da política no mundo – no Brasil. Isso acabou criando uma nova identidade 

para as universidades, que deixaram de ser compreendidas como um bem público, 

assumindo um caráter mais utilitarista, economicista e mercadológico. 

A propósito dessa questão da universidade ser um “bem público”, diz Nunes 

(2012, p. 40-43): 

O que se chama de universidade pública no Brasil, nada mais é do que o 
resultado de uma política governamental regressiva, privatizante e injusta.[...] 
ao defender o argumento da educação superior como bem público, muitos 
imaginam que assim legitimam a luta pela expansão do financiamento público 
ao ensino superior, o que é, certamente, uma agenda importante e meritória, 
se não ocultasse uma consequência perniciosa do argumento: a de que todo 
ensino superior deve ser gratuito, mesmo frente à massacrante realidade 
brasileira na qual a provisão, oferta e financiamento de mais de 75% da 
educação superior é feita por recursos privados, das famílias brasileiras. As 
mesmas famílias que pagam para enviar seus filhos ao acachapante setor 
privado são também as famílias que pagam para que os filhos de outros 
núcleos familiares estudem de graça nas escolas superiores do governo. Se 
isso não puder ser chamado de injustiça social e tributária brasileira, do que 
poderá ser chamado? 

 
As políticas públicas de educação implantadas durante o governo Lula são 

consideradas uma das maiores estratégias de governo e deram grande visibilidade à 

gestão petista. É importante, então, antes de tratarmos dos programas implementados 

durante essa gestão, conceituarmos política pública. De acordo com Rodrigues (2011, 

p. 13): 
 

Política pública é o processo pelo qual os diversos grupos que compõem a 
sociedade – cujos interesses, valores e objetivos são divergentes – tomam 
decisões coletivas, que condicionam o conjunto dessa sociedade. Quando 
decisões coletivas são tomadas, elas se convertem em algo a ser 
compartilhado, isto é, em uma política comum. 



 
44 

 

Como já mencionado, a educação superior, nos governos de Lula, manteve 

o intenso processo de expansão, principalmente da rede de ensino privada, tendo como 

lema “democratização” do acesso a esse nível de ensino. A equipe de Lula propôs “a 

democratização do acesso ao ensino superior”, objetivando superar as desigualdades 

sociais históricas que permeiam o país desde os seus primórdios. 

Entretanto, é necessário ressaltar que essas medidas fazem parte de um 

processo que teve início ainda no Governo Collor, a chamada Contrarreforma da 

educação superior (BUSQUET, 2012). 

Acerca dos governos Lula, em Ristoff (2011, p. 192-193) encontramos: 

 
A mais simples análise dos planos de governo do presidente Lula para a 
educação mostra quão fortemente ele foi influenciado pelo PNE, especialmente 
no que diz respeito à preocupação com quantidade, qualidade e equidade. 
Entre os assim chamados compromissos fundamentais com a educação 
superior, o plano do presidente Lula estabeleceu as seguintes quatro diretrizes: 
1) reconhecimento do papel estratégico das universidades, especialmente, das 
universidades públicas, no desenvolvimento econômico do país; 2) aumento 
do financiamento público para a expansão das matrículas na educação 
superior, especialmente no ensino superior noturno; 3) revisão dos 
empréstimos educacionais para a expansão do setor público, especialmente 
do crédito educativo, e criação de um sistema de bolsas, com recursos 
constitucionalmente desvinculados da educação; 4) defesa do princípio 
constitucional da gratuidade da educação superior pública. 

 

A Tabela 5 mostra evolução do número de IES, no período de 2010 a 2012, 

durante os governos Lula e os primeiros dois anos da presidente Dilma Rousseff: 

 
Tabela 5 – Evolução do n. de IES segundo categoria administrativa. Brasil: 2010-2012 

Ano 
Número de IES 

Total Privadas Públicas % de IES privadas 

2010 2.378 2.100 278 88,30% 

2011 2.365 2.081 284 88,00% 

2012 2.416 2.112 303 87,42% 

Fonte: Baseado nos dados do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2012). 

 

Os dados permitem concluir que a tendência iniciada nos anos 1990, sob o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, mantém-se com um crescimento de 46,46% 

do número de IES privadas. No entanto, as IES públicas também aumentaram seu 

quantitativo, passando de 195 (2002) para 303 (2012), representando um aumento de 

55,38% em uma década. Um dado importante é que no governo FHC o que houve no 

caso das IES públicas foi um decréscimo de 7,15%, como visto nos dados 

apresentados em tabelas anteriores. 
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O que se observa na Tabela 5 é que em 2010, no final do segundo mandato 

de Lula, eram 278 IES públicas, ou um acréscimo de 42,56%, em relação ao governo 

anterior. Esse aumento no número de instituições de ensino superior públicas manteve-

se nos dois primeiros anos do governo Dilma, em que se vê um crescimento de 9% no 

número de IES nessa categoria administrativa. Por sua vez, o número de IES privadas 

tem decrescido na participação da oferta de ensino superior no mesmo período (2010-

2012), revelado por meio da queda de, aproximadamente, 1%. 

As propostas para a educação superior do governo de Lula trazem ainda as 

seguintes características: definição de um modelo de financiamento universitário; 

regulação da transnacionalização das IES privadas; políticas de cotas para estudantes 

de escolas públicas, negros e índios; submissão das universidades ao princípio da 

responsabilidade social; regulação das fundações, entre outras. 

A fim de ilustrar o alcance dessas medidas, ações e programas do governo 

petista, apresentamos, em uma tabela mais abrangente, com ingressantes e 

concluintes, nos cursos de graduação, matriculados nos três segmentos: instituições 

da rede federal, estadual, municipal e privada, a evolução da educação superior, no 

período de 2002 a 2012: 

 

Tabela 6 – Ingressantes e concluintes dos cursos de graduação, por categoria administrativa.                   
Brasil: 2002, 2011 e 2012 

Ano Total 

Categoria Administrativa 

Pública 
Privada 

Total Federal Estadual Municipal 

Ingressantes 

2002 1.431.893 334.070 148.843 149.017 36.210 1.097.823 

2011 2.346.695 490.680 308.504 146.049 36.127 1.856.015 

2012 2.747.089 547.897 334.212 152.603 61.082 2.199.192 

%2002-2012 91,9 64,0 124,5 2,4 68,7 100,3 

% 2011-2012 17,1 11,7 8,3 4,5 69,1 18,5 

Taxa média de cresci-
mento anual 2002-2012 

6,7 5,1 8,4 0,2 5,4 7,2 

Concluintes 

2002 467.972 152.813 72.054 64.860 15.899 315.159 

2011 1.016.713 218.365 111.157 87.886 19.322 798.348 

2012 1.050.413 237.546 111.165 96.374 30.007 812.867 

% 2002-20112 124,5 55,4 54,3 48,6 88,7 157,9 

Taxa média de cresci-
mento anual 2002-2012 

8,4 4,5 4,4 4,0 6,6 9,9 

Fonte: Censo da Educação Superior (BRASIL, 2012, p. 12). 
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 No período entre 2002 e 2012, observa-se que houve um incremento de 

ingressantes nas instituições públicas federais de, aproximadamente, 124,5%. 

Enquanto que, no ensino superior privado, houve um acréscimo de quase 100% no 

número de ingressantes, o que caracteriza um acompanhamento da oferta de vagas 

mais proporcional, demonstrando que as políticas educacionais implementadas na 

esfera da educação superior tiveram uma expansão equilibrada, o que não ocorria nos 

anos anteriores. 

No que trata do número de estudantes concluintes do ensino superior, houve 

um incremento de 54% nas IES públicas federais, e um acréscimo de, 

aproximadamente, 158% de concluintes nas IES privadas, fato que atende às 

necessidades, ainda que de maneira incipiente, de capital humano mais qualificado 

para o desenvolvimento econômico do país. 

As principais ações e políticas implementadas, nos governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva, no período de 2003 a 2010, são apresentadas a seguir. 

 

4.1 Programa Universidade para Todos (Prouni) 

 

A Reforma Universitária que se iniciou na década de 1990 teve continuidade 

no governo Lula, e, em um programa anunciado como uma política pública responsável 

pela democratização da educação superior no país, foi lançado o Programa 

Universidade para Todos (Prouni). Seu processo de regulamentação teve forte 

influência, sobretudo do setor educacional privado. O programa foi anunciado como 

uma política pública que seria responsável pela democratização da educação superior 

no país. 

A Lei n. 11.096, de 13 de janeiro de 2005, instituiu o Prouni, e, na visão de 

Catani, Hey e Gilioli (2006, p. 126): 

 
Além do Prouni, a referida Reforma Universitária conta com medidas tais como 
a ampliação das universidades federais e instituição de cotas para alunas da 
rede pública (com “subcotas” para negros e indígenas) em IES federais. Em 
suma, o Prouni promove uma política pública de acesso à educação, pouco se 
preocupando com a permanência do estudante, elemento fundamental para a 
sua democratização. Orienta-se pela concepção de assistência social, 
oferecendo benefícios e não direitos aos bolsistas. 

 

Para se entender por que o Prouni foi criado, faz-se necessário compreender 

o programa a partir de um contexto econômico que remonta a década de 1960, em que 



 
47 

 

o então governo militar valeu-se de políticas de incentivos e isenções fiscais para 

impulsionar o projeto de desenvolvimentismo no país e, com isso, beneficiar empresas 

do setor privado. Isto explica, em parte, o crescimento do número de faculdades e 

centros universitários no período do final da década de 1960 até início de 1980, como 

mostram os dados apresentados em tabelas anteriores. 

Carvalho (2006, p. 982) comenta: 

 
[…] esse mecanismo de renúncia fiscal tornou-se fator central no financiamento 
do segmento privado. A Lei n. 5.172/66 que instituiu o Código Tributário 
Nacional, em concordância com a CF/67, determinava a não incidência de 
impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços dos estabelecimentos de 
ensino de qualquer natureza. Em outras palavras, as organizações privadas de 
ensino superior gozaram do privilégio, desde a sua criação, de imunidade 
fiscal, não recolhendo aos cofres públicos a receita tributária devida. 

 

Essa política de renúncia fiscal foi mantida no governo FHC, quando o FMI 

passou a exigir do governo um superávit primário capaz de sustentar a dívida externa. 

No governo Lula, apesar das expectativas de mudança desse cenário, a 

situação continua a mesma. Para Carvalho e Lopreato (2005, p. 94 apud CATANI; HEY; 

GILILOLI, 2006, p. 127): 

 
[…] a principal orientação do governo na engenharia financeira do Prouni é a 
manutenção de uma política fiscal baseada na fixação de um valor de superávit 
primário. Daí a restrição de políticas públicas de maior custo para o Orçamento 
da União, tais como o investimento maciço nas universidades públicas. 

 

A imunidade fiscal dada às empresas diz respeito ao Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), ambos administrados pelos municípios, o Imposto sobre Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza (IRPJ) e o Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (para imóveis localizados em zonas rurais), ambos administrados pelo Governo 

Federal (CARVALHO, 2006). 

Nesse sentido, Catani, Hey e Gilioli (2006, p. 128) asseguram que: “[...] o 

Prouni representa a retomada de uma tradição de políticas de renúncia fiscal que mais 

beneficiam o setor privado do que induzem políticas públicas democratizantes.” 

Os requisitos para que o candidato concorra a uma bolsa do Prouni são: 

a) para bolsas integrais: renda familiar de até um salário-mínimo e meio por 

pessoa; 
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b) para bolsas parciais (50%): renda familiar deve ser de até três salários-

mínimos por pessoa. 

O candidato, para concorrer a bolsas integrais, além de realizar a prova do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e obter a média nacional, deve atender 

também alguma dessas condições, como: 

a) ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; 

b) ter cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição 

de bolsista integral da respectiva instituição; 

c) ser pessoa com deficiência; 

d) ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério 

da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente de 

instituição pública e que esteja concorrendo a bolsas exclusivamente nos 

cursos de licenciatura. Nesses casos, não é considerado o critério de 

renda (BRASIL, 2014b).  

A Tabela 7 traz os dados de bolsas ofertadas pelo Prouni no período de 2005 

a 2012 no Brasil. Nesta tabela, é possível observar que houve um aumento de, 

aproximadamente 155,5% dos beneficiados pelo programa. Isso conduz a estabelecer 

mais uma linha de ação de atuação pública para o atendimento da demanda de ensino 

superior, especialmente para pessoas que antes que não tinham acesso a esse nível 

de ensino. 

 
     Tabela 7 – Total de bolsas do Prouni (integrais e parciais) no período (2005-2012) em todo o Brasil 

Ano N. total de bolsas Bolsas integrais Bolsas parciais 

2005 112.275 71.905 40.370 

2006 138.668 98.698 39.970 

2007 163.854 97.631 66.223 

2008 225.005 99.495 125.510 

2009 247.643 153.126 94.517 

2010 241.273 125.922 115.351 

2011 254.598 129.672 124.926 

2012 284.622 150.870 133.752 

      Fonte: Brasil (2014b). 

 

Já na Tabela 8, trazemos os dados referentes às bolsas ofertadas pelo 

Prouni no estado do Ceará. 
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Tabela 8 – Bolsas (integrais e parciais) ofertadas pelo Prouni, no período (2005-2012) no Ceará 

Dados de bolsas Prouni/ CE 

Ano Integral Parcial 

2005 1582 720 

2006 1493 350 

2007 1207 721 

2008 1147 1053 

2009 1581 944 

2010 1649 1155 

2011 1907 1321 

2012 2952 1818 

         Fonte: Brasil (2014b). 

 

O que se vê na Tabela 8 é que as bolsas integrais ofertadas por meio do 

Prouni, no Ceará, iniciaram com apenas 1.582 beneficiados. Todavia, sete anos depois, 

esse número teve um aumento de 86,60%, chegando a 2.952 bolsas integrais. No que 

diz respeito a bolsas parciais, o crescimento foi de 154,5% no mesmo período. 

A região Nordeste, como pode ser visto na Figura 1, é, atualmente, a terceira 

região brasileira com número de bolsistas do programa. 

 

 Figura 1 – Número de bolsistas Prouni, por região. Cenário 2014. 

Fonte: Brasil (2014b). 

 

 
A região Sudeste é a região com maior números de bolsistas do programa, 

como pode ser observado no gráfico, com 48% das bolsas, ou: 101.359.  A região 
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Nordeste é, atualmente, a terceira região brasileira com maior número de bolsistas do 

programa, com 30.582 estudantes. 

Os números expressivos e o crescimento ano a ano apontam para um 

programa democratizante, o que, para alguns autores, seria uma “falsa 

democratização”, já que legitima a distinção dos estudantes por classe social de acordo 

com o acesso aos diferentes tipos de instituições, contribuindo para a manutenção da 

estratificação social existente (CATANI; HEY; GILIOLI, 2006, p. 136). 

Silva (2012, p. 59) crítica o Prouni ao afirmar: 

 
Infelizmente, os propósitos não foram exclusivos de levar uma educação digna 
para a sociedade, mas prioritariamente atender aos propósitos da máquina 
capitalista, mesmo porque uma instituição de ensino superior privada não 
sobrevive sem resultados financeiros positivos. 

 

Outra crítica feita ao programa diz respeito à permanência desses 

estudantes, nos cursos, até sua conclusão. No caso de estudantes oriundos de famílias 

pobres, ou muito pobres, o orçamento familiar não seria suficiente para cobrir as 

despesas envolvidas em um curso de graduação. 

Carvalho (2006, p. 994) afirma que: 

 
[...] diante do quadro social e educacional deletérios, cabe questionar a 
efetividade de tal programa, uma vez que as camadas de baixa renda não 
necessitam apenas de gratuidade integral ou parcial para estudar mas 
condições que apenas as instituições públicas, ainda, podem oferecer, como: 
transporte, moradia estudantil, alimentação subsidiada, assistência médica 
disponível nos hospitais universitários e bolsas de trabalho e pesquisa. 
 
 

Para atender a mais essa demanda, o governo cria a bolsa permanência do 

Prouni, por meio da Lei n. 11.180 de 2005, Art. 11. No valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), essa bolsa contempla estudantes dos cursos de: Agronomia, Ciência da 

Computação, Enfermagem, Engenharias, Farmácia, Fisioterapia, Informática, 

Medicina, Odontologia e Veterinária. 

Em pesquisa encomendada pelo MEC ao Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE), em março de 2009, com egressos do Prouni; 80% deles 

estavam trabalhando; 68%, disseram que a renda familiar melhorou, sendo que 28% 

relataram que melhorou muito. Nas regiões brasileiras, a pesquisa mostrou que, para 

os egressos do Norte e Centro-Oeste, essa melhoria substancial da renda familiar foi 

de 30%; no Sul, houve, para 69% dos entrevistados, melhoria de renda, e, no Nordeste, 
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esse mesmo índice sobe para 70%. Os dados do Sudeste não foram mencionados 

(BRASIL, 2014a). 

Os números apresentados são muito relevantes e favoráveis ao programa; 

o que se vê é que o Prouni está alimentando o sonho de muitos estudantes que 

acreditam na sua ascensão social por meio de uma qualificação de nível superior, e, 

consequentemente, com uma maior renda, mesmo que seja num cenário de políticas 

assistencialistas e de prazos determinados, patrocinadas pelo governo federal. 

 

4.2 Plano de Reestruturação da Expansão das Universidades Federais (Reuni) 

  

O Reuni se constitui em mais uma iniciativa do governo federal para a 

expansão da educação superior no país. No site do Ministério da Educação, 

encontramos o objetivo do programa: 

 
A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que tem 
como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação 
superior. 
Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o 
crescimento do ensino superior público, criando condições para que as 
universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica 
da rede federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa podem ser 
percebidos pelos expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e com 
previsão de conclusão até 2012. As ações do programa contemplam o aumento 
de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, 
a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras 
metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país 
(BRASIL, 2014c). 

 

O Reuni foi instituído pelo Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, que traz 

em seu artigo 1º, Parágrafo 1º: 

 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais REUNI, com o objetivo de criar 
condições para a 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. 
§ 1o 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, 
p. 1).  

  
Entretanto, o atendimento dos planos está condicionado à capacidade 

orçamentária do Ministério da Educação. 
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Para Souza Junior (2010, p. 48 apud PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 

2012, p. 205): 

 
O Reuni, como política de expansão, aproxima-se das propostas educacionais 
da União Europeia, a exemplo de Bolonha4, a prever, no âmbito nacional, as 
reestruturações acadêmicas e curriculares para a mobilidade estudantil, 
trajetórias de formação flexível, redução da taxa de evasão e a utilização 
adequada de recursos humanos e materiais voltados à melhoria do ensino de 
das aprendizagens e qualificação para o trabalho. Suas ações de inclusão aos 
estudantes mais pobres incluem a oferta de moradia, restaurantes, bolsas para 
manutenção e polos de inclusão digital. 

 

Além do apoio às instituições já existentes, um outro objetivo do Reuni é a 

criação de instituições de ensino superior público, a fim de atender à demanda 

reprimida das regiões mais pobres do Brasil e, com isso, tornar o ensino superior mais 

democrático. 

No primeiro ano do Reuni, das 54 instituições federais existentes, 53 

aderiram ao programa; o número de vagas em cursos presenciais de graduação teve 

um aumento de 11% e o número de matrículas aumentou em 10%. O número de 

municípios atendidos pelas universidades passou de 114 em 2003 para 237 até o final 

de 2011. Desde o início da expansão, foram criadas 14 novas universidades e mais de 

100 novos campi, que possibilitaram a ampliação de vagas e a criação de novos cursos 

de graduação (BRASIL, 2014).  

A seguir, o Gráfico 1 mostra a evolução do número de universidades federais 

criadas de 2003 a 2010, por meio do Reuni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Bolonha refere-se ao Processo de Bolonha, documento que foi resultado da Declaração de Bolonha, 

que ocorreu na Europa, em 1999. O Processo de Bolonha foi assinado por Ministros de Educação de 
29 países europeus e tem como objetivo harmonizar os sistemas universitários, adotando programas 
de formação reconhecíveis por todos os Estados-membros da União Europeia. 
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Gráfico 1 – Número de universidades federais criadas por meio do Reuni, no período (2003 
a  2010) 

 
Fonte: Baseado nos dados: http://reuni.mec.gov.br (2014). 

 

O que se vê no Gráfico 1 é um aumento de 31,11% no número de 

universidades federais, criadas no período de 2003 a 2010, gestão do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

A expansão do ensino superior no Brasil é questão primordial para que o 

país se desenvolva com uma sociedade consciente e democrática, entretanto o que se 

questiona é que essa expansão ocorre em detrimento da qualidade do ensino, pois 

muitas universidades foram criadas com uma infraestrutura mínima ao seu 

funcionamento. Borges (2012, p. 133) afirma que: 

 
Há uma controvérsia entre a expansão universitária e a qualidade de ensino. 
É difícil democratizar o acesso, expandir vagas, dando mais oportunidades às 
pessoas de buscar um curso superior, sem investir, de fato, em infraestrutura, 
formação e valorização dos professores. Expansão e maior oferta de cursos, 
marcadas por falta de estrutura física, aligeiramento e preocupação com a 
formação técnica para atender ao mercado de trabalho, reafirmam políticas 
ocultas de não valorização da educação de qualidade para todos, neste país, 
bem como de desvalorização do profissional do magistério, que continua 
recebendo uma formação menor, barata, rápida e técnica. 

 

De acordo com Severino (2008, p. 82) o contexto educacional atual é 

ambíguo: “[...] sempre embalado num discurso retórico em defesa da qualidade do 

ensino e da excelência da educação […] vai implementando ações nem sempre 

articuladas em torno de um projeto político educacional orgânico”. 

Para se ter uma ideia mais abrangente da criação de IES (públicas e 

privadas) nas duas gestões do governo Lula, a fim de comparar com as duas gestões 
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dos governos FHC, apresentamos os dados das Tabelas 9 e 10 com o número de 

instituições de ensino superior criadas até 2012 e número de estudantes matriculados 

no mesmo período. 

 

Tabela 9 – Número de IES, no Brasil, por categoria administrativa, nos anos 1992, 2002 e 2012 

Categoria administrativa 
Ano 

1992 2002 2012 

Pública 227 195 304 

Privada 666 1442 2112 

Total geral 893 1637 2416 

Fonte: INEP (2014). 

 

A Tabela 9 mostra uma retração no número de instituições públicas do 

decênio (1992-2002) de cerca de 14%. Esse período corresponde aos governos de 

Fernando Henrique Cardoso. No decênio seguinte (2002-2012), ocorre um movimento 

inverso, um aumento de 55,9% no número de IES públicas. Esse número reflete a 

atuação de políticas públicas educacionais criadas no período que corresponde aos 

governos de Luiz Inácio Lula da Silva e aos dois primeiros anos do governo de Dilma 

Rousseff. Na categoria de IES privada, os números aumentaram, aproximadamente, 

217,11% nos últimos vinte anos (1992-2012), o que comprova que a política de isenção 

fiscal para as empresas que trabalham com a educação continuaram no governo 

petista. 

Na Tabela 10, temos o número de matriculados nas IES, por categoria 

administrativa, no período 1990-2012. 

 

Tabela 10 – Número de ingressantes nas IES, por categoria administrativa, de 1990 a 2012 

Ano 
Categoria administrativa 

Pública Privada 

1990 578.625 961.455 

2002 1.051.655 2.428.258 

2012 1.870.376 5.140.312 

Fonte: INEP (2014). 

 

Os dados mostram um crescimento de 81,75% no número de matriculados 

em IES públicas de 1990 a 2002; nesse período, tivemos a gestão do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Em relação às IES privadas, no mesmo 

período, o aumento foi 152,56%. Esses dados coadunam com os outros já 

apresentados e que tratam do aumento no número de IES privadas, segmento que mais 
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cresceu nas últimas décadas e que absorveu o maior número de ingressantes no 

ensino superior. 

No período de 2002 a 2012, durante a gestão dos governos petistas os 

números trazem um aumento de 77,85% para as matrículas em instituições de ensino 

públicas, um índice bem próximo ao do governo de FHC (81,75%). Em relação às 

instituições privadas, temos um aumento de 111,68%, nesse caso um índice menor ao 

que ocorreu no governo anterior. Todos esses números apresentados, da última 

década, podem indicar que a criação de novas universidades, campi avançados e 

institutos federais está mudando o cenário da educação superior no Brasil, por meio de 

políticas de inclusão social. 

 

4.3 Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 

 

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa que surgiu a fim de 

modernizar o processo de ingresso nas instituições de ensino superior, e sua proposta 

é pautada em um sistema seletivo democratizante, meritocrático e, portanto, includente. 

Foi implantado no ano de 2010, depois de uma ampla reforma na avaliação 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizada em 2009. O candidato, ao 

inscrever-se no Sisu, tem a opção de escolher dois cursos de instituições participantes, 

podendo ser alterados enquanto as inscrições estiverem abertas. Os melhores 

classificados são selecionados de acordo com as notas obtidas no ENEM. São três 

chamadas e o estudante tem um prazo para fazer a matrícula na instituição para a qual 

ele selecionou o curso. O cadastramento no sistema é realizado apenas on-line5.  

Os principais objetivos do Sisu são: democratização do acesso às vagas 

públicas de ensino superior e possibilitando, com isso, a mobilidade acadêmica. 

A justificativa para a criação de um novo sistema de seleção para os 

ingressantes ao ensino superior é de que o sistema anterior (vestibular) apresentava 

inúmeros problemas: inviabilidade do estudante se deslocar para realizar a seleção em 

outra cidade ou estado, já que isso traz um custo, muitas vezes, alto e inviável para 

estudantes de baixa renda; as IES públicas apresentavam um excedente de vagas, 

especialmente, em cursos de licenciatura. 

                                                           
5 Cadastramento disponível em: <http://sisu.mec.gov.br/>. 
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Entretanto, há controvérsias em relação à “mobilidade” possibilitada por 

meio do Sisu, pois essa mobilidade poderia acarretar um novo problema: uma vez que 

o candidato precisaria se ausentar da sua cidade, ele teria realmente condições de se 

manter em uma instituição fora do seu local de moradia? 

Leher (2009, p. 1 apud LUZ; VELOSO, 2014, p. 6) considera que:  

 
[...] esse fenômeno pode ocasionar o elitismo educacional, pois a mobilidade 
estudantil pretendida somente favorece os que possuem renda para se 
deslocar, uma vez que as universidades não dispõem de moradias estudantis 
e políticas de assistência estudantil compatível com as necessidades.” 

 

Portanto, o que se cobra do programa é que à democratização do acesso 

devem ser criadas políticas de permanência. 

Em 2010, 51 instituições participaram do Sisu, oferecendo 47.913 vagas; no 

ano de 2011, o número de instituições subiu para 83, e o número de vagas evoluiu para 

81.125. Já em 2012, o Sisu ofereceu 108.552 vagas, as quais foram disputadas por 

1.757.399 estudantes, que no total realizaram 3.411.111 inscrições, tendo em vista que 

cada aluno tem o direito de optar por até dois cursos e instituições. Do total de 

selecionados para ocupar as vagas do Sisu em 2012, apenas 46 mil compareceram à 

primeira chamada, o que significa que 57% das vagas ficaram destinadas às chamadas 

subsequentes do programa. Segundo o MEC, essa é uma tendência do programa e 

confirma-se ao longo dos anos, tendo em vista que, no ano de 2011, também foram 

necessárias várias chamadas para que 97% das vagas disponíveis fossem ocupadas.  

 

4.4 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi 

instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, e representou um avanço no 

processo de avaliação das IES e dos cursos de graduação. 

A referida Lei, em seu Art. 1º, diz: 

 
Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
Sinaes, com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das 
instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 
acadêmico de seus estudantes, nos termos do art 9º, VI, VIII e IX, da Lei N. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
§ 1º O Sinaes tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação da expansão de sua oferta, o aumento permanente da 
sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 
promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 
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das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. (NUNES, 
2012, p. 395). 

 

Aprovada a Lei, o Sinaes foi instituído tendo como base o seguinte tripé 

avaliativo: avaliação, credenciamento e recredenciamento de IES; avaliação de cursos, 

que se divide em autorizações, reconhecimentos, renovações e renovações de 

reconhecimento; e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que 

trata da avaliação de desempenho dos estudantes. 

A avaliação contempla a análise global e integrada das dimensões, 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior e de seus cursos. Outra característica do 

Sinaes é o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 

processos avaliativos; o respeito à identidade e à diversidade de instituições e cursos 

e, por último, a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das 

instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações. 

Polidori (2009, p. 445) faz uma avaliação sobre o tripé proposto no Sinaes e 

afirma que: 

 
O Sinaes apresenta três grandes pilares: avaliação institucional; avaliação de 
cursos e avaliação do desempenho dos estudantes. Esses pilares são 
atendidos pelos processos de avaliação in loco para os itens um e dois, e 
complementados pela organização e avaliação interna de cada IES. O pilar três 
é atendido pela realização do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes, o ENADE. A coordenação e a supervisão do Sinaes estão a cargo 
da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), criada 
para atender a esta demanda, e o sistema é operacionalizado pelo INEP em 
conjunto com a SESu. Em relação às IES, cada uma, a partir de exigência de 
Lei do Sinaes, criou seu órgão de organização e coordenação da avaliação 
desenvolvida internamente, denominada de Comissão Própria de Avaliação 
(CPA).É importante evidenciar que o Sinaes busca reconhecer a diversidade 
do sistema de educação superior do país, respeitar a identidade, a missão e a 
história das IES, entender que essas devem ser avaliadas globalmente e ainda 
buscar a continuidade do processo avaliativo. 

 

A coordenação e a supervisão do Sinaes são responsabilidade da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), criada especialmente para 

atender a essa demanda, e o sistema é operacionalizado pelo INEP em parceria com 

a Secretaria de Educação Superior (SeSu). 
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Apesar de o Sinaes ter sido elaborado a partir de uma comissão formada por 

representantes das IES, do MEC e da União Nacional dos Estudantes (UNE), no início 

da sua implantação, sofreu resistência por parte dos docentes das IES que faziam 

duras críticas ao ciclo completo de avaliação proposto pelo Sinaes contemplado nos 

seus três pilares. 

Em 2008, ocorreram mudanças no sistema de avaliação, sendo criados o 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC). Os dois 

indicadores foram criados sem discussão com os atores que atuam no sistema 

educacional e, para os pesquisadores, acabaram por descaracterizar o Exame Nacional 

do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Para Dias Sobrinho (2008, p. 820-821), que participou da elaboração do 

Sinaes a avaliação proposta, de fato, está se resumindo a índices, uma vez que: 

 
O Sinaes, ainda em processo de consolidar-se como cultura, pouco a pouco, 
foi perdendo sua riqueza teórica e sua potencialidade ético-política e foi se 
reduzindo a ÍNDICES (não se trata de sigla para Índices Nacionais do 
Desempenho de Instituições e Cursos de Educação Superior). A avaliação da 
educação superior brasileira, em razão das recentes medidas do INEP, está 
deixando de ser uma produção de significados, questionamento sobre a 
pertinência e a relevância científica e social da formação e dos conhecimentos, 
e passando a reduzir-se à medida e ao controle. [...] Desse modo, a avaliação 
institucional, que era central no Sinaes, se torna periférica. As CPAs perdem 
sua função, pois, as instituições são desestimuladas a levar adiante os 
processos de avaliação. O ENADE e o estudante passam a ser as principais 
fontes de informação para a formulação dos índices de qualidade. Os 
“proprietários” e destinatários principais são os órgãos do governo. Os 
principais conceitos são eficiência, competitividade, perfomatividade. Os 
objetivos mais importantes são controlar, hierarquizar, comparar, ranquear. 
Tudo isso com pretensa neutralidade e objetividade, como se a avaliação fosse 
isenta de valores e interesses, como se os números, as notas, os índices 
fossem a própria avaliação. 

 

Ora, o que se vê diante disso é que o Sinaes, pela atuação centralizadora 

do Governo, acabou sofrendo modificações em sua gênese considerada inovadora, o 

que compromete parte de sua relevância e confiabilidade diante da sociedade. 
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5 A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A educação superior brasileira teve sua primeira expansão entre as décadas 

de 1940 e 1960, período no qual a população saltou de 41 para 70 milhões de 

habitantes, num cenário em que o parque industrial no país começava a se desenvolver, 

principalmente, na região Sudeste, o que gerou o fenômeno de migração do campo 

para a cidade, da zona rural para a urbana, do Nordeste brasileiro para o Sudeste. 

Esse fenômeno levou a um aumento no número de matrículas do ensino 

superior, já que grande parte da população via na obtenção de um diploma de 

graduação a chance de mobilidade social. Em Sorokin (2012 apud SILVA; PINHEIRO, 

2012, p. 3), encontramos o conceito de mobilidade social assim definido: “[...] é toda 

passagem de um indivíduo ou de um grupo de uma posição social para outra, dentro 

de grupos ou estratos sociais.” 

A expansão do ensino superior não é apenas consequência da exigência do 

mercado por pessoas qualificadas, mas provém da necessidade do próprio indivíduo 

de se qualificar e, acima de tudo, da sua necessidade de ascender socialmente. 

Para Schwartzman (2005, p. 3): “[...] nem sempre é o mercado de trabalho 

que organiza e determina o que ocorre nos sistemas educacionais, com frequência, são 

as pessoas educadas e as instituições profissionais e de ensino, que organizam o 

mercado de trabalho conforme seus interesses.” 

Essa busca por um diploma e a consequente qualificação profissional vem 

sendo considerada há algumas décadas como um diferencial no mercado de trabalho.  

À luz da teoria do capital humano, o investimento em educação é 

considerado estratégico para alavancar a ascensão social dos indivíduos, além de 

potencializar o crescimento econômico da sociedade (LEMOS; DUBEUX; PINTO, 

2009). Na teoria do capital humano, a educação é vista como investimento que eleva a 

produtividade e os lucros dos trabalhadores, além de impulsionar o desenvolvimento 

econômico. 

O papel econômico da educação na atualidade é revalorizado em aspectos 

distintos dos que ocorreram na década de 1960, por exemplo, já que, hoje, a educação 

não apenas promove o desenvolvimento econômico, mas, principalmente, aumenta as 

chances individuais de inserção no mercado de trabalho, ou, em outros termos, 

aumenta a empregabilidade dos indivíduos (CASTELLS, 1999 apud LEMOS; DUBEUX; 

PINTO, 2009). 
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Estudos feitos nas décadas de 1970 e 2000 apontam outra realidade para 

essa teoria que, paradoxalmente, tem a educação como mola propulsora do 

desenvolvimento econômico e social. Esses estudos mostram que as chances de 

inserção do indivíduo no mercado de trabalho são influenciadas também pela sua 

origem social, ou seja, indivíduos oriundos de famílias com alto poder aquisitivo têm 

maiores chances de obter melhores posições, e, consequentemente, maiores salários 

no mundo corporativo. Bordieu, sociólogo francês que estudou as desigualdades 

sociais, em pesquisa durante as décadas de 1960 e 1970, afirma que: 

 
[...] os filhos dos detentores de maior capital econômico ou cultural tendem a 
reproduzir essas heranças, da mesma forma que os filhos dos possuidores de 
menor capital têm menores chances de aumentaram seu capital, seja cultural 
ou econômico. [...] Os filhos das elites econômica e cultural direcionam-se, em 
sua maioria, para carreiras universitárias e para o gerenciamento dos negócios 
da família, enquanto os filhos de trabalhadores pouco qualificados direcionam 
suas aspirações profissionais para carreiras que requerem menor qualificação. 
Em outros termos, a posição social do indivíduo condiciona em grande medida, 
suas disposições; as trajetórias profissionais individuais tendem a ser 
trajetórias de classe. O fato de alguns indivíduos se afastarem de suas 
trajetórias de classe não chega a ofuscar essas trajetórias coletivas, posto que 
mesmo os desviantes seguem, em certos aspectos, marcados por hábitos de 
sua classe de origem, por um destino coletivo. (BORDIEU, 1988 apud LEMOS; 
DUBEUX; PINTO, 2009, p. 373). 

 

A questão que se coloca é se indivíduos qualificados conseguem romper 

barreiras sociais e obter melhores vagas no mercado de trabalho. 

Wolf (2002 apud SCHWARTZMAN, 2005, p. 8-9) também discute o tema e 

defende que: 

 
As pessoas mais educadas de fato tendem a ganhar mais, mas existem boas 
razões para indagar em que medida isto ocorre porque a educação faz delas 
pessoas mais competentes. Não podemos concluir que, se todos tivessem a 
mesma educação que os que ganham mais, todos ganhariam igualmente mais; 
isto é tanto mais verdade quanto mais os sistemas educacionais se expandem 
e se prolongam. É verdade que os países ricos e mais desenvolvidos tendem 
a ter níveis mais altos de educação; mas, novamente, o vínculo entre riqueza 
nacional e gastos em educação é menos direto e claro do que se pode parecer. 
Não é possível concluir que mais educação, em qualquer nível, 
automaticamente se traduz em mais benefícios para a sociedade como um 
todo. Mesmo a ideia de que a educação e o sucesso estarão cada vez mais 
associados no mundo globalizado do século XXI se torna cada vez menos 
óbvia, quando a olhamos de perto. 

 

Embora existam teorias divergentes, como a preconizada por Bordieu, ao 

argumento de que nível de escolaridade e maiores salários estejam relacionados, e, 
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principalmente, esses pressupostos se mostram críticos à teoria do capital humano, 

como citado por Bowles e Gintis (1975 apud ALMEIDA; PEREIRA, 2004):  

 
[...] a educação pode realizar muito mais que capital humano, que impede o 
desenvolvimento da consciência de classe e legitima a desigualdade 
econômica ao permitir e ter como mecanismo meritocrático de referendar a 
posição ocupacional de um indivíduo. 

 

Estudos recentes sobre desigualdade de renda, como o realizado por 

Menezes Filho e Oliveira (2014, p. 28) do Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), 

mostram que existe um impacto da educação superior sobre a distribuição de renda: 

 
Finalmente, e, embora a desigualdade educacional continue extremamente 
alta entre as famílias, houve uma significativa melhora no período de 1992 a 
2009. Desde 1999, a escolaridade dos grupos mais pobres da população vem 
crescendo mais do que a escolaridade dos mais ricos. Essa melhora na 
distribuição da educação teve um importante papel na redução da 
desigualdade, tanto no mercado de trabalho quanto na renda familiar per 
capita. Ao olharmos para o mercado de trabalho, mais de 40% da redução do 
índice de Gini, entre 2001 e 2009, são explicados pela educação. No caso da 
renda familiar per capita, cerca de um quarto (26%) dessa mesma variação 
pode ser atribuído à educação. 

 

Dessa forma, o chamado “capital educacional”, que seria o acúmulo de 

cursos de formação/qualificação/capacitação, asseguraria não apenas uma maior, mas 

também melhor produtividade, e justificaria as oportunidades de ascensão profissional 

e, consequentemente, de maior remuneração. 

Concordando que pessoas com maior nível de educação tendem a ganhar 

mais, a hipótese balizadora deste trabalho diz que a oportunidade de qualificação 

profissional, no caso, a obtenção de um diploma de graduação, consegue promover a 

inclusão social dos indivíduos a partir da sua inserção no mercado de trabalho, e é por 

meio da análise das seções a seguir que poderemos traçar o perfil do estudante desse 

novo campus universitário no estado do Ceará: o Campus Sobral. 

 

5.1 A educação superior no Ceará 

 

Antes de tratarmos da expansão da educação superior no Ceará, faz-se 

necessário apresentar um breve histórico da educação superior no estado. 

A educação superior no Ceará não divergiu dos interesses que nortearam a 

criação da educação superior no Brasil. Criada em 1864, a primeira instituição de 
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graduação no estado, o Seminário Episcopal do Ceará, pelo bispo Dom Luís Antônio 

dos Santos, teve como objetivo a formação religiosa e política de estudantes cearenses. 

A primeira faculdade de ensino superior cearense é a Faculdade de Direito, 

fundada em 1903. Nos moldes do que acontecia no resto do país, várias outras 

faculdades isoladas foram sendo criadas: Faculdade de Farmácia e Odontologia 

(1916); Escola de Agronomia do Ceará (1918); Faculdade de Ciências Econômicas 

(1936); Escola de Enfermagem (1943); Faculdade Católica de Filosofia (1947); 

Faculdade de Medicina (1948); e Escola do Serviço Social (1950). 

A Universidade Federal do Ceará foi formada por meio da junção de várias 

dessas escolas/faculdades de ensino superior. Em 1954, com a promulgação da Lei 

Federal n. 2.373/54, a UFC torna-se a primeira Universidade Federal do Estado do 

Ceará (GONÇALVES, 2010). 

Por questões políticas, durante décadas, o estado do Ceará manteve-se 

apenas com uma universidade federal: a UFC e três estaduais: Universidade Estadual 

do Ceará (UECE), criada em 1975, também por meio da junção de unidades de ensino 

superior já existentes; Universidade Regional do Cariri (URCA), criada em 1986, a fim 

de atender à demanda da região sul do estado; e Universidade Vale do Acaraú, em 

Sobral (UVA), criada inicialmente por uma lei do município de Sobral em 1968, 

transformada em autarquia em 1984, sendo que, em março de 1993, passou de 

autarquia para fundação. 

Esse cenário dificultou muito o ingresso de estudantes cearenses no ensino 

superior, visto que a oferta de ensino público e gratuito, embora fosse considerável, 

restringia-se apenas a essas três instituições, o que tornava o processo seletivo 

(vestibular) excludente e elitista. Além da limitada quantidade de vagas, as instituições 

públicas apresentavam uma cartografia centralizada, atendendo apenas os grandes 

centros urbanos do estado. 

Atualmente, o estado do Ceará conta com mais duas universidades públicas 

federais: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) 

e Universidade Federal do Cariri (UFCA) ambas tuteladas inicialmente pela UFC. 

Todavia, a UFCA se formou a partir da junção de vários cursos criados pela 

UFC na Região do Cariri, que serão apresentados no próximo tópico. 

Abaixo, o Mapa do Ceará mostra a expansão da educação superior no 

estado, por meio das universidades federais: 
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Figura 2 – Mapa do Ceará e universidades federais no estado: 
cenário 2014.  

 
Fonte: Freire (2011). 

 

5.2 O contexto expansionista da Universidade Federal do Ceará 

 

Como visto na seção anterior, a expansão da educação superior pública no 

Ceará ocorreu apenas no início do século XXI, já que o modelo de desenvolvimento 

econômico adotado privilegiava, até então, os grandes centros urbanos, principalmente 

das regiões Sul e Sudeste, além de uma pequena parcela da população que podia se 

deslocar do interior para os grandes centros urbanos e a capital do estado. 

O processo de expansão da UFC teve início com projetos elaborados entre 

1995 e 2003, na gestão do reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra, embora a universidade 

só tenha aderido ao Reuni no ano de 2007. 

No ano de 2000, com a resolução n. 5 do Conselho Universitário 

(CONSUNI), foi aprovada a expansão do Curso de Medicina para o interior do estado, 

nos municípios de Sobral e Barbalha. Essa resolução foi assinada pelo Vice-Reitor em 

exercício, professor René Teixeira Barreira. A criação de cursos de Medicina no interior 
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do estado deve-se à carência de profissionais da área, nessas regiões, principalmente 

depois da implantação do Programa Saúde da Família (PSF). 

Segundo Gonçalves (2010, p. 82), o plano de expansão da UFC para o 

interior do estado do Ceará tem como referências institucionais: 

 
[...] expansão sustentável e com qualidade; busca de excelência acadêmica; 
compromisso e responsabilidade sociais; gestão por projetos; desejo de 
reestruturação física e renovação acadêmica; ampliação e diversificação do 
atendimento e inclusão social; renovação e inovação pedagógica, curricular e 
cultural; consolidação do processo de interiorização da UFC; oferta de 
atendimento com qualidade ao corpo docente; fortalecimento da pesquisa e da 
extensão através da articulação com a graduação.” 

 

A partir de 2006, com a criação de mais dez cursos – cinco em Sobral e cinco 

em Juazeiro do Norte –, a UFC passou a contar com doze cursos de graduação no 

interior do estado, em duas regiões economicamente estratégicas: a região norte 

(Sobral) e região sul (Cariri: Barbalha e Juazeiro do Norte). Os cursos de graduação 

que começaram a ser ofertados a partir de 2006, em Sobral, foram: Ciências 

Econômicas, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Odontologia e 

Psicologia. Já em Juazeiro do Norte, foram: Administração, Biblioteconomia, 

Engenharia Civil e Filosofia. 

Atualmente, Sobral conta com os seguintes cursos presenciais em nível de 

graduação, além dos já citados: Finanças e Música (Licenciatura). E em nível de pós-

graduação: Especialização em Coordenação Pedagógica, Mestrado em Biotecnologia 

e Mestrado em Saúde da Família (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014a).  

Em 5 de junho de 2013, por meio da Lei n. 12.826, foi criada a Universidade 

Federal do Cariri (UFCA) (2014), após o desmembramento da UFC, tornando-se, 

assim, uma autarquia vinculada diretamente ao Ministério da Educação. A UFCA está 

sediada em Juazeiro do Norte, com mais quatro novos cursos: Engenharia de Materiais, 

Design de Produtos, Música e Comunicação Social e cursos em campi avançados nas 

seguintes cidades da Região do Cariri: Barbalha (com o curso de Medicina criado em 

2001); Crato (com o curso de Agronomia) e, em breve, com os novos campi de: Brejo 

Santo (com o Instituto de Formação de Educadores, ofertando cursos de licenciatura) 

e Icó (curso de História).  
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5.2.1 UFC/Campus Sobral: expansão como atendimento às demandas sociais? 

 

A universidade, instituição secular, “agente”, por excelência, de 

transformação por meio da produção e socialização do conhecimento e compreendida 

sob uma perspectiva sociopolítica e econômica, exerce um papel estratégico no 

desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país, já que, enquanto “agente 

transformador”, deve atender às necessidades da sociedade não só em relação à 

formação cultural, mas também contribuir para o crescimento econômico, social e 

político de um povo. 

O processo de expansão e interiorização das universidades públicas 

brasileiras, no governo Lula, faz parte de um plano de democratização do acesso ao 

ensino superior, para as regiões mais carentes e com poucas oportunidades de estudo 

e trabalho. 

O Ceará se configura como um dos estados brasileiros com mais baixo nível 

econômico, desigualdade de riqueza e renda, e 30% da sua população são 

considerados pobres, com renda menor que meio salário mínimo (HOLANDA et al., 

2006 apud BEZERRA et al., 2010). 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE) (2014), referentes ao Censo da Educação Superior de 2011, elaborado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Ceará 

tem 53 instituições de ensino superior (IES) e ocupa a terceira posição no Nordeste 

(ficando atrás da Bahia e de Pernambuco); dentre os estados brasileiros, está em 13º 

lugar, com 2,24 por cento das 2.365 instituições existentes em todo o Brasil. Dos 184 

municípios cearenses, apenas 14 (7,6 por cento) dispõem de IES (públicas e/ou 

privadas), uma participação de 1,99 por cento do total de municípios brasileiros.  

O município de Sobral localiza-se na região norte do estado do Ceará, a 238 

km da capital, e é constituído de 13 distritos: Aprazível, Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, 

Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Rafael, Arruda, Patriarca, São José do Torto e 

Taperuaba. Os números da Tabela 11 mostram dados de população e renda per capita 

do município. 
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Tabela 11 – Dados da população e renda per capita do município de Sobral. 2010       

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) 

 

Abaixo, no Figura 3, temos localização do município de Sobral e sua divisão 

distrital a partir dos mapas do Brasil e Ceará. 

  

    Figura 3 – Mapa do unicípio de Sobral/CE e distritos

 
   Fonte: Mariano e Falcão Sobrinho (2007). 

 

Sobral é a quarta economia do estado do Ceará; a taxa de analfabetismo do 

município é de 16,37%, muito próxima à taxa de analfabetismo do estado, que é de 

16,3%, colocando o Ceará como o 22º dentre os estados brasileiros com menor índice 

de alfabetizados, perdendo apenas para: Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, 

Piauí e Alagoas. A taxa média de analfabetismo no Brasil é de 13,3%. 

População (habitantes) 188.233 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,714 

População alfabetizada 147.973 

Renda per capita mediana mensal dos domicílios particulares (zona urbana) R$ 438,00 
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O IDH do município de Sobral é 0,714, segundo maior dentre os municípios 

cearenses, perdendo apenas para a capital do estado, Fortaleza. O IDH do Ceará é de 

0,723, o que o coloca como o 17º no ranking de maiores IDH dos estados brasileiros 

(IBGE, 2010). 

O primeiro curso criado na cidade de Sobral, no processo de expansão da 

UFC, foi o de Medicina, ainda no ano de 2000. Em 2006, foram criados os cursos de: 

Psicologia, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Odontologia, Computação e 

Finanças, cada um deles com oferta de quarenta vagas mediante processo vestibular. 

Para o curso de Medicina, a escolha do município se justificou segundo a 

Resolução n. 5/2000, do CONSUNI: 

a) pela posição estratégica do município, como também pela existência de 

uma rede de atenção primária adequadamente estruturada; 

b) pelo referido município dispor de unidades hospitalares públicas de 

excelente qualidade, habilitadas pelo Ministério da Saúde, além de cursos 

na área de saúde, ministrados pelas universidades locais; 

c) por considerar que a expansão do curso de Medicina da UFC nesse 

município contribuiria para a consolidação da política de interiorização do 

desenvolvimento do estado e de uma política de saúde mais abrangente 

e efetiva. E, por último: 

d) por considerar o aval da Secretaria de Educação Superior (SESU) por 

meio do ofício 4080/2000, como também a aprovação do projeto pelo 

Conselho Departamental da unidade de origem. O projeto de expansão 

iniciou com duas turmas de 40 (quarenta) alunos no município de Sobral 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2000). 

Em acordos firmados com a prefeitura de Sobral (essa seria a responsável 

pelo suporte em infraestrutura física e espaço físico), o governo do estado do Ceará, 

que entraria com recursos para apoio a equipamentos e infraestrutura física e também 

com o MEC, que, por sua vez, disponibilizaria recursos humanos (tais como docentes 

e técnico-administrativos); os primeiros cursos do projeto de interiorização da UFC (em 

Sobral e Barbalha) iniciaram suas atividades em 2001 (LIMA, 2013). 

Foi estabelecido também um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de 

Sobral, enquanto a UFC, em contrapartida, ficou responsável pelo projeto pedagógico 

do curso e pela criação das estruturas administrativa e acadêmica dos campi. As 

estruturas acadêmica e administrativa do campus da UFC em Sobral só foram tratadas 
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cinco anos depois da criação do curso de Medicina, na Resolução n. 13/CONSUNI, de 

20 de abril de 2006. Nessa resolução, são adotadas providências para a implantação e 

funcionamento dos cursos, além da criação dos cargos pro tempore de Diretor e Vice-

Diretor. 

Em Lima (2013), encontramos trechos de uma entrevista concedida em julho 

de 2012, pelo professor Jesualdo Farias, então reitor da UFC, na qual ele trata do 

processo expansionista da universidade. Segundo ele, a instalação da UFC em Sobral 

ocorreu com a criação do curso de Medicina, em 2001, ressaltando ainda as 

dificuldades desse processo, já que o MEC não cumpriu as obrigações do acordo 

firmado, o que gerou um déficit no quadro de servidores técnico-administrativos e 

docentes. Esse déficit só foi corrigido no início de 2006, com o Programa Expansão I6, 

já na gestão do presidente Lula, com o então Ministro da Educação, Fernando Haddad. 

O projeto pedagógico do curso de Medicina de Sobral segue um novo 

modelo que contempla módulos integrados, organizados por sistemas e estruturado em 

12 semestres, com período letivo de, no mínimo, 100 dias cada. Os conteúdos 

considerados relevantes estão contidos nos Módulos Sequenciais, nos Módulos 

Longitudinais e no Internato. Os conteúdos complementares são oferecidos em 

disciplinas optativas. O curso de Medicina de Sobral tem a missão de minorar a grande 

carência de médicos, em especial, no interior do estado do Ceará.  

O curso de Psicologia foi criado pela Resolução n. 20-E/CEPE, de 3 de maio 

de 2006. No documento, assinado pelo reitor René Teixeira Barreto, fica clara a 

proposta do curso em ministrar um ensino de qualidade, com ênfase na formação e 

desenvolvimento profissional, visando domínio e competência humana, tecnológica, 

política e social, objetivando que o profissional atue no mercado e na sociedade, a fim 

de garantir o desenvolvimento humano e a compreensão dos paradoxos da 

humanidade. O curso de Psicologia de Sobral iniciou com a oferta de vagas para duas 

turmas de quarenta alunos, nos dois períodos diurno e noturno. Esse curso tem a 

dimensão social como princípio básico e sua justificativa se pauta em: 

a) necessidade de expansão e interiorização da UFC; 

b) carência da oferta de cursos de Humanidades na região Nordeste, 

sobretudo fora das capitais, além da demanda reprimida em especial, por 

cursos de Psicologia; 

                                                           
6 O Programa de Expansão I foi assim chamado pelos reitores das IFES e trata da interiorização das  
    universidades federais no país. 
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c) amplo campo de atuação da área que traz Psicologia Social ou 

Comunitária; Psicologia Social do Trabalho; Psicologia Clínica, Hospitalar 

ou da Saúde; Psicologia Escolar ou Educacional; Psicologia do Esporte; 

Psicologia Jurídica; Psicologia do Trânsito; dentre outras formas de 

atuação prática. 

O curso de Psicologia de Sobral tem como objetivo apresentar alternativas 

de ações contra a pauperização e a desigualdade social elevadas no município, a fim 

de que se revertam em benefício para a maioria da população por meio de uma relação 

Universidade-Comunidade, com uma formação pedagógica voltada para a cidadania. 

O curso deverá manter, ainda, um dos princípios que rege a universidade, expresso na 

LDB/96: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2006d). 

Com a Resolução n. 20-A/CEPE, de 3 de maio de 2006, assinada pelo reitor 

René Teixeira Barreira, foi aprovada a criação do curso de graduação em Ciências 

Econômicas, no turno noturno, no Campus Sobral. O curso foi criado com o objetivo de 

oferecer um ensino de qualidade, a fim de formar indivíduos reflexivos, com ênfase na 

formação e desenvolvimento profissional. 

No projeto pedagógico do curso de Ciências Econômicas de Sobral, 

encontramos a preocupação com a descentralização regional das universidades 

públicas, o que permite a interiorização do ensino e a promoção do desenvolvimento 

humano nas regiões onde já se tem um elevado potencial para a criação de polos de 

desenvolvimento econômico e social. O curso surge, então, com o objetivo de preparar 

a comunidade local para a adoção de políticas públicas e privadas voltadas para o 

crescimento e desenvolvimento regional, com ênfase nas áreas de saúde, 

desenvolvimento agrícola e meio ambiente. A justificativa se dá pela importância do 

processo de desenvolvimento do capital humano como fator determinante para a 

promoção do desenvolvimento econômico e social (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2009b). 

Sob os mesmos princípios norteadores dos cursos de Psicologia e Ciências 

Econômicas, o curso de Engenharia Elétrica, em Sobral, teve a sua Resolução n. 20-

B/CEPE, de 3 de maio de 2006, aprovada no dia 4 de maio do mesmo ano, assinada 

pelo reitor René Teixeira Barreto. O projeto do curso de Engenharia Elétrica do campus 

de Sobral foi baseado no projeto implantado no curso de Engenharia Elétrica, em 
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Fortaleza, e surge a fim de resgatar a dívida da primeira universidade federal do Ceará 

com as populações do interior do estado. 

A criação do curso de Engenharia Elétrica em Sobral levou em consideração 

o crescimento e o desenvolvimento econômico da região, visto que o município possui 

um grande parque industrial que visa absorver mão de obra altamente qualificada 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2006c). 

O curso de graduação em Engenharia da Computação do campus de Sobral, 

diurno, foi criado pela Resolução N. 20-C/CEPE, de 3 de maio de 2006. Os princípios 

norteadores do curso foram os mesmos dos cursos já implantados em Sobral, 

buscando garantir o desenvolvimento humano por meio da compreensão dos 

paradoxos da humanidade, e o que se compreende desse objetivo é o respeito que a 

universidade dever ter às individualidades dos seus estudantes. A criação do curso se 

justifica no compromisso da universidade com a sociedade, que é a formação ético-

profissional, atendendo às demandas de um mercado em constante evolução e 

colaborando com os governos federal e estadual em tornar a região norte do estado do 

Ceará em um polo produtor e difusor da tecnologia da informação (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2008). 

Essa preocupação em contribuir para a superação das desigualdades 

sociais e econômicas, por meio do desenvolvimento sustentável do Ceará, do Nordeste 

e do Brasil, é um dos pontos que se destacam no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFC, no período de 2007-2011. O seu processo de expansão foi 

alicerçado em ações que visam ampliar as possiblidades de acesso para a população 

interiorana, por meio de um ensino superior de qualidade (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ, 2007). 

Já o curso de Odontologia do campus de Sobral, diurno, foi criado pela 

Resolução n. 20-D/CEPE, também de 3 de maio de 2006. 

Com o objetivo de suprir a demanda reprimida dos municípios, em especial 

dos municípios cearenses, no que diz respeito à atenção secundária em saúde bucal, 

o curso de Odontologia de Sobral surge para atender a um aumento na demanda de 

empregos nos serviços de saúde em virtude de uma grande incidência de doenças 

periodontais, fendas labiopalatinas, câncer de boca, entre outras enfermidades. 

A escolha do município de Sobral se deu em função da sua importância 

econômica e do papel de liderança do município na Região Norte (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2009d). 
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Em 17 de julho de 2009, por meio da Resolução n. 15/CONSUNI, foi 

aprovada a criação do curso de Finanças, modalidade bacharelado, no campus de 

Sobral. O curso foi criado considerando a importância do estudo de finanças como um 

mecanismo de desenvolvimento econômico e social de uma região (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2009a). 

O curso de Finanças de Sobral funciona em parceria com o curso de 

Ciências Econômicas desse campus avançado, desde a sua criação. O início letivo 

ocorreu no ano de 2010 e, diferentemente dos outros cursos que iniciaram em 2006, 

com quarenta vagas cada um, o curso de Finanças iniciou com a oferta de cinquenta 

vagas, na modalidade de Bacharelado, no período noturno. 

O projeto político pedagógico do curso de Economia foi atualizado para 

receber as alterações necessárias ao curso de Finanças. Dessa forma, assim como o 

curso de Economia, o curso de Finanças compromete-se com o estudo da realidade 

econômica local, sem desconsiderar, contudo, a realidade mundial. O curso surge com 

a preocupação da UFC em descentralizar a universidade pública e gratuita, a fim de 

que regiões mais afastadas da capital tenham acesso a um ensino de qualidade num 

ambiente universitário de excelência (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2009c). 

O que se apreende dessa análise da criação e dos projetos político-

pedagógicos dos cursos de Sobral é que a expansão da Universidade Federal do Ceará 

inicia-se antes do Reuni, em 2001, com a criação dos cursos de Medicina para o interior 

do estado do Ceará, ainda sem condições de infraestrutura, visto que muitas parcerias 

realizadas antes do início do período letivo acabaram não se concretizando, ou não 

ocorrendo exatamente conforme estabelecido em acordo. Todos os cursos do processo 

de expansão da UFC foram pensados a partir da premissa maior do desenvolvimento 

econômico e humano da região, objetivando atender a uma demanda reprimida de 

profissionais qualificados na região norte do Ceará. 

Outro ponto a destacar é que, em todos os projetos de criação dos cursos, 

há uma preocupação preeminente da universidade em desenvolver ações a fim de 

diminuir as desigualdades sociais dos municípios onde ela venha a se instalar, 

constituindo-se, portanto, como uma instituição estratégica para o desenvolvimento não 

só do Ceará, mas do Nordeste e do Brasil. 

Na próxima seção, passaremos ao estudo dos dados estatísticos e o perfil 

dos estudantes de Sobral até 2014.  
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5.2.1.1 Metodologia do estudo dos dados estatísticos do Campus Sobral 

 

Após a coleta dos dados, montou-se o banco de dados que foi construído no 

programa Microsoft Excel 2010 e também foram realizadas as análises estatísticas 

adequadas e demandadas ao objetivo deste trabalho. 

Assim, foi utilizada uma estatística descritiva, que nada mais é que uma 

descrição do conjunto de dados por meio de dois tipos de medidas – tendência posição, 

como média, moda e mediana e as medidas de dispersão como o desvio-padrão e 

coeficiente de variação para a variável idade. A média aritmética é definida como sendo 

o quociente da soma dos valores de um grupo de dados numéricos pelo número de 

valores (1): 
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A moda representa os valores que mais se repetiram entre os pesquisados. 

E a mediana mostra a quantidade de indivíduos que estão acima ou abaixo desse valor 

encontrado. 

O desvio padrão é uma medida de variação dos valores em relação à média 

utilizando a mesma unidade de medida dos dados originais. Valores próximos uns dos 

outros originam desvios-padrão menores e mais próximos de sua média, enquanto que 

valores muito afastados uns dos outros dão um desvio-padrão maior e mais distante de 

sua média (2): 
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O coeficiente de variação é uma medida que avalia o quanto representa o 

desvio-padrão com relação à média aritmética de um conjunto de dados ou compara a 

variabilidade de dois ou mais conjuntos de dados, com relação à sua média aritmética. 
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Quanto menor for o CV, mais homogêneo será o conjunto de dados, ou seja, a média 

encontrada é mais representativa (3): 

 

100









X

S
CV  (3), assim: 

 

a) se CV  50% (os dados não são homogêneos, ou seja, há alta dispersão 

e a média não é representativa); 

b) se CV < 50% (os dados são homogêneos, ou seja, há baixa dispersão e 

a média é representativa). 

Para as variáveis qualitativas, além da apresentação de tabelas foi realizado 

o teste Qui-Quadrado de Independência, que é um teste estatístico de muita 

importância, pois é usado, frequentemente, para analisar resultados de pesquisas por 

meio de tabelas de dupla entrada (ou de contingência) de dados multinomais (com duas 

ou mais características), em que a frequência corresponde a duas variáveis qualitativas 

(nominal e/ou ordinal) em que uma variável categoriza as linhas e outra, as colunas. 

Pode-se dizer que dois grupos se comportam de forma semelhante se as diferenças 

entre as frequências observadas e as esperadas em cada categoria forem muito 

pequenas, próximas a zero. 

Um dos principais objetivos de se construir uma distribuição conjunta de 

duas variáveis qualitativas é descrever o grau de dependência entre elas, de modo que 

seja possível prever melhor o resultado de uma delas quando se conhece a realização 

da outra, mas isso não quer dizer que seja uma ligação direta de causa e efeito. 

Para realizar o teste, é necessária a elaboração de duas hipóteses: 

H0: existe independência, ou seja, as frequências observadas das variáveis 

não são diferentes das frequências esperadas (teóricas). Não havendo diferença entre 

as frequências dos grupos, não haverá associação entre os grupos, pois as frequências 

são independentes. 

H1: não existe independência (as variáveis são dependentes). As 

frequências observadas são diferentes das frequências esperadas (teóricas), portanto 

existe diferença entre as frequências, mostrando que existe associação entre os 

grupos. 
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5.2.1.2 O perfil dos discentes dos cursos do Campus Sobral/UFC 

 

A amostra analisada neste estudo foi composta por 3.675 estudantes 

matriculados de 2001 a 2014, na Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, 

dados disponibilizados pela Coordenadoria de Planejamento, Informação e 

Comunicação (COPIC)/UFC. 

Verificam-se, nos dados da Tabela 12, que 60,82% dos estudantes 

pertencem ao sexo masculino – dado que causou surpresa, visto que, nas IFES, em 

todos os levantamentos feitos sobre o sexo dos estudantes, as mulheres são maioria, 

e em todas as regiões do Brasil. 

Como esperado, por ter sido o primeiro curso a se instalar no campus de 

Sobral, do total de estudantes, predominam alunos de Medicina, com 22,2%. 

O ano em que houve a maior quantidade de alunos ingressantes foi 2013, 

com 17,58%. Quase a metade dos estudantes, 48,05%, estão com sua matrícula ativa, 

enquanto que 34,18% a cancelaram – valor considerado alto, visto que a taxa de 

evasão dos últimos anos, no ensino superior, variou entre 17,14% e 18,69%.  

Ainda de acordo a Tabela 12, a maioria (81,03%) dos estudantes origina-se 

da região Nordeste, sendo que 31% deles da capital do Ceará, Fortaleza. 

Isso mostra que, embora os cursos sejam ofertados numa cidade a mais de 

230 km da capital, e o público-alvo, no projeto de expansão das universidades federais, 

seja o estudante do interior do estado, o estudante de Fortaleza, nessa primeira década 

de existência do campus avançado em Sobral, é um dos maiores beneficiados. 

A maioria dos estudantes (53,28%) estudou o ensino médio em escola 

privada. Esse fato fornece elementos para iniciar o perfil desse estudante do campus 

de Sobral, ou seja: a maioria pertence ao sexo masculino, é oriunda de escola privada, 

uma parcela expressiva dos que optam pelo curso de Medicina, provavelmente por não 

conseguir aprovação no mesmo curso, na capital, e é de Fortaleza. 
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Tabela 12 – Dados socioeconômicos do estudante do Campus Sobral/UFC 

Variáveis 
Total (n = 3675) 

n % 

Gênero Masculino 2235 60,82% 
  Feminino 1440 39,18% 

Curso Medicina 816 22,20% 

 Engenharia da Computação 555 15,10% 

 Engenharia Elétrica 535 14,56% 

 Ciências Econômicas 470 12,79% 

 Psicologia 463 12,60% 

 Odontologia 419 11,40% 

 Finanças 253 6,88% 
  Música 164 4,46% 

Ano de Ingresso 2013 646 17,58% 

 2014 601 16,35% 

 2012 471 12,82% 

 2011 421 11,46% 

 2010 342 9,31% 

 2009 280 7,62% 

 2008 253 6,88% 

 2006 227 6,18% 

 2007 227 6,18% 

 2002 43 1,17% 

 2003 42 1,14% 

 2004 42 1,14% 

 2001 40 1,09% 
  2005 40 1,09% 

Status atual Ativo 1766 48,05% 

 Cancelado 1256 34,18% 

 Concluído 624 16,98% 

 Cadastrado 27 0,73% 

 Trancado 1 0,03% 
  Excluído 1 0,03% 

Região de origem Nordeste 2978 81,03% 

 Sudeste 94 2,56% 

 Norte 20 0,54% 

 Centro Oeste 17 0,46% 

 Sul 16 0,44% 
  Não Informou 550 14,97% 

Onde estudou no Ensino Médio Escola Privada 1958 53,28% 

 Escola Pública 862 23,46% 
  Não Informou 855 23,27% 

 Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

 

A Tabela 12 aponta ainda que o ano com o maior número de ingressantes, 

com 646 matriculados, foi o de 2013, o que é explicado pelo maior número de cursos 

ofertados nesse ano: oito cursos. Os anos com menor número de ingressantes foram: 

2001, com quarenta estudantes, e 2005, também com quarenta estudantes. Nesse 

período, o único curso ofertado era o de Medicina. O número de matrículas ativas é de 

1766, ou 48,05% do total. Entretanto, o número de matrículas canceladas é alto: 1256, 

ou 34,18% do total. Dos estudantes matriculados em 2014, 16,98% concluíram seus 

cursos. O número de trancamentos e exclusões de matrículas fica em 1%. 



 
76 

 

Na Tabela 13, são apresentados dados de naturalidade desses estudantes 

em cruzamento com os dados dos cursos escolhidos. 

 

Tabela 13 – Naturalidade dos estudantes do Campus Sobral/UFC 

Curso de Graduação 

Naturalidade   

Total 
Fortaleza % 

Interior 
do 

Ceará 
% 

Outros 
Estados 

% 
Não 

Informado 
% Vazias % 

Ciências Econômicas 90 19,1% 258 54,9% 18 3,8% 4 0,9% 100 21,3% 470 

Engenharia da 
Computação 108 19,5% 312 56,2% 53 9,5% 3 0,5% 79 14,2% 

555 

Engenharia Elétrica 124 23,2% 299 55,9% 30 5,6% 1 0,2% 81 15,1% 535 

Finanças 23 9,1% 171 67,6% 13 5,1% 0 0,0% 46 18,2% 253 

Medicina 390 47,8% 225 27,6% 94 11,5% 5 0,6% 102 12,5% 816 

Música 18 11,0% 121 73,8% 3 1,8% 0 0,0% 22 13,4% 164 

Odontologia 130 31,0% 209 49,9% 21 5,0% 1 0,2% 58 13,8% 419 

Psicologia 119 25,7% 274 59,2% 22 4,8% 1 0,2% 47 10,2% 463 

Total 1002 27,3% 1869 50,9% 254 6,9% 15 0,4% 535 14,6% 3675 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

 

No que diz respeito à naturalidade dos estudantes, os dados apresentados 

já na Tabela 12 permitem identificar a naturalidade deles: 81,03%, ou 2.978 estudantes, 

são da região Nordeste; 2,56%, o que corresponde a 94 estudantes, são da região 

Sudeste. Com percentuais abaixo de 1%, temos estudantes das regiões: Norte, Centro-

Oeste e Sul. 

Na Tabela 13, podemos identificar a origem desses estudantes e os cursos 

escolhidos. O curso de Medicina, o mais concorrido, e o primeiro curso criado nesse 

campus avançado, tem 390 estudantes de Fortaleza, ou 47,8%, a maioria do total de 

alunos do curso. Isso demonstra que o curso de Medicina da UFC, do município de 

Sobral, tem como perfil o estudante da capital. Duzentos e vinte e cinco estudantes, ou 

27,6%, são do interior do estado do Ceará. Aproximadamente, 11,5% do total, ou 94 

estudantes, são oriundos de outros estados. 

Por outro lado, o curso com maior número de estudantes do interior do 

estado é o de Música, com 121 estudantes do total, ou 73,8%. Esse dado implica em 

dizer que um curso menos elitizado atrai mais estudantes do interior, provavelmente 

pela menor concorrência. 

Os cursos de Odontologia e Psicologia, considerados também de maior 

status social, apresentam, respectivamente: 49,9% dos estudantes do interior do 

estado, ou 209 do total, e 31%, ou 130, da capital do estado; enquanto que, no curso 
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de Psicologia, 59,2% (274 estudantes) são oriundos do interior do estado, e 25,7%, ou 

119, são estudantes provenientes da capital. 

Os cursos de Engenharia da Computação e Finanças apresentam 

percentuais elevados de estudantes do interior do estado: 56,2% do total dos 

estudantes de Engenharia da Computação (312 estudantes), e 67,6% do curso de 

Finanças (171 estudantes). 

O curso de Engenharia Elétrica tem apenas 23,2% (124) dos seus 

estudantes, de Fortaleza. 

Já Ciências Econômicas, 54,9%, ou 258 estudantes, são do interior do 

estado do Ceará, e apenas 90 estudantes, ou 19,1% são da capital. 

Esses dados que tratam da origem dos estudantes são de grande relevância 

para a pesquisa, pois contribuem para montar um perfil do estudante desse campus 

avançado, principalmente para apontar se a política de interiorização da educação 

superior está possibilitando o acesso ao estudante do interior do estado. 

A Tabela 14 traz a estatística decritiva da idade desses estudantes. 

 

Tabela 14 – Estatística descritiva da variável idade 

Variável n Mínima Máxima Média Moda Mediana 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Idade 3606 15 65 21 18 20 4 19,8% 

 Fonte Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

 

De acordo com os dados coletados, a idade média dos 3.606 estudantes 

matriculados é de 21 anos, sendo a que mais ocorreu entre os estudantes foi de 18 

anos, e 69 alunos não informaram a idade. 

Portanto, a média de idade, nesse campus, corresponde à faixa etária 

considerada ideal para o ingresso no ensino superior, que é de 18 a 24 anos. É 

importante destacar que dados apresentados em documento do IPEA (2014) mostram 

que o acesso à educação superior, nessa faixa etária, mais que dobrou no período de 

2000-2010, evoluindo de 9,1% (2000) para 18,7% (2010). 

A Tabela 15 trata dos dados socioeconômicos dos pais dos estudantes. A 

obtenção de dados socioeconômicos é indispensável tanto para estabelecer o perfil do 

estudante dessas novas instituições de ensino superior quanto para as próprias IFES, 

já que, com esses dados, é possível definir estratégias de atendimento da política de 

assistência estudantil, podendo contribuir para a redução das desigualdades sociais e 
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a evasão desses alunos. Essas informações são elementos importantes para dar 

suporte à indagação que este trabalho coloca, qual seja: o processo de expansão das 

IFES, de fato, possibilita o acesso do estudante de baixa renda ao ensino superior 

publico? 
 

Tabela 15 – Dados socioeconômicos dos pais dos estudantes 

Variáveis 
Total (n = 3675) 

n % 

Escolaridade da Mãe Analfabeto 60 1,63% 

 Ensino Fundamental Incompleto 277 7,54% 

 Ensino Fundamental Completo 285 7,76% 

 Ensino Médio Incompleto 137 3,73% 

 Ensino Médio Completo 842 22,91% 

 Ensino Superior Incompleto 99 2,69% 

 Ensino Superior Completo 669 18,20% 

 Pós Graduação 401 10,91% 

  Não Informou 905 24,63% 

Escolaridade do Pai* Analfabeto 98 2,68% 

 Ensino Fundamental Incompleto 433 11,84% 

 Ensino Fundamental Completo 397 10,85% 

 Ensino Médio Incompleto 119 3,25% 

 Ensino Médio Completo 855 23,37% 

 Ensino Superior Incompleto 117 3,20% 

 Ensino Superior Completo 510 13,94% 

 Pós Graduação 170 4,65% 

  Não Informou 959 26,22% 

Renda Familiar Sem Renda 27 0,73% 

 Até 1 Salário Minimo (SM) 329 8,95% 

 Entre 1 e 3 SM 961 26,15% 

 Entre 3,01 e 5 SM 792 21,55% 

 Entre 5,01 e 7 SM 274 7,46% 

 Entre 7,01 e 9 SM 200 5,44% 

 Entre 9,01 e 11 SM 61 1,66% 

 Entre 11,01 e 13 SM 72 1,96% 

 Entre 13,01 e 15 SM 14 0,38% 

 Entre 15,01 e 17 SM 49 1,33% 

  Acima de 17 SM 41 1,12% 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 
*Houve 17 estudantes que não souberam informar porque não conheceram seu pai. 

  

Na Tabela 15, na variável escolaridade da mãe, a maioria dos alunos não 

informou a escolaridade materna, num total de 905 estudantes, ou 24,63% dos 

pesquisados. Oitocentos e quarenta e duas mães, segundo os estudantes (22,91% do 

total), concluíram o ensino médio. Num índice aproximado, cerca de 18,20% das mães 

cursaram uma graduação. Possuem pós-graduação 401 mães, ou 10,9% do total. Com 
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o ensino fundamental completo, temos 285 mães, ou 7,76%. Em um índice bem 

próximo (7,54%), os estudantes disseram que suas mães têm ensino fundamental 

incompleto. Cento e trinta e sete mães, segundo os dados, possuem ensino médio 

incompleto. Com um índice de 1,63%, ou, em números absolutos, 60 estudantes 

responderam que suas mães não são alfabetizadas. 

No mesmo item escolaridade, agora paterna, o que temos é: a maioria dos 

estudantes, em números absolutos 855, ou 23,37%, disseram que a escolaridade 

paterna é ensino médio completo; 13,94%, ou 510 estudantes, disseram que os pais 

possuem ensino superior completo; 11,84% têm ensino fundamental incompleto, o 

equivalente a 433 estudantes; e 10,85% (397) dos estudantes informaram que os pais 

têm ensino fundamental completo. Com um índice de 4,65%, ou 170 estudantes, em 

números absolutos, têm pais com pós-graduação. Em relação aos pais que não são 

alfabetizados, esse índice é de 2,68%, ou o equivalente a 98 pessoas, sendo esse 

número, comparado ao das mães (1,63%), maior. Assim como no caso das mães, a 

maioria dos estudantes não informou sobre o nível de escolaridade paterno. 

Na Tabela 18, é feito o cruzamento dos cursos de graduação com a 

escolaridade dos pais e mães, e uma análise de como o grau de instrução parental 

interfere na escolha do curso de graduação pelos estudantes. 

Da análise apresentada ainda na Tabela 15, agora no item renda familiar, 

26,15%, ou 961 estudantes, em números absolutos, disseram que a renda familiar é 

entre 1 e 3 salários mínimos (SM). Segundo critérios do IBGE, para a definição de 

classes sociais, esse perfil de salários corresponde à classe D. Na pirâmide social, 66% 

das famílias brasileiras estão nesse grupo. Essa informação nos leva a uma reflexão 

importante: embora a maior parte das famílias seja da classe D, seus filhos cursaram o 

ensino médio em escolas particulares, como pode ser observado na Tabela 12. 

A renda entre 3,01 e 5 (SM) é apontada por 21,55% dos estudantes (792 em 

números absolutos); 329 estudantes, ou 8,95%, disseram que a renda familiar é de até 

1 (SM). Apenas 1,66%, ou 61 estudantes, informaram a renda familiar entre 9 e 11 (SM), 

e 0,73% (27 estudantes) disseram não possuir renda familiar. Vale ressaltar que, dentre 

os estudantes de Sobral, 1,12%, ou, em números absolutos, 41 estudantes, afirmam 

ter renda familiar acima de 17 (SM).  

Na próxima Tabela (16), é analisado o cruzamento dos cursos e renda 

familiar. 
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Tabela 16 – Curso de graduação versus renda familiar (Salário Mínimo - SM) 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

 

Como pode ser observado na Tabela 16, na maioria dos cursos de 

graduação analisados (75%) a renda familiar predominante entre os estudantes varia 

entre 1 e 3 salários mínimos, ou seja, são estudantes que pertencem às classes D e E. 

O curso de Música é o que aparece com o maior índice para essa renda familiar 

(45,7%). Uma minoria dos cursos (25%) apresenta como predominância a renda 

familiar variando entre 3,01 e 5 salários mínimos, o que coloca esses estudantes como 

pertencentes às classes D e C. Os estudantes dos cursos de Medicina e Odontologia 

são os que aparecem com maior índice para esse nível de renda familiar. Importante 

destacar que os estudantes do curso de Medicina foram os que menos informaram 

acerca da renda familiar. Os estudantes dos cursos de Finanças e Música são os que 

aparecem com maior índice para renda de um salário mínimo, respectivamente: 23,7% 

e 20,7%, ou seja, indivíduos que pertencem à classe E. 

Já para o curso de Medicina, o que não causa surpresa é que apenas 1,8% 

dos estudantes possuem renda até um salário mínimo. Dos que disseram não possuir 

renda, os maiores índices são para o cursos de Finanças (2,8%) e Música (1,2%), o 

que permite, pelos outros dados apresentados, afirmar que os estudantes desses dois 

cursos são os que pertencem, em sua maioria, a classes menos favorecidas 

economicamente. 

No caminho inverso desses dados, os cursos onde os estudantes aparecem 

com percentuais acima de 1%, em renda familiar com mais de 17 (SM), são os de: 

Medicina (2,5%), Psicologia (1,3%) e Odontologia (1%). Essa informação implica dizer 



 
81 

 

que os três cursos são os que possuem estudantes com maior renda, pertencentes à 

classe A, de acordo com critérios da pirâmide social brasileira, confirmando o perfil dos 

chamados cursos “elitizados”. Portanto, aqui já evidencia-se uma diferença significativa 

entre o perfil dos estudantes dos cursos de Medicina, Psicologia e Odontologia, e os 

dos cursos de Música e Finanças. 

Pelo teste qui-quadrado de independência (Tabela 17), é possível comprovar 

estatisticamente que ambas variáveis – renda familiar (SM) e curso de graduação – são 

dependentes entre si, com 95% de grau de confiança e P valor < 5%. No entanto, essa 

relação de dependência é fraca, pois apenas 29,2% da escolha do curso de graduação 

pelo aluno foram influenciados pela renda familiar (SM). 

 
Tabela 17 – Teste qui-quadrado de independência 

Variáveis Cruzadas Qui-Quadrado 
Calculado 

P-Valor Conclusão 
Grau de 

Dependência (%) 

Curso de Graduação versus Status Atual 653 < 0,05 Dependente 38,8% 
Status Atual versus Renda Familiar 602 < 0,05 Dependente 37,5% 
Curso de Graduação versus Local de 
estudo do Ensino Médio 

585 < 0,05 Dependente 37,1% 

Status Atual versus Local de estudo do 
Ensino Médio 

461 < 0,05 Dependente 33,4% 

Curso de Graduação versus Renda 
Familiar 

342 < 0,05 Dependente 29,2% 

Fonte Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

 

Na Tabela 18, são apresentados os dados do curso de graduação versus o local 

onde os estudantes concluíram o ensino médio. 

 

Tabela 18 – Curso de graduação versus local onde estudou o ensino médio 

Curso de Graduação 
Onde estudou o ensino médio 

Total 
Escola Privada Escola Pública Não Informou 

Ciências Econômicas 203 43,2% 164 34,9% 103 21,9% 470 
Engenharia da Computação 285 51,4% 160 28,8% 110 19,8% 555 
Engenharia Elétrica 310 57,9% 117 21,9% 108 20,2% 535 
Finanças 92 36,4% 135 53,4% 26 10,3% 253 
Medicina 454 55,6% 42 5,1% 320 39,2% 816 
Música 40 24,4% 104 63,4% 20 12,2% 164 
Odontologia 281 67,1% 57 13,6% 81 19,3% 419 
Psicologia 293 63,3% 83 17,9% 87 18,8% 463 

Total  1958   862   855   3675 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

 

Um outro cruzamento importante que ajuda a traçar o perfil do estudante do 

campus de Sobral é o que trata do curso de graduação e o local onde o aluno concluiu 

o ensino médio. Na Tabela 18, temos que a maior parte dos estudantes fez o ensino 

médio em escola particular, como já mencionado na Tabela 12 (ou 53,28% do total). 
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Entretanto, num detalhamento desses dados, temos que o curso de 

Odontologia é o curso com maior número de estudantes concluintes do ensino médio 

em escolas particulares (67,1%). Em valor aproximado a esse (63,3%), temos os 

estudantes do curso de Psicologia; em seguida, os de Engenharia Elétrica, com 57,9%. 

Em índices próximos ao do curso de Engenharia Elétrica, temos o de Medicina: 55,6% 

dos seus estudantes concluíram o ensino médio em escolas particulares. Os menores 

índices de estudantes que terminaram o ensino médio, em escola privada, são dos 

cursos de Música (24,4%) e Finanças (36,4%). Observa-se aqui uma tendência de que 

estudantes do ensino médio público, portanto os de menor poder aquisitivo, escolhem 

os cursos de menor prestígio social: Música e Finanças. 

Na Tabela 19, temos o curso de graduação versus a escolaridade dos pais.  

 

Tabela 19 – Curso de graduação versus escolaridade do pai 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 

 

O curso com o maior índice de pais com ensino médio completo é o de 

Engenharia da Computação (26,3%). Em um valor aproximado a esse, temos os pais 

dos estudantes de Engenharia Elétrica, com 25%. Os estudantes dos cursos de 

Odontologia e Psicologia têm, respectivamente, 24,8% e 24,6% de pais com ensino 

médio completo; os de Ciências Econômicas têm 23%. Os cursos de Finanças e 

Medicina têm índices de 20,9% e 20,8%, respectivamente. Com o maior percentual de 

pais com ensino superior completo, temos os cursos de Odontologia (20,5%) e 

Medicina (18,1%). O curso de Medicina aparece também com o maior índice de pais 

com pós-graduação (9,4%). Os maiores índices de pais com ensino fundamental 

incompleto são os dos estudantes dos cursos de Finanças (24,1%) e Música (23,2%). 
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Tabela 20 – Curso de graduação versus escolaridade da mãe 

 
Fonte:  Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b).    

 

Na Tabela 20, temos: o curso com maior índice de mães com nível médio 

completo é a Odontologia (29,1%). As mães dos estudantes do curso de Engenharia 

Elétrica, com o mesmo nível de ensino, totalizam 25,8%. Em um índice bem próximo 

(25,3%), temos as mães dos estudantes de Ciências Econômicas. As mães dos alunos 

do curso de Finanças aparecem com 24,1%, índice bem similar àquele das mães dos 

estudantes de Psicologia, com 24%. Os estudantes de Música têm 20,7% de mães com 

esse nível de instrução. O curso com menor índice de mães com nível médio é o curso 

de Medicina (15,3%). 

Com pós-graduação, nível que indica alta escolaridade, e é um fator 

importante para a formação do capital cultural do indíviduo, os maiores índices são: 

Medicina (15,8%) e, com percentuais próximos, Odontologia (13,4%) e Engenharia da 

Computação (11,9%). 

Já com ensino superior completo, os dados são: 21,2% (Psicologia); 21,0% 

(Odontologia); 20,6% (Medicina) e 20,4% (Engenharia Elétrica). Com o ensino 

fundamental incompleto, aparece o curso de Música (40 em números absolutos) ou 

24,4% do total. O maior índice de mães não alfabetizadas é também do curso de Música 

(6,79%) e o menor índice (0,2%) é do curso de Medicina.  

Nota-se, com esses dados, somados a outros já analisados, que o curso 

mais tradicional e de maior status social – Medicina – é, também, o curso com 

estudantes de maior poder aquisitivo, dados a renda familiar, o grau de instrução dos 

pais, o local onde o indivíduo cursou o nível médio; o que já era esperado para o perfil 
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desse aluno. O contrário acontece com o curso de Música, que apresenta menor 

prestigío social e menor elitização, é o que tem os estudantes de menor renda familiar 

e menor nível de instrução dos pais, como visto em tabelas anteriores. 

O comportamento da escolaridade dos pais e mães com os cursos de 

graduação escolhidos pelos filhos é similar, apresentando diferenças quase que 

imperceptíveis entre si, mas a escolaridade da mãe influencia mais que a escolaridade 

do pai na escolha do filho pelo curso de graduação.  

Oliveira e Melo-Silva (2010, p. 30), em pesquisa sobre a influência das 

variáveis socioeconômicas e culturais na carreira, argumentam que: “há uma relação 

diretamente proporcional entre a herança educacional dos pais e o desempenho dos 

filhos, uma vez que os altos níveis de escolaridade dos pais parecem condizer com o 

melhor desempenho escolar dos filhos”. 

O que se observa na pesquisa sobre os estudantes de Sobral, é que, apesar 

de haver um percentual significativo de indivíduos que não informaram a escolaridade 

do pai e da mãe, os dados que são apresentados permitem inferir que filhos de pais 

com maior nível de instrução optam por carreiras mais tradicionais e elitizadas: 

Medicina, Odontologia, Psicologia, Ciências Econômicas e as Engenharias, ficando os 

cursos de Finanças e Música com os menores índices de nível de escolaridade dos 

pais. 

 

Tabela 21 – Curso de graduação versus status do estudante 

Curso de 
Graduação 

Status Tota
l 

Ativo Cadastrado Cancelado Concluído Excluído Trancado 

Ciências 
Econômicas 

175 9,9% 12 44,4% 235 18,7% 47  7,5% 1 100,0% 0 0,0% 470 

Engenharia da 
Computação 

267 15,1% 6 22,2% 250 19,9% 32  5,1% 0 0,0% 0 0,0% 555 

Engenharia 
Elétrica 

307 17,4% 3 11,1% 200 15,9% 25  4,0% 0 0,0% 0 0,0% 535 

Finanças 123 7,0% 0 0,0% 127 10,1% 3  0,5% 0 0,0% 0 0,0% 253 

Medicina 379 21,5% 6 22,2% 120 9,6% 311  49,8% 0 0,0% 0 0,0% 816 

Música 106 6,0% 0 0,0% 58 4,6% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 164 

Odontologia 184 10,4% 0 0,0% 141 11,2% 94 15,1% 0 0,0% 0 0,0% 419 

Psicologia 225 12,7% 0 0,0% 125 10,0% 112 17,9% 0 0,0% 1 100,0% 463 

Total 1766 100,0% 27 100,0% 1256 100,0% 624 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 3675 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 
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Na Tabela 21, é possível verificar que o curso que apresenta a maior 

quantidade de alunos com status ativo é o curso de Medicina (21,5%), seguido dos 

cursos de Engenharia Elétrica (17,4%) e Engenharia da Computação (15,1%). O curso 

com menor índice de matrículas “ativas” é o curso de Música (6%). Os cursos com 

maiores índices de cancelamento são os cursos de Engenharia da Computação 

(19,9%) e Ciências Econômicas (18,7%). O curso com maior número de concludentes 

foi o de Medicina (49,8%) e o que teve menos estudantes concludentes foi o curso de 

Música (nenhum), no período pesquisado. 

Voltando ao teste qui-quadrado de independência que é apresentado na 

Tabela 17, temos que as variáveis curso de graduação e status do estudante são 

dependentes entre si com 95% de grau de confiança e P valor < 5%, apresentando uma 

relação de dependência fraca de 38,8%. Dentre as variáveis analisadas, a variável que 

mais influência teve na escolha do curso de graduação pelo estudante da UFC do 

campus de Sobral é o local onde ele cursou o ensino médio (escola pública ou privada), 

seguido das escolaridades da mãe e do pai. A que menos influencia teve foi a renda 

familiar. 

Portanto, esse resultado mostra que a procedência escolar influencia, de 

maneira significativa, na escolha do curso de graduação, no caso dos estudantes de 

Sobral, além da herança cultural dos pais, que também interfere nessa escolha. O que 

surpreende, nesse resultado, é o fato de que a renda familiar tem pouca interferência 

na escolha pelo curso de graduação, já que pressupõe-se que indivíduos com maior 

poder aquisitivo tendem a escolher carreiras que também possam perpetuar esa 

condição social. 

Tratando de fatores que têm influência na escolha e permanência dos 

estudantes em cursos de graduação, estudos recentes mostram que a escolha e a 

permanência do estudante, por um determinado curso de graduação, estão 

relacionadas a fatores intrínsecos e extrínsecos a esse indivíduo. Os fatores intrínsecos 

dizem respeito à história de vida desse estudante, aos sentimentos; já os fatores 

extrínsecos, são os externos, as influências recebidas do ambiente. 

Vale notar a contribuição de Romaneli (1995 apud Moreira; Faria, [200-], p. 

3) acerca do indivíduo escolher uma determinada carreira: 

 
[...] essa escolha pode estar relacionada a fatores como a preocupação com a 
sua própria profissionalização, ou seja, o indivíduo procura adquirir novos 
conhecimentos e habilidades para adequar-se ao mercado de trabalho, neste 
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ponto, a satisfação pessoal e a realização profissional ficam em segundo plano. 
Outro fator é a vocação que o indivíduo atribui a si, para desempenhar 
determinada função; quanto a isto, a satisfação pessoal está em primeiro lugar, 
pois é algo, que, para ele, tem valor próprio. 

 

Embora esse não seja o objetivo da pesquisa (até mesmo porque os 

estudantes não foram inquiridos), entendemos que a escolha pelo curso de graduação 

é uma soma de fatores que vão desde a herança cultural do indivíduo, o prestígio social 

de cada curso, até a oportunidade de fazer uma graduação na cidade onde reside. 

Essa temática é também analisada por Nascimento, Souza e Ferreira (2012, 

p. 20): 

 
O habitus constituído pelos sujeitos em suas trajetórias sociais, com destaque 
para a herança cultural internalizada, vindo a constituir seu capital cultural; é 
um elemento norteador de suas atitudes e escolhas, podendo assim, facilitar 
ou dificultar o ingresso daqueles no curso superior pretendido. De forma que 
os estudantes não se distribuem aleatoriamente entre os diversos cursos em 
formação de supostas preferências ou interesses de natureza idiossincrática. 
Ao contrário, essa distribuição está, provavelmente, relacionada às 
características sociais, perfil escolar, sexo e idade dos estudantes. 

 

Na Tabela 22, temos as matrículas nos cursos de graduação de Sobral, antes 

e depois de 2009, quando a UFC aderiu ao Sisu. 

 

Tabela 22 – Curso de graduação antes e depois de 2009 versus o incremento de matrículas 

Curso de Graduação Antes de 2009* Depois de 2009** 
Incremento 

(%)  
Total 

Ciências Econômicas 122 13,3% 348 12,6% 285,2% 470 

Engenharia da Computação 107 11,7% 448 16,2% 418,7% 555 

Engenharia Elétrica 109 11,9% 426 15,4% 390,8% 535 

Finanças 0 0,0% 253 9,2% - 253 

Medicina 330 36,1% 486 17,6% 147,3% 816 

Música 0 0,0% 164 5,9% - 164 

Odontologia 121 13,2% 298 10,8% 246,3% 419 

Psicologia 125 13,7% 338 12,2% 270,4% 463 

Total 914 100,0% 2761 100,0% 302,1% 3675 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b).  
* Entre os anos de 2001 a 2008. **Entre os anos de 2009 a 2014 

 

A Tabela 22 permite que se verifique o incremento no número de matrículas 

nos cursos de Sobral; o curso que mais teve incremento após o ano de 2009 foi o de 

Engenharia da Computação, que teve um aumento de 418,7% de matriculas, seguido 

do curso de Engenharia Elétrica que teve um incremento de 390,8%. 
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Em relação a esse incremento no número de matrículas, a partir de 2009, 

acredita-se que existam alguns fatores para isto: em 2010, a UFC aderiu ao Sisu, como 

critério único para o ingresso de estudantes já a partir de 2011. Com a característica de 

“mobilidade” do programa, pressupõe-se a influência desse novo sistema de seleção; 

além de novas oportunidades de trabalho nessas duas áreas: Engenharia da 

Computação e Engenharia Elétrica, não só na região norte do estado, mas em todo o 

Brasil, e com o mercado mais competitivo, é natural que mais estudantes se interessem 

em concorrer às vagas para esses tipos de cursos. 

Todos os cursos de graduação tiveram um incremento de matrículas, sendo 

o menor aumento em Medicina (147,3%). Os cursos de Finanças e Música não 

apresentam índices, pois só tiveram matrículas após 2009. É possível verificar ainda 

que o incremento total foi de 302,1% no percentual de matrículas em comparação aos 

anos anteriores a 2009. 

 

Tabela 23 – Teste de hipóteses para diferença de proporção de alunos matriculados antes e depois de 
2009 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014b). 
*P-Valor < 1%.  **P-Valor > 1%. 

 

O teste de hipótese usado na tabela acima é realizado em situações 

importantes, em que se faz necessário comparar dois conjuntos de dados amostrais, 

permitindo, assim, fazer inferências sobre as populações de onde provêm. Para isso, 

há dois tipos de dados na comparação das médias: dados emparelhados (amostras 

dependentes) e não emparelhados (amostras independentes). 

Curso de Graduação Zcalculado Interpretação 

Ciências Econômicas 0,209** A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi igual 
depois de 2009 

Engenharia da 
Computação 

-1,280** A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi igual 
depois de 2009 

Engenharia Elétrica -0,996** A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi igual 
depois de 2009 

Finanças -5,930* A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi menor 
depois de 2009 

Medicina 3,851** A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi igual 
depois de 2009 

Música -4,671* A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi menor 
depois de 2009 

Odontologia 0,688** A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi igual 
depois de 2009 

Psicologia 0,420** A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi igual 
depois de 2009 
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O teste de comparação de médias para dados emparelhados se processa 

quando os resultados das duas amostras são relacionados dois a dois, de acordo com 

algum critério que fornece uma influência entre os vários pares e sobre os valores de 

cada par, pois, para cada par definido, o valor da primeira amostra está claramente 

associado ao respectivo valor da segunda amostra. 

No caso de dados não emparelhados (amostras independentes – que foi 

usada nesse trabalho), não será calculada a diferença entre os valores de duas 

amostras e sim a diferença entre as duas médias das amostras. 

Para realizar o teste, é necessária a elaboração de duas hipóteses: 

Hipótese nula (H0): é a hipótese que é presumida verdadeira até que provas 

estatísticas indiquem ao contrário. É uma hipótese em que o pesquisador está 

interessado em confrontar fatos. A hipótese nula é a base formal para se testar a 

significância estatística. 

Hipótese alternativa (H1): é a hipótese complementar a H0, ou seja, vai 

diferir da hipótese pré-fixada (H0). É aquela hipótese que só será aceita se os dados 

propiciarem evidência convincente de sua veracidade. A hipótese alternativa não pode 

ser testada diretamente. O procedimento padrão é aceitá-la se o teste de significância 

estatística rejeitar a hipótese nula. 

As hipóteses utilizadas para o teste unilateral à esquerda foram: 

H0: A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi igual depois de 

2009. 

H1: A proporção de alunos matriculados antes de 2009 foi menor que depois 

de 2009. 

A fórmula para o cálculo foi: 
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A decisão utilizada diretamente em um teste de hipótese, para rejeitar ou não 

H0, para testes unilaterais ou bilaterais, é baseada a seguir: 

Se p-valor    Rejeita H0 

Se p-valor >   Aceita H0 

Ainda na Tabela 21, é possível verificar que todos os cursos apresentaram 

estatisticamente a mesma proporção de alunos matriculados tanto antes quanto depois 

de 2009, com confiança de 99%. Isso quer dizer que, mesmo que todos tivessem 
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incrementos de matrículas com relação a antes de 2009, estatisticamente falando, a 

proporção de matrículas antes e depois não se diferenciaram. 

Vale a pena ressaltar que, de forma absoluta, houve um aumento de 

matrículas, mas de forma proporcional não ocorreu aumento de matrículas, e isso é 

perceptível nas proporções da Tabela 20, pois são bem parecidas entre si. 

Destaca-se que o enfoque do presente estudo é a expansão da educação 

superior como política de inclusão social e é por meio desse viés que a análise dos 

dados foi realizada. O que se apresenta nas diversas variáveis estudadas é que a maior 

parte dos cursos criados na cidade de Sobral, em um campus avançado da 

Universidade Federal do Ceará, a partir de 2001, inicialmente com Medicina, tem um 

caráter “elitista”, pois são cursos cujas vagas, predominantemente, são ocupadas por 

estudantes de maior poder aquisitivo; como Medicina, Psicologia, Odontologia e as 

Engenharias. A maior parte deles é proveniente de escola privada. As escolaridades do 

pai e da mãe, em sua maioria, são de ensino médio completo, mas há percentuais para 

pais e mães com graduação e pós. 

Outro ponto de destaque é em relação à naturalidade dos estudantes. 

Verifica-se que mais de 80% deles são da região Nordeste; entretanto, o curso de 

Medicina tem a maior parcela de estudantes de Fortaleza, ou seja, a maior parte das 

vagas não é preenchida por estudantes da comunidade local, e isso pode significar que 

o capital humano formado pelo campus avançado de Sobral vai migrar para a capital, 

sua cidade de origem, quando de sua graduação, ou para cidades onde os salários 

sejam mais atraentes. Há um percentual de estudantes de Fortaleza expressivo, nos 

cursos de Odontologia e Psicologia. 

Ainda sob o viés da inclusão social, destaca-se que, nos cursos de Música 

e Finanças, os estudantes são, em maior número, do interior do estado. Além disso, 

esses cursos aparecem como os de menor renda familiar e menor nível de instrução 

parental. 

Agora, passaremos às aproximações conclusivas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho, vinculado à linha de pesquisa Políticas Públicas, teve como 

objeto de investigação o processo de expansão da educação superior, 

compreendido como política de inclusão social, já que o princípio norteador da 

expansão e interiorização é democratizar o acesso a esse nível de ensino a pessoas 

de baixa renda. 

O estudo dos indicadores analisados do Campus Sobral/UFC foram os 

referentes às matrículas ativas e canceladas, número de estudantes que evadiram, 

cursos mais concorridos e o perfil socioeconômico desses estudantes (foi formado por 

meio dos dados dos pais desses alunos, com escolaridade, renda familiar, entre outros);  

todas essas informações que, somadas ao estudo das resoluções de criação dos 

cursos e os projetos político pedagógicos, contribuíram para a compreensão de como 

o processo de expansão da educação superior ocorreu no estado do Ceará, em 

particular, no município de Sobral. 

No texto, procuramos apresentar um breve histórico da educação no Brasil 

e como os rebatimentos dessa educação que, desde os primórdios, foi usada para 

manter a cultura dominante do branco europeu, a qual reforçava as desigualdades 

sociais, tiveram influência na formação de uma educação superior ainda elitista e que, 

com a implantação de políticas e programa educacionais, tenta ser menos excludente. 

Como o enfoque do nosso trabalho é um campus avançado localizado no 

estado do Ceará, traçamos também um percurso histórico da educação superior 

cearense, que, assim como em todo o Brasil, começou tardiamente, e só teve seu 

processo de expansão, em nível federal, iniciado pela Universidade Federal do Ceará, 

na década de 2000. 

Procurou-se, ao longo da pesquisa, identificar elementos nas políticas 

implementadas desde a gestão de FHC (1995-2002), chegando à gestão de Lula (2003-

2010), para compreender o processo de expansão da Universidade Federal do Ceará. 

O recorte temporal do trabalho se deu, portanto, no período mais recente e 

de grande expansão da educação superior: décadas de 1990 e 2000, embora 

tenhamos trazido para a análise dos perfis dos estudantes dados até 2014. 

Todos os projetos de criação dos cursos ofertados no campus de Sobral 

apresentam, em sua proposta, a promoção do desenvolvimento humano, a 

preocupação com o desenvolvimento econômico e social da região e com a qualificação 
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da mão de obra, além da diminuição das desigualdades sociais e econômicas. Já os 

cursos da área de saúde, Medicina e Odontologia, têm a preocupação de levar atenção 

primária e secundária à população local. 

Quanto ao perfil do estudante de Sobral, o que identificamos após a análise 

da amostra de 3.765 alunos, ou seja, todos os alunos matriculados no período de 2001 

a 2014, foi que: 945 desse total são estudantes oriundos de Fortaleza e 893 são 

estudantes da cidade de Sobral; menos de cem alunos são de outras cidades e distritos 

da Região Norte; e o restante são alunos oriundos de outras regiões e estados 

brasileiros. O curso de Medicina é o que tem o maior percentual de estudantes de 

Fortaleza, com 390 estudantes, ou 48,7% do total. 

Embora os dados tenham revelado que a maioria dos estudantes concluiu o 

ensino médio em escola particular, que o curso mais concorrido é o de Medicina, como 

é também o curso com estudantes de maior renda familiar; o maior percentual dos 

estudantes de Sobral é pertencente à classe D. Essa informação não nos permite 

caracterizar as famílias desses alunos, como sendo de elite. Em Sobral, o número maior 

de estudantes é do sexo masculino, o que diverge dos dados nacionais, que apontam 

que a maioria dos estudantes que encontram-se na graduação são do sexo feminino. 

Levando-se em consideração os dados de escolaridade dos pais desses 

estudantes, o que temos é que as mães desses indivíduos, em maior parte, concluíram 

o ensino médio, e, no caso dos alunos do curso de Medicina, as mães, 

predominantemente, são pós-graduadas. Os menores níveis de ensino dos pais 

correspondem aos alunos dos cursos de Ciências Econômicas e Engenharia da 

Computação. Essa informação nos levou ao cruzamento desses dados com a escolha 

do curso de graduação do aluno, e o resultado é que essa escolha recebe influência 

direta do nível de escolaridade dos pais, sobretudo influência da escolaridade materna. 

Como o nosso questionamento diz respeito à inclusão social dos indivíduos 

por meio de um curso de graduação, era imprescindível analisarmos esses dados para 

conhecermos o aluno que forma a comunidade acadêmica do campus. Sem negar a 

teoria proposta por Bourdieu, a qual diz que a origem social do indivíduo tem influência 

direta nos resultados escolares e, consequentemente, na obtenção de melhores 

oportunidades no mercado de trabalho, pois as “estruturas sociais são reproduzidas”, 

procuramos conhecer o perfil do estudante de um novo campus universitário, fora da 

capital do estado, já que entendemos que a educação oportuniza melhores condições 

de vida por meio da qualificação do capital humano. 
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O que temos como resultado da pesquisa é que, embora os cursos ofertados, 

em sua maioria, sejam considerados elitizados, como os de saúde e as engenharias, a 

maior parcela desses alunos provém de classes menos favorecidas socialmente, e, 

mesmo que os cursos de Medicina e Odontologia ainda atendam ao perfil tradicional 

do aluno da capital, já que esse, até o momento, é o maior beneficiado com a criação 

desses cursos no interior; o espaço criado pela universidade, na cidade de Sobral, é o 

responsável pela emergência de um novo cenário, com a formação de profissionais que 

contribuem para o desenvolvimento econômico e social da região. 

Entendemos que, para a construção efetiva desse novo espaço para o 

ensino superior, fora do eixo da capital, são necessários: a descentralização de 

investimentos, com um aporte para a manutenção e criação de novos cursos e novas 

vagas, e também a melhoria da infraestrutura e a contratação de novos servidores, 

docentes e técnicos. 

Destacamos ainda que, embora tenham ocorrido, nas últimas duas décadas, 

grandes avanços na educação superior, esse processo de expansão dessas 

instituições,  deve ter seus recursos assegurados por meio de políticas públicas que 

garantam a manutenção de seus cursos, com a melhoria de infraestrutura e a 

contratação sistemática de servidores: docentes e técnicos. 

Compreender todo esse processo de implantação das políticas de expansão 

da educação superior como promoção da inclusão social do indivíduo é um estudo 

contínuo e dinâmico, pois apresenta vertentes múltiplas e singulares e ainda em 

execução. Essa temática é bastante complexa e, nesse momento, foi tratada por meio 

do exame de dados estatísticos, alinhar esses dados à trajetória percorrida por esse 

estudante após a graduação e sua inserção no mercado de trabalho, deverá ser o 

objeto de investigação de um novo estudo bem mais aprofundado. 
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