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RESUMO 
 
Análise do processo de expansão do ensino superior público 
desencadeada pelas reformas desse nível de ensino 
empreendidas entre as décadas de 1990-2000. Discute-se a 
problemática a partir da adesão da Universidade Federal do 
Maranhão ao Plano de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais – REUNI. Conclui-se que a expansão 
do ensino superior público nos moldes propostos pelas atuais 
políticas governamentais comprometem a qualidade do ensino 
e promovem a precarização das universidades públicas. 
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Universidade Federal do Maranhão. 
 
ABSTRACT 
 
Analysis of expansion of public higher education process 
triggered by the reforms undertaken this level of education 
between the decades of 1990-2000. It discusses the problem 
from the membership of the Universidade Federal do Maranhão 
to the Plan of Reorganization and Expansion of Federal 
Universities.  We conclude that the expansion of public higher 
education as proposed by the current government policies 
affect the quality of education and promote the precarious 
public universities. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

 

O ensino superior no Brasil, especialmente o universitário, constitui-se a partir 

das especificidades históricas que perpassam a constituição da sociedade brasileira. Deste 

modo, historicamente, a universidade no Brasil corresponde às determinações que a 

geraram no bojo do modo de produção capitalista, que apontam, em suma, para a exclusão 

histórica da maioria da população do acesso a esse nível de ensino. Entretanto, com o 

objetivo de escamotear a exclusão intrínseca ao modo de produção capitalista e as 

instituições constituídas no seu bojo, é necessário, do ponto de vista ideológico, criar 

mecanismos de suposta “inclusão”, sem comprometer a estrutura do modo de produção 

vigente. Esta lógica adquire expressão máxima nas décadas de 1990 e nos anos 2000, 

quando se efetuam e aprofundam reformas no âmbito do Estado brasileiro orientadas pela 

lógica neoliberal com o intuito de superar a crise do modo de produção capitalista dos anos 

de 1970-1980, no sentido de reduzir o alcance das políticas sociais, induzindo mecanismos 

de privatização, racionalização e mercantilização dessas políticas, ao mesmo tempo em que 

é adotado o princípio da equidade em contraponto a universalidade das políticas públicas, 

criando uma falsa impressão de democratização das oportunidades de acesso.  

O presente artigo consiste em analisar a reforma do ensino superior em curso, 

sobretudo a partir dos anos 2000, tendo como objeto empírico o processo de expansão da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a partir da adesão desta ao Programa de 

Reestruturação das Universidades Federais – REUNI, demonstrado que a reforma do 

ensino superior em curso materializa as contradições entre o discurso da qualidade e da 

inclusão social e o real quadro de precarização do ensino superior público, decorrente do 

aprofundamento da lógica neoliberal em referência a educação superior. 

Para a elaboração do presente estudo, que apresenta algumas conclusões 

preliminares, foram analisados documentos elaborado no âmbito da Universidade Federal 

do Maranhão, como o Plano de Reestruturação apresentado para a adesão ao REUNI e 

dados sobre o processo de expansão coletados através dos Relatórios de Gestão da UFMA 

(2010/2012/2013). Também foram contempladas análises de outros pesquisadores da área, 

por meio de pesquisa bibliográfica, como Chaves (2011), Chaves; Mendes (2009), Mancebo 

(2009), Sguissardi (2009) dentre outros. 

 



 
 

 

                  

2. O REUNI E A INTENSIFICAÇÃO DA LÓGICA DA GESTÃO GERENCIAL E DA 

PRECARIZAÇÃO COMO PRESSUPOSTOS DA EXPANSÃO DO ENSINO 

SUPERIOR PÚBLICO. 

 

 

As reformas do ensino superior no Brasil seguem, desde meados da década de 

1990, uma tendência delineada pelos organismos internacionais (Banco Mundial, FMI, 

UNESCO), na esteira dos ajustes considerados necessários por esses organismos para 

reduzir o déficit público e estabilizar as economias da América Latina, por meio da adoção 

de políticas neoliberais que visam conter o gasto público, ampliando a eficiência das 

políticas públicas, a racionalização dos investimentos e o aumento da competitividade 

econômica. No âmbito da educação, o objetivo dessas reformas consiste em “que os 

sistemas de ensino devem se tornar mais diversificados e flexíveis, objetivando maior 

competitividade com contenção de gastos” (CHAVES 2011, p. 65). 

A materialização dos mecanismos de reforma do aparelho de estado, 

introduzidos a partir da segunda metade da década de 1990, por ação do então Ministério 

de Administração e Reforma do Estado (MARE) terão efeitos nefastos sobre as políticas 

públicas. Adotando o receituário neoliberal para os países da América Latina 

consubstanciado no âmbito do Consenso de Washington3, propõe a plena reformulação da 

atuação e responsabilidade do poder público e da sociedade civil no âmbito da garantia e 

efetivação de direitos sociais historicamente adquiridos, dentre os quais, a educação. 

Neste contexto, a “crise” da educação pública é atribuída a ineficiência do setor 

estatal em gerir esse bem público. Tal diagnóstico traria como remédio a adoção de políticas 

de privatização, mecanismos de racionalização de custos e de eficiência na gestão – 

baseadas no modelo empresarial - e de transferência de responsabilidades entre os setores 

público e privado, no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados e a fim de 

liberar o fundo público para sanar o déficit econômico.  

No âmbito específico do ensino superior, as propostas oficiais de reforma 

apontam a necessidade de solução de uma crise neste nível de ensino, marcada pela não-

                                                           
3
 A expressão “Consenso de Washington” decorreu de uma reunião realizada em 1989 no 

International Institute of Economy, em Washington, com o objetivo de discutir as reformas necessárias 
para a América Latina. A expressão consagrada a partir daí refere-se ao conjunto de recomendações 
oriundas da reunião, em primeiro lugar, um programa rigoroso de equilíbrio fiscal a ser conseguido 
por meio de reformas administrativas, trabalhistas e previdenciárias tendo como vetor um corte 
profundo nos gastos públicos. Em segundo lugar, impunha-se uma rígida política monetária visando à 
estabilização. Em terceiro lugar, a desregulamentação dos mercados financeiro, de trabalho, 
privatização e abertura comercial. 



 
 

 

                  

absorção de toda a demanda e também pela sua incapacidade de preparar adequadamente 

profissionais habilitados para o mercado. Apontam, ainda, como causa da crise da educação 

superior, conforme Sguissardi (2009, p.30):  

(...) seu famigerado elitismo – marca de toda sua história – e em especial o modelo 
universitário das universidades de pesquisa (modelo humboldtiano) – adotado desde 
a reforma universitária de 1968 -, que seria excessivamente uniforme, caro e 
insustentável no médio prazo pelo fundo público (...) 

Como forma de superação desta crise, a reforma do ensino superior passaria por 

uma reformulação do ethos da universidade a partir da adoção do modelo gerencialista, que 

aloca a educação superior, a ciência e a tecnologia, assim como outros setores, como 

serviços não exclusivos do Estado4, visando a eficiência, a modernização e a 

competitividade (SGUISSARDI, 2009). Tal idéia enfatiza as qualidades do mercado e do 

setor privado como modelos de excelência, eficiência e agilidade na prestação dos serviços 

do Estado (Bresser-Pereira, 1995 apud SGUISSARDI, 2009), reduzindo a educação da 

condição de direito básico inalienável do cidadão para uma mercadoria obtida no mercado, 

cuja competitividade regula a qualidade do produto. 

A Reforma tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é portador de 
racionalidade sociopolítica e agente principal do bem-estar da República. Esse 
pressuposto leva a colocar direitos sociais (como a saúde, a educação e a cultura) 
no setor de serviços definidos pelo mercado. Dessa maneira, a Reforma encolhe o 
espaço público democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só ali onde 
isso seria previsível – nas atividades ligadas à produção econômica –, mas também 
onde não é admissível – no campo dos direitos sociais conquistados (CHAUÍ, 2009, 
p. 01) 

O Estado brasileiro confere materialidade a essas reformas, no âmbito do ensino 

superior, por meio da adoção de mecanismos de privatização e mercantilização, 

estimulando a expansão do setor privado5 - facilitando o processo de criação de IES, 

diversificando seu perfil organizacional e por meio da transferência de recursos públicos 

para as IES privadas - enquanto que o ensino superior público, notadamente concentrado 

nas universidades, sofreu um processo de desmonte, pela falta de investimentos públicos, 

cuja alternativa seria a busca no mercado de outros mecanismos de financiamento, a 

adoção de mecanismos de gestão gerencial que visam obter melhores resultados por meio 

da racionalização dos recursos. 

                                                           
4
 De acordo com Chauí (1999) a Reforma do Estado brasileiro pretende modernizar e racionalizar as 

atividades estatais, redefinidas e distribuídas em setores, um dos quais é designado Setor dos 
Serviços Não-Exclusivos do Estado, isto é, aqueles que podem ser realizados por instituições não 
estatais, na qualidade de prestadoras de serviços. O Estado pode prover tais serviços, mas não os 
executa diretamente. Nesses serviços estão incluídas a educação, a saúde, a cultura e as utilidades 
públicas, entendidas como “organizações sociais” prestadoras de serviços que celebram “contratos 
de gestão” com o Estado. 
5
 De acordo com dados do Censo da Educação Superior (INEP), entre os anos de 1996 a 2006 houve 

um aumento da oferta de ensino superior no Brasil de 150%, sendo que 64% das vagas foram 
registradas em IES públicas e 206% em IES privadas. 



 
 

 

                  

Ao longo dos anos 1990 e a da primeira década dos anos 2000, o resultado 

dessas políticas para a universidade pública foi o contingenciamento de recursos, que em 

muitos casos eram angariados junto ao setor privado em troca da prestação de serviços, a 

desvalorização da carreira docente, defasagem nos quadros de servidores e a 

consequentemente a progressiva precarização do ensino. Por meio dessa política, a 

universidade tornou-se permeável aos parâmetros de mercado, cujo foco se desloca da 

busca da qualidade socialmente referenciada para a obtenção de melhores resultados com 

menores custos. Segundo Macebo (2009), essa política fomentou 

A adoção da máxima racionalização de recursos para as instituições federais, com o 
governo informando para as instituições que “mantém” sobre a necessidade de 
elevar os níveis de “eficiência” e de responsabilidade social” (expansão da matrícula, 
dos indicadores da relação professor/aluno), mas contendo gastos com o consumo, 
equipamentos e obras e com a contratação de pessoal docente e técnico-
administrativo (MANCEBO, 2009, p. 17). 

Partindo dessa lógica, e investido do discurso da democratização do ensino 

superior público, a reforma do ensino superior que vai se materializando nos anos 

posteriores privilegiará a expansão das universidades federais por meio de mecanismos de 

gestão gerencial e contratos de gestão, em que as mesmas, para obter recursos adicionais 

para sua manutenção, pactuam metas com o poder público, a fim de ampliar a oferta de 

vagas e em contrapartida garantir recursos, num flagrante ataque a autonomia universitária, 

já que as metas são fixadas pelo governo, baseadas em critérios quantitativos.  

Sobre essa tônica, o governo federal lança, em 2007, o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI6, por meio do 

decreto no. 6.096, com o objetivo de “criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior (por meio do), melhor aproveitamento da estrutura física 

e dos recursos humanos atualmente existentes” (art. 1º).   O REUNI consiste na expansão 

do ensino superior público, com poucos recursos, e pela utilização máxima da capacidade 

de operação das IFES7.  Através do REUNI, o governo “incentiva” as IFES a firmarem 

contratos de gestão, por meio do estabelecimento de termos de compromisso, pelos quais 

recebem verbas públicas pelo cumprimento das metas assumidas, dentro de prazos 

estabelecidos e mediante indicadores quantitativos. A pretensão do governo é atingir um 

                                                           
6
 Além do referido decreto, complementam as medidas implementadas para a reforma do ensino 

superior: as Portarias Normativas Interministeriais nº 22 e 224, ambas de 2007, dos Ministérios da 
Educação e do Planejamento, que constituem, em cada universidade federal, como instrumento de 
gestão administrativa de pessoal, um banco de professores-equivalente, além do documento 
“Reestruturação e expansão das Universidades Federais: diretrizes gerais”, de agosto de 2007, 
elaborado por um grupo assessor. 
7
 Cabe ressaltar que a concepção original do projeto de reestruturação das IFES contida no REUNI 

foi desdobrada do projeto “Universidade Nova”, amplamente veiculada como solução contra a 
obsolescência “diagnosticada” para as universidades do modelo tradicional. 



 
 

 

                  

aumento substancial de ingressantes nas IFES e tem como metas principais: a elevação 

da taxa de conclusão dos alunos para 90% e o aumento da relação aluno/professor 

para 188.  

Dentre as estratégias para o alcance dessas metas, tem-se a redução da 

repetência e a substituição imediata dos estudantes evadidos, pelo estabelecimento de 

regras mais flexíveis de ingresso, avaliação e mobilidade estudantil, evitando “vagas 

ociosas”, o que implica em adotar regras mais flexíveis para a mobilidade estudantil, via 

sistemas de acreditação, e admissão de novos alunos.  No que se refere a dotação de 

recursos para a expansão das IFES nos moldes das pretensões do MEC (dobrar o 

quantitativo de vagas na rede pública federal e, até 2011, matricular 30% dos jovens de 18 a 

24 anos na universidade, conforme prevê o PNE), o REUNI prevê apenas um acréscimo de 

até 20% dos recursos para despesas de custeio e pessoal das IFES, condicionado a verba 

orçamentária do MEC, conforme as metas projetadas pelas IFES e de acordo com as metas 

globais do REUNI9. Nesse aspecto se percebe uma grande fragilidade do Programa, pois, 

além de não ampliar de forma significativa os recursos das IFES, em comparação com as 

metas propostas, condiciona o repasse de recursos às verbas orçamentárias do MEC, o que 

não sustenta a efetivação do programa, dada a tendência de redução anual dos recursos do 

Ministério da Educação.  Neste aspecto, Mancebo e Léda (2009, p. 54) ponderam: 

Haverá recurso novo ou apenas uma disputa entre as IFES pelos poucos recursos 
existentes? De todo modo, o que se pode prever é que, daqui por diante, o repasse 
de recursos estará vinculado à assinatura de um contrato de metas, a serem 
atingidas dentro de determinados prazos pelas instituições, o que incluirá, além do 
aumento de vagas, medidas como ampliação ou abertura de cursos noturnos, 
redução do custo por aluno, flexibilização de currículos, criação de arquiteturas 
curriculares e ações de combate à evasão, dentre outros mecanismos que levem à 
expansão do sistema de educação superior. 

 

Com isso, podemos inferir que o REUNI induz princípios de racionalização de 

recursos, pela adoção de uma lógica de custo-benefício, que atinge desde a gestão dos 

                                                           
8
Neste indicador, as metas de aumento de cursos, vagas e matrículas variam de 60 a 200%, 

enquanto que a contratação de docentes varia de 15 a 30% (CHAVES, MENDES, 2009, p. 58), onde 
se percebe uma desproporção entre a expansão das matrículas e as funções docentes. Ressalta-se 
que nessa relação não estão incluídas as atividades extra-sala de aula realizadas pelos docentes 
como pesquisa, extensão, pós-graduação, orientação de alunos, coordenação de programas, cursos, 
dentre outras e sim, essencialmente o ensino de graduação (CHAVES, MENDES, 2009, p. 60). 

9
 De acordo com o Art. 2

o
 do Decreto 6.096/07, o Programa terá as seguintes diretrizes: I - redução 

das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, especialmente no 
período noturno; II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, 
mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 
programas de educação superior; III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos 
cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 
constante elevação da qualidade; (grifos nossos). 



 
 

 

                  

recursos até a organização acadêmica das IFES, incidindo sobre a estrutura dos cursos de 

graduação, de modo a flexibilizar os currículos, possibilitando diversas modalidades de 

aproveitamento de estudos, introdução do ensino a distância e regras mais flexíveis para 

ingresso de novos alunos, de modo a preencher vagas ociosas e evitar a evasão. Outra 

tendência é a focalização do trabalho docente sobre a atividade do ensino, reduzindo a 

disponibilidade dos professores para o desenvolvimento de pesquisa, extensão e funções 

administrativas. 

Pelo exposto, em linhas gerais, a adoção do REUNI pelas IFES, acarreta como 

conseqüências: a) aumento substancial do número de alunos por sala de aula, sem que haja 

garantia de estrutura física, pessoal, recursos materiais suficientes para atender com 

qualidade essa demanda; b) mudanças profundas na organização dos cursos de graduação, 

de modo a adotarem critérios de organização mais flexíveis em prejuízo da qualidade do 

ensino; c) intensificação e precarização do trabalho docente, pelo aumento da relação 

aluno/professor e a restrição das atividades docentes ao ensino. 

  

3.  A ADESÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO AO REUNI E O 

PROCESSO DE EXPANSÃO: CONSEQÜÊNCIAS PARA A QUALIDADE DO ENSINO 

SUPERIOR PÚBLICO. 

 

A Universidade Federal do Maranhão aderiu ao REUNI em 2007, com um plano de 

reestruturação aprovado pela Resolução no. 104/CONSUN, de 30/11/2007 que prevê um 

aporte de recursos na ordem de 121 milhões até 2012, sendo R$ 44,7 milhões investidos 

em obras de infra-estrutura e R$ 76,5 milhões para custeio de bolsas e contratação de 

novos funcionários. Dentre as metas pactuadas, podemos destacar a ampliação das vagas 

de ingresso por meio da criação de 1.580 novas vagas nos cursos de graduação, 1.100 

vagas para novos cursos e 480 para cursos existentes (1050 vagas noturnas e 530 diurnas), 

contratação de 328 novos professores, 182 servidores técnico-administrativos, elevação 

progressiva, até o final do Programa, da relação professor/aluno (RAP) em 1:18, redução 

das taxas de evasão e alcance da meta de conclusão de 90% nos cursos de graduação, 

ocupação das vagas ociosas, pelo estabelecimento de regras mais flexíveis de ingresso, 

avaliação e mobilidade estudantil. 

Com a adesão da Universidade Federal do Maranhão ao REUNI, do ponto de vista 

quantitativo, houve uma expressiva expansão. Entre 2007 e 2012, o número de vagas na 

graduação presencial cresceu em 63,8% e na pós-graduação stricto senso, 145%; o 



 
 

 

                  

quantitativo de alunos matriculados em programas especiais aumentou em 

aproximadamente cinco vezes, o número de cursos de graduação presencial obteve uma 

expansão de aproximadamente 50%; as matrículas em cursos à distância (graduação, 

extensão e especialização) cresceram de 712 para 13.725 (1900%); em relação ao número 

de docentes, o incremento foi de 43,3% e o de técnicos-administrativos, 6,9%. Se 

considerarmos a relação entre o crescimento das matrículas e o número de professores 

contratados, considerando que muitos destes atuam na graduação e na pós-graduação, 

podemos perceber um dos graves limites da expansão quantitativa da UFMA, via REUNI, 

pois, nesse patamar, a relação professor/aluno já ultrapassa as metas do programa, 

alcançando a proporção de 1:20.    

O fomento à interiorização, com a abertura de 9 (nove) novos campi no interior do 

estado (expansão de 125%), foi uma das principais consequências do REUNI na UFMA. 

Esta é uma realidade inédita no Maranhão, considerando os índices educacionais do estado 

(aproximadamente 2% da população acima de 25 anos possui mais de 15 anos de estudo) e 

que a expansão do ensino superior no estado se deu, essencialmente, pela expansão do 

setor privado (c.f. LÉDA, 2009), concentrado na capital e em algumas grandes cidades do 

interior. Sendo a única universidade federal do Maranhão, com 49 anos de existência, a 

UFMA possuía, até 2010, apenas 3 (três) campi em efetivo funcionamento no interior do 

estado, num universo de 216 municípios. Entretanto, de acordo com Léda (2009) essa 

ampliação do acesso acontece para criar uma aparência de “inclusão social” em uma 

conjuntura de desemprego e de precarização do trabalho, especialmente gritante no estado 

do Maranhão.  

Conforme pode ser verificado através dos dados da UFMA, no período de 2008 a 

2012, houve um incremento significativo no quantitativo de matrículas na graduação, 

variando de 13.925 para 19.977. No entanto, quando se verifica a taxa de sucesso na 

graduação (TSG), indicador de destaque para a avaliação da consistência do processo de 

expansão, observa-se que esse índice cai de 62% para 52%, entre 2008 e 2012.  

Contudo, no ano de 2013, ocorre um significativo salto na TSG, conforme o Relatório 

de Gestão da UFMA (2013), que aponta um crescimento de 60% em relação ao ano de 

2012, elevando-se para 80%. De acordo com o referido documento, “Isso demonstra que as 

medidas tomadas pela UFMA no sentido de otimizar o percurso  acadêmico de cada aluno, 

bem como para agilizar o processo de reinserção discente na  Universidade têm obtido 

resultados satisfatórios”. O número de matrículas também cresceu substancialmente entre 

2012 e 2013, para 38.220, aumentando também a relação professor/aluno. Observa-se 



 
 

 

                  

também um aumento do quantitativo de professores equivalentes em relação a 2012, de 

1.274 para 1.342, em 2013.  

De acordo com o referido documento, foram criados 16 novos cursos na 

Universidade Federal do Maranhão, em nove campi: em Pinheiro foram criados os cursos de 

Medicina, Enfermagem e Engenharia de Pesca; em Imperatriz, Medicina; em Balsas, 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia; em Bacabal, os cursos de 

bacharelado em Nutrição e Enfermagem; em Grajaú, o curso de licenciatura em Matemática, 

o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e o curso de bacharelado em 

Engenharia Geológica; em Chapadinha, o curso em Engenharia Agrícola, em Codó, os 

cursos de bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Engenharia da Computação 

e Engenharia Química, e, por fim, no Campus de São Bernardo, o curso de Turismo. Além 

desses cursos, funcionam, desde 2010, os cursos de Licenciatura Interdisciplinares que 

foram criados em seis campi localizados no interior (c.f. SOUSA e COIMBRA, 2014).   

 Confrontando os dados apresentados no relatório de gestão da UFMA com a 

realidade observada empiricamente como docente de um dos campi localizados no interior 

do estado, observa-se uma sensível discrepância entre o sucesso da expansão quantitativa 

e as reais condições em que a mesma acontece.  Em relação às matrículas, observa-se 

uma evasão de aproximadamente 50% até a metade do curso.  Dadas as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes na conclusão do curso, sobretudo no que se refere a 

elaboração do TCC (trabalho de conclusão de curso), o quantitativo de alunos que conclui o 

curso no prazo mínimo é de menos de 10% da matrícula inicial. Além disso, dificuldades de 

permanência e insuficiência de auxílios por parte de Universidade, como alimentação e 

moradia, transporte público inexistente na maioria dos municípios, além da infra-estrutura 

física ainda deficiente nos campi do interior, tem suscitado grande evasão. 

Com relação ao quantitativo de professores, têm-se verificado um incremento entre 

os anos de 2012 e 2014. Entretanto, boa parte desses docentes encontram-se em 

afastamento para conclusão de curso de doutorado, sem a devida contratação de 

professores substitutos para a recomposição do quadro, o que tem sobrecarregado os 

professores restantes, que além das atividades de ensino, orientações acadêmicas, 

supervisão de estágios, ainda coordenam projetos associados a programas institucionais, 

como PET (Programa de Ensino Tutorial), PIBID (Programa Institucional de Bolsas para 

iniciação a docência), PROEXT (Programa de Bolsas de Extensão) e PIBIC (Programa de 

Iniciação Científica), entre outros programas, além de atividades de gestão acadêmica 

(coordenação de estágio, coordenação de curso e direção de campus). 



 
 

 

                  

A presente análise sobre o processo de expansão da UFMA, apesar de preliminar, 

evidencia a materialização das bases nas quais de coloca a reforma do ensino superior no 

Brasil, que tem produzido um quadro de precarização das condições de realização do 

trabalho acadêmico e da produção do conhecimento científico com bases sólidas, pois o 

modelo de expansão proposto pelo REUNI enfraquece o caráter unitário da formação 

universitária, pautada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Observa-se 

que as condições nas quais funcionam os campi do continente são exemplos do processo 

de interiorização promovido pelo REUNI que se reproduzem nos quatro cantos do país.   

O dossiê sobre a Precarização do Trabalho Docente produzido pelo Sindicato 

Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES-SN, 2013) que fez uma análise rigorosa 

do processo de expansão pós-REUNI em todas as regiões do país aponta o processo de 

interiorização dentre as maiores fragilidades do programa. Para Luiz Henrique Schuch, vice-

presidente do ANDES, as necessidades da expansão gerada nos novos campi são 

respondidas de forma precária, gerando um fosso entre as unidades sede e os campi da 

mesma IFE, não como algo transicional e sim estrutural. Para ele, os novos cursos e campi 

são criados em situação de grave carência de professores, técnico-administrativos e de 

infraestrutura, obrigados a funcionar de forma precária. Nesse cenário, ainda segundo 

Schuch, a alteração do paradigma curricular em direção a cursos de formação aligeirada, 

parece até como uma solução para resolver os dilemas dos cursos criados sem o 

necessário quadro de professores e infraestrutura que promovam condições para a 

realização da atividade científica.    

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Temos vivido tempos de contrarreforma do ensino superior, onde se introduz a lógica 

produtivista na Universidade em nome do discurso da inclusão e da qualidade social – aliás, 

este é o slogan da atual gestão da Universidade Federal do Maranhão: “Crescimento com 

inovação e inclusão social”. Em que pese o apelo que o processo de expansão quantitativa 

das universidades federais produz, sobretudo entre as camadas sociais historicamente 

excluídas do acesso ao ensino superior, é preciso questionar o seu real alcance no sentido 

da democratização deste nível de ensino, no que diz respeito a qualidade do ensino e em 

relação a função que a Universidade deve desempenhar no sentido da produção e 

socialização do conhecimento científico e formação de profissionais de alto nível. 



 
 

 

                  

Em relação a estes pontos, nos parece que o processo de expansão do ensino 

superior nas IFES, via REUNI, não tem logrado o efeito propagado pelo discurso da 

democratização e inclusão, em que pese o crescimento quantitativo que temos evidenciado 

ao longo dos últimos anos10. Ao contrário, o que se percebe, concordando com as análises 

de Chaves (2011, p. 65), é que “a expansão do acesso as classes trabalhadoras ao ensino 

superior é coetânea da desqualificação desse nível de ensino”, pois, o que temos 

observado, como docente da UFMA, atuando em um dos campi localizados no interior do 

estado, acerca do processo de expansão do ensino superior para as camadas sociais 

menos favorecidas que neste momento adentram a Universidade, é um ensino “pobre para 

pobres”, que se reveste na flexibilidade e racionalidade no acesso, na organização curricular 

e na adoção de metodologias ditas “inovadoras” que, sem os recursos necessários e com 

uma concepção aligeirada de formação, resulta em um ensino sem qualidade. As 

contradições desse processo são vistas também nas condições em que ocorre a expansão, 

confirmando o que é implícito no processo de reforma, a ênfase no ensino de graduação, 

em detrimento da pesquisa e extensão, e a precarização do trabalho docente. 

Pelo exposto, podemos inferir que o governo pretende aprofundar e consolidar um 

novo modelo de universidade, eficiente, flexível e competitiva. Portanto, “para atender a 

essa lógica, a universidade estruturada no tripé ensino-pesquisa-extensão com regime de 

tempo integral e dedicação exclusiva, além de ser considerada cara, torna-se 

desnecessária” (ANDES, 2007, p. 21). 

A análise empreendida buscou discutir alguns impactos da atual expansão 

quantitativa da universidade sobre a suposta democratização do acesso ao ensino superior 

e discutir as condições concretas em que se realiza esta expansão, por meio da análise de 

alguns indicadores que evidenciam a contradição entre o discurso da democratização e 

inclusão social e a real situação de precariedade do ensino superior público, visando 

demonstrar como a universidade “cresceu para menos”, no que se refere a qualidade do 

ensino superior destinado, sobretudo, as classes subalternas. 
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