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RESUMO 
 
O artigo apresenta uma análise de dados relativos à oferta de 
cursos e vagas no contexto de expansão/interiorização da 
UFMA no âmbito do REUNI, destacando a implantação das 
Licenciaturas interdisciplinares – LI, como única opção de 
acesso a este nível de ensino na maioria dos campi do interior 
do estado. Nesse sentido, sinaliza algumas reflexões quanto 
aos limites e possibilidades desse processo para uma 
verdadeira democratização da educação superior pública com 
qualidade socialmente referenciada para o(a)s maranhenses. 
 
Palavras-chave: Política de expansão da Educação Superior. 
REUNI. Licenciaturas Interdisciplinares.  
 
ABSTRACT 
 
The paper brings an analysis of data related to the offering of 
courses and vacant in the context of UFMA 
expansion/internalization which occurs under the REUNI. The 
analysis highlights the implementation of Interdisciplinary 
Graduation courses as the only option of accessing graduation 
in most campi in continental Maranhão. In this sense, this paper 
signs some reflections on the limits and possibilities of this 
process to advance in a real democratization of a quality and 
socially referenced public superior education offered in 
Maranhão. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas temos testemunhado, por um lado, o crescimento do 

número de matrículas na Educação Superior, sobretudo nas instituições privadas, e por 

outro, uma tendência à mudança de sentido da própria concepção de universidade, uma vez 

que a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e legislação 

complementar que a regulamenta, vem consolidando uma distinção entre universidades de 

pesquisa e universidades de ensino.  

Tais aspectos compõem um quadro que expõe as características da política de 

“democratização” desse nível de ensino e sua desarticulação com as demandas e anseios 

populares. Nele se inscreve a opção pela adoção de medidas orientadas por organismos 

multinacionais – novas instâncias de regulação global e transnacional – no contexto do 

movimento de reformas da economia, do Estado e da Educação, iniciadas, no Brasil, nos 

anos 90 do século passado. Medidas que, na Educação Superior, aparentemente, são 

implementadas no sentido da ampliação do acesso a esse nível de escolarização, mas, na 

essência, são de adequação à lógica de mercado – de custo-benefício – as quais, no 

momento atual, demandam universidades operacionais voltadas para a produtividade e 

eficiência, o que passa pela viabilização de mecanismos de expansão de baixo custo e de 

privatização.   

Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) o processo de 

expansão/interiorização que se dá no contexto dessas reformas tem sido incrementado a 

partir de um Plano de Reestruturação aprovado pela Resolução do CONSUN nº 104/07, 

(UFMA, 2007), mediante o qual efetivou-se a adesão ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) (BRASIL, 2007). Assim, 

nos últimos cinco anos, foram construídos e/ou colocados em funcionamento seis novos 

campi, sendo que em cinco deles, até o início de 2014, foram oferecidos apenas cursos de 

licenciatura2. E mediante as chamadas Licenciaturas Interdisciplinares (LI) – Ciências 

Naturais, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos –, apresentadas como um projeto 

inovador, por se tratar de uma proposta interdisciplinar, com currículo organizado a partir de 

competências e por projetos de trabalho (UFMA, 2010).  

Nas reflexões sobre essas novas licenciaturas algumas inquietações foram 

sendo delineadas, indicando caminhos para uma trajetória de pesquisa a partir da hipótese 

que o discurso que faz apelo à “novidade”, ao “pioneirismo” das LI, ressaltando sua 
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potencialidade na resolução dos problemas que historicamente caracterizam a formação de 

professore(a)s, esconde, por um lado, a expansão de baixo custo e, por outro, alguns 

aspectos apontados por pesquisadore(a)s da temática como contribuintes para o processo 

de desqualificação da formação profissional docente. Nessa perspectiva, o artigo apresenta 

as primeiras aproximações do contexto de expansão/interiorização da referida universidade, 

apontando alguns limites e possibilidades para uma verdadeira democratização da 

educação superior pública para o(a)s maranhenses. 

 

2 EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DA UFMA:  a “opção” pelo REUNI 

 

No movimento de reformas expansionistas da Educação Superior no Brasil, 

colocado como um desafio que deveria ser enfrentado pelos países periféricos em direção à 

modernização, as opções políticas, sobretudo no governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), encaminharam-se no sentido de adoção de medidas que delineiam 

um quadro de matiz privatizante.  

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ganham lugar de relevância 

apenas no segundo mandato do governo Lula, primeiramente, em 2006, quando o MEC 

lançou o Programa de Expansão da Educação Superior Pública SESu/MEC (2003-2006) 

(BRASIL, 2003), ou Programa Expandir, que tinha como objetivos centrais a consolidação 

de duas e implantação de dez universidades federais, assim como a criação de 48 campi 

universitários em diversas regiões do país. No caso dos campi, a ação podia ser de 

fortalecimento daqueles já existentes, mediante a implantação de novos cursos.  

Este foi o caso da UFMA, que no âmbito do Programa Expandir, teve dois campi 

contemplados. Em Imperatriz foram criados os cursos de Engenharia de Alimentos, 

Enfermagem, Educação Física e Comunicação Social, justificados por “permitir[em] ampliar 

e diversificar a oferta de vagas, contribuindo para a formação dos recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento econômico e social da região” (BRASIL, 2004, p. 25). E em 

Chapadinha foi implantado o curso de Agronomia (antiga demanda local), visando contribuir 

“de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico da região” (BRASIL, 2004, p. 

26), tendo em vista tratar-se de um polo agrícola relevante no estado.  

Caso a expansão da UFMA seguisse por esse caminho, mais próximo de uma 

proposta articulada às “vocações regionais” de acordo com as orientações do Programa 

Expandir, talvez concretizaria uma política mais condizente com uma das funções precípuas 

da universidade, qual seja, propiciar o acesso, a produção e a difusão do conhecimento e 

tecnologia, por meio de atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, de modo a 

contribuir com o desenvolvimento local e regional. Porém, em um segundo momento, na 



 

 

                  

continuidade desse movimento expansionista, em 2007 foi criado o REUNI, como parte 

integrante do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual contemplou um 

conjunto de decretos, projetos de lei, resoluções e portarias, dando continuidade à reforma 

educacional brasileira, inclusive a universitária.  

Apresentado 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” (BRASIL, 

2007), o REUNI estipulava, para um período de cinco anos, a meta de elevação da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90%, bem como da relação de 

alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito (18:1)3.  

Para participar do Programa, as universidades federais deveriam oficializar sua 

adesão por meio da apresentação de um plano de reestruturação, em consonância com as 

diretrizes propostas pelo MEC. Após aprovação do plano, um contrato de gestão seria 

formalizado, tendo por base a pactuação de metas. Tal percurso garantiria a exequibilidade 

financeira pelo MEC a partir do ano posterior, sendo que os recursos seriam liberados a 

cada ano, de acordo com o cumprimento das metas, por sua vez auferido por meio do 

acompanhamento do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC).   

Destarte, o REUNI é pensado sob a égide de promover mudanças sem gastos, 

orientando a utilização máxima da capacidade de operação das IFES, o que pode 

comprometer a qualidade de um movimento há muito reivindicado, ou seja, a ampliação do 

acesso, com condições de permanência e sucesso, à Educação Superior em universidade 

pública. Ademais, com relação à forma como a contratualização entre Estado e 

universidades federais foi proposta Chaves e Mendes (2009, p.57) ponderam que  

[...] segue a lógica gerencial da transformação da gestão pública na lógica 
empresarial/gerencial da administração por resultados, a estes vinculando o repasse 
de recursos orçamentários, tornando-o dependente do cumprimento de metas por 
etapas, dentro de prazos estabelecidos, por meio de indicadores quantitativos 

(itálicos das autoras).  
 

Várias reflexões sobre o REUNI têm sido realizadas, das quais destacamos a 

condicionalidade produtivista imposta às IFES para o repasse de verbas públicas. Com 

efeito, a ampliação do número de discentes por professor(a) e o aumento da taxa de 

conclusão de curso ilustram algumas metas que podem incrementar ainda mais a 

precarização do trabalho docente.    

No âmbito dessas problematizações está uma preocupação procedente, qual 

seja, o aumento do número de vagas sem uma respectiva e proporcional ampliação do 
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 De acordo com o ANDES-SN (2007, p. 13), “historicamente, a relação numérica é de até 10 alunos 

por professor na graduação, pois o tripé universitário – ensino, pesquisa e extensão – prevê 
atribuições adicionais ao docente. A maioria das instituições mais antigas e com pós-graduação mais 
consolidada, situadas quase exclusivamente no eixo Sul-Sudeste, apresenta relação próxima a essa”. 



 

 

                  

corpo funcional é um indicativo para gerar excessiva carga de trabalho, distanciando-se do 

projeto de democratização do acesso à universidade, ao conhecimento e às condições de 

produzi-lo. O sucateamento das universidades, assim como uma insuficiente qualidade dos 

cursos a serem oferecidos, bem como da produção científica e das atividades de extensão, 

são outros exemplos ilustrativos de questionamentos em estudos sobre a temática 

(CHAVES e ARAUJO, 2011; MANCEBO, 2004), para nós, sintetizados por Paula (2009, 

p.62) no receio de que a Universidade seja transformada em “„escolões‟ de terceiro grau”.  

No caso da UFMA, a adesão ao REUNI efetivou-se mediante o Plano de 

Reestruturação aprovado em Sessão Extraordinária do Conselho Universitário (CONSUN) 

no dia 30 de novembro de 2007. Como meta referente à ampliação da oferta de Educação 

Superior, o Plano definiu a criação de 1.580 novas vagas nos cursos de graduação, dentre 

as quais 1.100 para novos cursos, sendo 180 para o diurno e 920 para o noturno – 

representando mais da metade dessas vagas, ou seja, 58.22% –, justificadas como se 

segue: 

[...] Outro aspecto que merece atenção é a ampliação de vagas para cursos 
noturnos, pois, um fator que contribui para a retenção de estudantes acima do tempo 
de integralização é a impossibilidade de conciliar estudo e oportunidade de trabalho. 
Considerando que a UFMA está inserida em uma comunidade de baixo poder 
aquisitivo, a necessidade de remuneração para tais estudantes, até mesmo para o 
custeio de seus estudos, justifica a demora para a conclusão do curso (UFMA, 2007, 
p. 10).  
 

Ainda como medida para ampliação da oferta, e em consonância com as 

orientações nacionais do Programa, o Plano definiu a meta de elevar progressivamente, até 

o ano 2012, a relação professor/aluno para 1:18 RAP, bem como estabeleceu a elevação do 

percentual de conclusão de curso para 90%, reduzindo o tempo médio de conclusão dos 

cursos de graduação, como forma de minimizar as taxas de evasão e retenção, 

significativamente elevadas na instituição (UFMA, 2007), além de lograr êxito no 

cumprimento do tempo de integralização previsto nos projetos pedagógicos.  

Vale evidenciar que uma das estratégias elencadas para o alcance da meta 

mencionada constava a “adoção de modelos de formação acadêmica caracterizados pela 

amplitude e integração dos campos do saber e pela flexibilidade dos percursos, tais como os 

de educação superior tecnológica e os bacharelados interdisciplinares” (UFMA, 2007, p. 15).  

É nesse contexto que são propostas as Licenciaturas Interdisciplinares, 

pensadas como uma nova modalidade de formação docente. Curiosamente tais 

licenciaturas não estavam previstas no referido Plano, o qual indicava 15 novos cursos, 

distribuídos nos campi de Bacabal, Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São 

Luís, sendo que nenhum deles foi efetivado até o início do ano 2014.  

Nas metas ora discutidas e outras não mencionadas devido à extensão deste 

texto, identificamos aspectos essenciais das LI, o que nos permitem situá-las no contexto de 



 

 

                  

expansão da UFMA propiciado pela adesão ao REUNI que, posteriormente, no ano 2010, 

além da reforma e ampliação dos 05 campi já existentes no continente, incluiu a criação de 

outros dois: o de Grajaú, e o de São Bernardo.  

Nessa perspectiva, e comungando da posição de Fialho (2005), entendemos 

que a UFMA chega ao ano 2010 como uma universidade pluricampi, uma vez que se tornou 

composta de uma diversidade de campus sem um sentido de organicidade, mas 

dispersamente distribuídos em diferentes lugares, sem necessariamente atender aos 

interesses específicos desses locais. Tal afirmativa baseia-se na evidência da não 

existência de um diálogo com a comunidade das áreas de abrangência dos campi no 

sentido de levantamento de suas demandas de conhecimentos e formação profissional 

sintonizados com os desafios para o desenvolvimento social, econômico e cultural da 

região. Do contrário, decerto haveria uma maior diversidade de oferta de cursos e não 

somente as “novas” licenciaturas. 

 

3 A OFERTA DAS LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES: crescimento com inovação e 

inclusão social? 

 

A UFMA tem incrementado um processo de expansão, sobretudo pela via da 

interiorização mediante ampliação do número de vagas de acesso, como medida para 

alcançar as metas pactuadas na ocasião da implantação do REUNI. Além do campus-sede, 

atualmente oito4 outros campi encontram-se em funcionamento. E em cinco deles, até o 

início de 2014, as LI – justificadas pelo argumento de que “os recursos da Universidade são 

limitados para ofertar licenciaturas específicas presenciais de todas as áreas de 

conhecimento em todos os novos campi” (UFMA, 2010, p. 6) – foram as únicas opções de 

cursos regulares presenciais de graduação oferecidas no continente, não sendo oferecidas 

somente no campus-sede e no campus de Chapadinha.  

Nessa perspectiva, a ampliação do número de vagas em novos cursos de 

graduação, uma das metas centrais do REUNI, efetivou-se, precipuamente, mediante a 

oferta das LI nos campi do continente, restringindo suas atividades, pelo menos nesses 

espaços, ao ensino (e à formação profissional de docentes), sem apoiá-lo na pesquisa 

devido à ausência de cursos/programas de pós-graduação nestes locais. Tal afirmativa pode 

ser demonstrada na análise das tabelas a seguir, referentes à evolução do número de 
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 Em 2012 foi aprovada a criação do campus de Balsas, sendo que as atividades de ensino se 

iniciaram no segundo semestre de 2013, com a oferta do curso Bacharelado Interdisciplinar em 
Ciência e Tecnologia (BCT) – que, segundo matéria veiculada no sítio da Universidade, engloba as 
engenharias Ambiental, Civil, Elétrica e Mecânica (UFMA, 2013) 



 

 

                  

cursos (Tabela 1) e vagas (Tabela 2) de graduações presenciais5 oferecidos pelos campi da 

UFMA no período 2007-2014.  

 

Tabela 1: Evolução do número de cursos de graduação presenciais oferecidos pelos campi 

da UFMA no período 2007-2014.  

 
CAMPUS 

ANO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

São Luís 43 44 44 42 46 46 48 48 

Bacabal - - - 02 02 02 02 02 

Balsas - - - - - - 02 02 

Chapadinha 03 03 03 03 03 03 03 04 

Codó - 01 01 02 02 02 02 02 

Grajaú - - - 02 02 02 02 02 

Imperatriz 06 06 06 08 08 08 08 08 

Pinheiro - - - 02 02 02 03 05 

São Bernardo - - - 03 03 03 04 04 

Total campi do continente 09 10 10 22 22 22 26 29 

Total geral 52 54 54 64 68 68 73 73 
Fonte: Elaboração da autora com dados dos Editais de Regulamentação do Ingresso nos Cursos de Graduação 

da UFMA (UFMA/PROEN, 2007 a 2014).   

 

Em São Luís, campus-sede, desde a adesão ao REUNI até os dias atuais, o 

aumento no número de cursos oferecidos ficou no patamar de 11,62%. E sobre tal 

acréscimo é importante ajuntar alguns aspectos. A diferença no número de cursos entre 

2007 e 2008 deve-se ao fato de o curso de Ciências Sociais ter sido oferecido, neste último 

ano, em dois turnos (vespertino e noturno). Já em 2010, as modalidades Bacharelado e 

Licenciatura nos cursos de Física e Geografia, assim como as distintas habilitações do curso 

de Letras (Francês, Inglês e Espanhol), passaram a contar como cursos per si, não 

significando, portanto um acréscimo real de cursos, nem a diversificação da oferta. Somente 

em 2013 um novo curso é oferecido, também em dois turnos, o Bacharelado Interdisciplinar 

de Ciência e Tecnologia (BCT).  

Já nos campi do continente esse aumento ultrapassou o patamar de 220%, 

passando de nove cursos em dois campi, para vinte e nove distribuídos nestes e em mais 

seis outros campi. A respeito desse aumento também cabem algumas observações. 

Primeiramente que tal incremento não significa uma real diversificação da oferta, tendo em 

vista que os cursos repetem-se nos diversos campi. Ademais, apesar desse percentual 

elevado e ainda considerando os aspectos aqui ressaltados, quando analisado com o 
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 Estamos considerando somente os cursos de graduação ofertados de forma regular, permanente, 

sistemática e na modalidade presencial. 

 

 



 

 

                  

aumento no total geral, percebemos que UFMA contabilizou um acréscimo que não 

ultrapassou a ordem de 40% no total de cursos oferecidos em todo o período compreendido 

entre os anos 2007 a 2014.  

Os dados em análise vão revelando algumas características que não são 

imediatamente visíveis e que se constituem verdadeiras fragilidades na política de expansão 

adotada pela Universidade em tela, ainda que privilegie a interiorização e, desta forma, 

tenha ido ao encontro das reivindicações dos habitantes dos municípios maranhenses 

distantes da capital. E na continuidade do desvelamento dessas características, chamamos 

atenção para aquela que merece maior destaque nesse trabalho: o fato de o aumento do 

número de cursos – e de vagas – focalizar-se na oferta de licenciaturas.  

Com efeito, em 2007, os dois campi que ofereciam cursos regulares e 

presenciais de graduação, disponibilizaram 02 deles na modalidade licenciatura de um total 

de 09, o que corresponde a aproximadamente 22%. Em 2014, do total de cursos oferecidos 

nos campi do continente, 58,62% eram de licenciatura. Esse aumento de 15 cursos equivale 

a 750%.  No mesmo período, o número de cursos de licenciatura do campus de São Luís foi 

muito pouco alterado, tendo até diminuído, se considerarmos que em 2007, da oferta total 

25,91% eram desses cursos e 11,62% formavam bacharéis e licenciados ao serem 

integralizados todos os créditos, somatório que corresponde a 37,53%. No ano de 2014 o 

percentual de cursos que formam exclusivamente para o exercício do magistério é de 

32,25%. E os cursos de bacharelado, que representavam 62,79% do total da oferta, 

passaram a corresponder a 68,75%. No intuito de fortalecer essa reflexão analisaremos 

também a evolução do número de vagas em cursos de graduação presenciais (Tabela 2) 

entre os anos 2007 e 2010.  

 

Tabela 2: Evolução do número de vagas em cursos de graduação presenciais oferecidas 

pelos campi da UFMA no período 2007-2010 

Ano Total 
Geral 

 

Total 
Geral 
Bac 

Total 
Geral 

Lic 

Total 
Geral 
Bac/ 
Lic 

Campus-sede Campi do 
continente 

Tot Bac Lic Bac
/Lic 

Tot Bac Lic 

2007 2.398 1.494 552 169 1.978 1.158 468 169 420 336 84 

2008 2.331 1.371 580 252 1.855 1.035 440 252 476 336 140 

2009 3.872 2.240 932 448 2.816 1.688 680 448 804 552 252 

2010 4.638 2.342 1.672 448 3.126 1.820 732 448 1.512 522 940 

Fonte: Elaboração da autora com dados dos Editais de Regulamentação do Ingresso nos Cursos de Graduação 

da UFMA (UFMA/PROEN, 2007 a 2010). 

 

Podemos observar que do ano 2007, quando o MEC lançou o REUNI, para 

2010, momento em a UFMA consolidou seus campi do continente oferecendo cursos de 



 

 

                  

graduação presenciais (na maioria deles, as LI), o número de vagas nestas graduações 

passou de 2.398 para 5.376, totalizando uma disponibilização de 2.978 novas vagas, o que 

corresponde a um aumento de 93.41% na universidade como um todo. Obviamente tal 

incremento foi menor no campus-sede, ou seja, de 58%, enquanto nos campi do continente 

o número de vagas disponíveis passou de 420 para 1.512, representando um percentual de 

260%. No que se refere à modalidade dos cursos, constatamos que no período aludido o 

acréscimo de vagas disponibilizadas pela universidade nos bacharelados foi de 56.76%, ao 

passo que nas licenciaturas alcançou o patamar de 202%6. Entretanto, ao analisarmos 

separadamente o campus de São Luís e os campi do continente, observamos que enquanto 

no primeiro houve uma ampliação de 56.41% no número de vagas nas licenciaturas, no 

interior do estado esse incremento ultrapassou o patamar de 1.000%, uma vez que saltou 

de 84 para 940, totalizando 856 novas vagas, das quais 720 (84,11%) eram de LI.   

Poderíamos analisar que esse quadro significa um distanciamento da 

mentalidade bacharelesca que tem caracterizado a história da universidade não apenas no 

Maranhão como no Brasil. No entanto, tal panorama efetiva-se, de fato, nos campi do 

continente onde as licenciaturas passaram a representar, em 2010, 62,16% do número total 

de vagas oferecidas nos cursos de graduação presencial nesses municípios (1.512 vagas 

no total, das quais 940 são destinadas à esta modalidade). Percentual que corresponde a 

um aumento de 210.8% quando comparado ao ano 2007, que era de 20%.  

Reforçam a presente análise os dados referentes ao campus-sede, 

demonstrando que no mesmo período houve um decréscimo nessa representação, mesmo 

que irrisório (aproximadamente 1%), pois passou de 23,66% para 23,41%. Portanto, o 

aumento de 56.67% do número de vagas na modalidade licenciatura no período em 

referência, considerando a totalidade de vagas oferecidas pela UFMA, concretizou-se 

precipuamente nos campi do interior do estado. Corrobora ainda mais essa linha de 

argumentação os dados referentes ao decréscimo de 18,95% na representação da 

modalidade bacharelado no total de vagas oferecidas pela Universidade nesse período, 

tendo em vista que em São Luís essa diminuição corresponde a mero 1% (de 58,54% para 

58,22%), enquanto nos campi do continente esse percentual alcançou o patamar de 60%.  

Outra vez ressaltamos que esses números instigam uma pesquisa mais 

detalhada sobre as opções que vão (re)definindo a identidade e o papel da UFMA na 

sociedade maranhense como um todo, para além da região metropolitana onde se situa a 

capital do estado e da pequena parcela da população que tem se beneficiado de suas 
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 Estamos considerando apenas os cursos de licenciatura, mas se contabilizarmos aqueles que 

oferecem as duas modalidades paralelamente, esse crescimento também é alto, equivalendo a 
194,05%.   



 

 

                  

atividades. No entanto, tal exame extrapola os objetivos de nossos estudos no momento, 

referidos à necessidade de um melhor entendimento acerca do contexto que origina a 

proposta das LI, essa sim, sobretudo em sua dimensão pedagógica, nosso foco maior de 

análise. Todavia, com os dados apresentados e os aspectos pontuados, esperamos ter 

sinalizado uma direção para outras pesquisas e um maior aprofundamento acerca da 

realidade atual desta Universidade, decerto ocultada pelos discursos propagandísticos.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Parece-nos que se fizeram presentes nas ações implementadas no âmbito da 

política de expansão/interiorização da UFMA os eixos que têm estruturado as mudanças na 

educação superior, circunscritos no movimento de reformas neoliberais dos últimos anos: a 

estratificação funcional das IES, com diversificação para atendimento da diversidade, de 

acordo com princípios meritocráticos baseados nas possibilidades/capacidades individuais 

de permanência – ou não – no interior do estado e “escolha” de uma profissão diferente da 

docência (ou mesmo desta, todavia em licenciaturas consolidadas e com clara qualificação, 

capaz de encaminhar para o mercado de trabalho). Sem mencionar uma provável 

hierarquização entre os campi na oferta dos cursos, que podem propiciar itinerários 

formativos diferenciados (novas – tradicionais licenciaturas; diversidade de cursos, inclusive 

bacharelados).  

Da forma como vem se concretizando, a expansão/interiorização da UFMA dá 

continuidade a uma política que assegura cursos de maior prestígio social e condições de 

permanência e sucesso na universidade a uma pequena parcela da população do estado, 

residente na capital e econômica e culturalmente privilegiada. Além do mais, congrega 

reduzida possibilidade de articular-se às potencialidades e necessidades locais de acesso, 

produção e difusão de conhecimento científico, bem como de formação de quadros 

profissionais em consonância com as demandas de desenvolvimento econômico, social e 

cultural da localidade e/ou da região. Prova disso é a inexistência de cursos em áreas como 

mineração, pesca, pecuária, energia, etc. 

Destarte não há uma ruptura com a histórica dificuldade/negação de acesso, ou 

o acesso diferenciado, à Educação Superior para as classes populares. O que há é a 

continuidade de um sistema escolar estruturado enquanto instituição conservadora que além 

de reproduzir os valores e a cultura das classes dominantes, coopera com a manutenção e 

legitimação das desigualdades sociais e culturais, contrariamente ao que afirmam os 

discursos ideologizados, pautados na igualdade de oportunidades. São outras formas de 

desigualdade escolar, que a despeito da ampliação do acesso ao sistema de ensino, “a 



 

 

                  

estrutura da distribuição diferencial dos benefícios escolares e dos benefícios sociais foi 

mantida, no essencial [...] (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2013, p. 247). Desigualdades que 

em um contexto de acesso e itinerário diferenciados, reserva aos segmentos historicamente 

excluídos do sistema de ensino, cursos menos prestigiados e profissões menos rentáveis – 

licenciaturas e magistério.  

Seguindo essa lógica arriscamo-nos a considerar que as inovações e políticas 

de inclusão social, inscritas no slogan da atual gestão da UFMA7, não têm logrado êxito na 

alteração do panorama de exclusão e dominação ludovicense de acesso e produção do 

conhecimento que tem caracterizado a oferta de educação superior pública no Maranhão, 

tendo em vista que elas não modificam o paradigma de desigualdade que se constituiu 

como uma das marcas identitárias desse nível de educação no estado. Portanto, a 

implantação das LI nos campi do continente, na aparência, é justificada no sentido da 

ampliação do acesso à Educação Superior, mas, na essência, constitui-se adequação à 

lógica de mercado, de custo-benefício, que no momento atual demanda universidades 

operacionais voltadas para a produtividade e eficiência, o que passa pela viabilização de 

mecanismos de expansão de baixo custo, dentre outros. 

Com efeito, a política de expansão da UFMA tem sido viabilizada por meio da 

oferta de licenciaturas e, especificamente, das LI. Sabemos que historicamente, imbricado 

na secundarização da formação docente e/ou em uma oferta carente de qualidade, esses 

cursos são considerados menos dispendiosos, tendo em vista a possibilidade de 

funcionamento em locais sem muitas exigências infra-estruturais, como a existência de 

laboratórios, bibliotecas, por exemplo.  

Entretanto, não estamos negando que a atual política de interiorização da UFMA 

seja um marco na história dessa instituição, ainda que tardio. A possibilidade de acesso à 

educação superior em uma universidade pública é um sonho e uma dívida social contraída 

em favor de uma parcela significativa da população maranhense, sobretudo daquela que 

não reside e/ou não tem condições de permanecer na capital. O que estamos tencionando 

por em relevo é a criação e oferta de cursos de graduação pertencentes, majoritariamente, à 

área das licenciaturas e, ainda, de novas licenciaturas, as LI, quiçá sob condições infra-

estruturais inadequadas para o alcance de uma qualidade socialmente referenciada.  
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