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RESUMO 

 

Como a finalidade de identificar a produção de conhecimento envolvendo a Educação Superior e 

desdobramentos de sua expansão, interiorização e democratização de acesso no período de 2003 a 2005, em 

ações do programa Expandir, o estudo apresenta a construção do estado do conhecimento, resultante de trabalhos 

publicados no GT11 – Políticas de Ensino Superior da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação). O percurso metodológico é delineado pela abordagem quanti qualitativa, apresentando 

um estudo documental com caráter exploratório, a partir dos trabalhos da ANPEd, no período de 2005 a 2013, ou 

seja, da 28ª a 36ª reunião, sendo identificados trabalhos em nove reuniões. Ao finalizar a busca, estudos e 

análises dos trabalhos, fica evidente a restrição de materiais produzidos que apresentem pesquisas de forma 

específica, tematizando o desenvolvimento do Programa Expandir no Brasil, sendo este caracterizado como ação 

inicial da expansão da educação superior pública no Brasil no Governo Lula. A maioria dos estudos dedicam-se 

a segunda fase de crescimento que envolve o REUNI e outros programas, desta forma deixando uma lacuna de 

estudos e pesquisas que são merecedoras de aprofundamento em outras instâncias de pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Educação Superior. Expansão. Estado do Conhecimento 

 

 

DIALOGANDO COM A ANPEd 

 

O presente artigo tem a intenção de apresentar ensaio constituído através da 

construção do estado do conhecimento, visando elucidar concepções que fundamentam os 

estudos e suas potencialidades para trazer subsídios ao debate a acerca da especificidade da 

temática em volta da Educação Superior e desdobramentos de sua expansão, interiorização e 

democratização de acesso, com base nos trabalhos publicados no GT11 – Políticas de Ensino 

Superior da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação).  

O levantamento disponibilizado no banco de dados possibilita identificar uma 

pluralidade de temas e delineamento assumidos nas produções, o que permite a realização de 

estudos com recortes analíticos específicos – caso deste trabalho- cujo motivação tem origem 

da identificação de uma tendência emergente, que trata sobre a expansão e democratização da 

Educação superior pública no Brasil.  
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O corpus
1
 sobre o qual incidiu esse trabalho é composto de artigos apresentados nas 

reuniões anuais, disponíveis no site da ANPEd, entre 2005 a 2013, ou seja, da 28ª reunião a 

36ª reunião. A escolha por nove reuniões, diz respeito ao tempo que envolve a temática 

“Expansão do Ensino Superior do Sistema Federal Brasileiro no período 2003 a 2005” e o 

desenvolvimento do Programa Expandir
2
, que teve seus objetivos contemplados a partir de 

2005 até os dias atuais. 

Segue a descrição dos dias e locais onde cada reunião foi realizada, conforme 

informações disponibilizadas no site da ANPEd : 

 28º Reunião Anual – 16 a 19 de outubro de 2005, em Caxambu, MG 

 29º Reunião Anual – 15 a 18 de outubro de 2006, em Caxambu, MG 

 30ª Reunião Anual – 7 a 10 de outubro de 2007, em Caxambu, MG 

 31ª Reunião Anual – 19 a 22 de outubro de 2008, em Caxambu, MG 

 32ª Reunião Anual – 4 a 7 de outubro de 2009, em Caxambu, MG 

 33ª Reunião Anual – 17 a 20 de outubro de 2010, em Caxambu, MG 

 34ª Reunião Anual – 2 a 5 de outubro de 2011, em Natal, RN 

 35ª Reunião Anual – 21 a 24 de outubro de 2012, em Porto de Galinhas, PE 

 36ª Reunião Anual – 29 de setembro a 2 de outubro de 2013, em Goiânia, GO. 

Considerado nesse trabalho a matéria-prima do pesquisador, o corpus é constituído dos 

textos selecionados, pois segundo Moraes (2003, p. 194), o corpus é “essencialmente de 

produções textuais”, e acrescenta que “os textos que compõem o corpus da análise podem 

tanto terem sido produzidos especialmente para a pesquisa, como podem ser documentos já 

existentes previamente”. Assim, essa pesquisa teve como corpus somente textos já 

produzidos, que foram publicados por outros autores. 

Este tipo de levantamento bibliográfico, também conhecido como pesquisa de estado 

do conhecimento, permite realizar um balanço do estado de coisas vigentes numa determinada 

área do conhecimento. Segundo Biancha (et al 2004), é importante avaliar as continuidades e 

descontinuidades teóricas e metodológicas, o quanto se redunda ou se avança na produção de 

saber, para evitar a cristalização do conhecimento e provocar um constante movimento para 

                                                           
1
 O Corpus é o conjunto de informações sistematizadas na forma de textos, imagens ou outras formas de 

representações gráficas. A definição e delimitação do Corpus é função do pesquisador, que assim inicia o 

processo de análise pela desconstrução dos textos. Desconstrução é a etapa de derivação do Corpus em 

elementos textuais significativos, caracterizando-os de forma a buscar uma compreensão ampla das 

possibilidades de sentidos (MORAES e GALLIAZZI, 2007). 
2
  Programa de Expansão da Educação Superior Pública/EXPANDIR (2003-2006), proposto pelo Governo Lula, 

constituído como uma das principais metas do Ministério da Educação. Reconhecendo o papel estratégico das 

Universidades – em especial do setor público- para o desenvolvimento econômico e social. 
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avançar na compreensão do objeto de estudo, assim como Morosini e Fernandes também 

destacam: 

Estado do conhecimento é a identificação, registro, categorização que levem à 

reflexão e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um 

determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros 

sobre uma temática específica” (MOROSINI e FERNANDES 2014, p. 155).  

 

Esta escrita, foi realizada através de uma abordagem quanti-qualitativa, que além de 

quantificar os dados, destacando os resultados por meio de gráficos, para visualizar as 

informações e ajudar na análise qualitativa do corpus, utilizou-se da técnica de análise textual 

discursiva. 

A pesquisa foi realizada em duas etapas, com a pretensão de aprofundar estudos no 

campo de pesquisa. Na primeira etapa, realizou-se um estudo de caráter inventariante a partir 

dos trabalhos da ANPEd, visando detalhar a temática, através de títulos e palavras – chave. 

 Na segunda etapa, realizou-se um estudo qualitativo de caráter exploratório, com um 

recorte intencional da amostra, com o objetivo de identificar, nos trabalhos apresentados, 

evidências de aproximação da temática a ser investigada, caracterizada pela expansão e 

democratização da educação pública,  envolvendo o Programa Expansão das Universidades 

Federais implantado em 2003, cujo objetivo geral se referia a “Expandir o sistema federal de 

ensino superior, com vistas a ampliar o acesso à universidade”  (BRASIL, MEC,2005,p.04), 

sendo então denominado Programa Expandir. 

 Os dados foram analisados sob a perspectiva da Análise Textual Discursiva, de 

Moraes (2003). Como descreve o autor, o ciclo é composto da desmontagem dos textos, do 

estabelecimento de relações e da captação do novo emergente, e, após, é apresentada a 

descrição, detalhando o ciclo de análise descrito. 

 Após a seleção do corpus, foi realizada a codificação dos materiais e para melhor 

visualização e análise dos dados, optou-se por apresentar os dados através de tabelas e 

gráficos. 

 Para a visualização da quantidade de trabalhos selecionados e publicados em cada 

reunião (2005 a 2013), apresento tabela inicial com número geral para a análise da construção 

deste estado do conhecimento, no GT11 – Políticas de Ensino Superior, totalizando a 

publicação de 100 trabalhos. 
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Tabela 1- Trabalhos publicados na ANPEd, no Grupo de Pesquisa GT11, entre 2005 e 2013 

Reuniões 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª TOTAL 

 

Trabalhos 

Publicados:  

 

11 13 12 14 12 13 18 12 11 
 

100 

Fonte: Reuniões da ANPEd. Dados Sistematizados pelo autor (2015) 

 

 Este recorte mostra o mapeamento dos trabalhos selecionados no GT11 e a 

organização das informações dos aspectos que envolvem assuntos/temáticas, a origem dos 

trabalhos, suas metodologias e seus respectivos referenciais teóricos utilizados.  

 Para obter um panorama geral sobre as tendências das pesquisas, foram analisados 

previamente todos os títulos dos trabalhos, ou seja, dos cem trabalhos das últimas nove 

reuniões, e, quando necessário, realizou-se a leitura flutuante, que se estendeu aos resumos e, 

em algumas situações, aos artigos completos, a fim de identificar se haviam trabalhos que 

abordassem a temática da expansão, interiorização ou democratização da educação superior 

público.  

 Cabe destacar que foram identificados muitos artigos que abordavam a pós-graduação, 

situação que me provoca a reflexão sobre a necessidade de um grupo de trabalho que possa 

abordar este nível de ensino, sendo que essa temática teve sua maior concentração no ano de 

2011 e 2012. 

 Outra constatação, no ano de 2012, diz respeito a um trabalho que investiga a 

realidade da formação técnica na graduação, temática nova derivante da implantação dos 

cursos tecnólogos em nível superior. Situação que também destacamos é relativa a trabalhos 

que apresentam a realidade dos cursos de graduação frente à perspectiva internacional, 

propondo comparativos entre a educação brasileira e de outros países.  

 Desta forma, de modo geral a interpretação das informações apontou que nos, últimos 

nove anos, as publicações na sua maioria focaram na educação superior e nos estudos da 

graduação, o que pode ser identificado no gráfico a seguir. 
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Tabela 02 - Trabalhos publicados na ANPEd, no Grupo de Pesquisa GT11, entre 2005 e 2013 

– Categorias de análise 

 

Fonte: Reuniões da ANPEd. Dados Sistematizados pelo autor (2015) 

 

Elucidada a primeira categoria, concentramos nossos estudos nos trabalhos que 

abordam a educação superior. Como segunda categoria de análise, buscou-se identificar, 

através dos títulos, pesquisas relacionadas com a expansão, interiorização e democratização 

da educação superior pública. A verificação resultou em treze trabalhos, em sete reuniões, 

sendo que, no ano de 2008 e 2011, nenhum artigo foi identificado dentro da categoria de 

análise proposta, situação explicitada na tabela a seguir. Cabe salientar que a busca foi 

realizada, inicialmente obedecendo à classificação por título, mas em alguns casos fez-se 

necessário complementar com a leitura das palavras-chave e resumos, para que realmente as 

categorias de análise pudessem ser consideradas, pois muitas vezes o título pode provocar 

uma dúvida ou uma dúbia interpretação. 

 

Tabela 03- Trabalhos publicados na ANPEd, no Grupo de Pesquisa GT11, entre 2005 e 2013 

– Com foco na expansão, interiorização e democratização do ES 

 

Fonte: Reuniões da ANPEd. Dados Sistematizados pelo autor (2015) 
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Considerando os treze trabalhos selecionados, iniciou-se a leitura flutuante desses 

artigos, a fim de mapear as IES de origem, tipo de estudo, técnicas de análise e principais 

teóricos referenciados, desta forma produzindo elementos para análise das principais fontes e 

conceitos estudados na área. 

Quanto à origem dos treze trabalhos selecionados, é fundamental destacar que os 

autores estão todos vinculados a instituições públicas, dez trabalhos desenvolvidos em 

instituições federais e três foram em universidades estaduais, sendo um fruto da UEG – 

Universidade Estadual de Goiás, e dois da UNICAMP- Universidade Estadual de Campinas, 

apresentados em anos diferentes, mas pela mesma autora. Assim podemos sintetizar 

ressaltando que são treze artigos, mas são doze autores de trabalhos escolhidos para esta 

análise.  No que se refere à região de origem das IES envolvidas, podemos identificar que 

nenhum trabalho advém da Região Sul, havendo um equilíbrio entre as demais regiões, 

destacando-se a Região Nordeste, com quatro trabalhos. 

 

Tabela 04 -  Trabalhos publicados na ANPEd, no Grupo de Pesquisa GT11, entre 2005 e 

2013, considerando as regiões do País 

 

Fonte: Reuniões da ANPEd. Dados Sistematizados pelo autor (2015) 

 

Fator significativo para nossa análise, foram três trabalhos do Pará, especialmente da 

UFPA – Universidade Federal do Pará, que nos remetem à reflexão de quão importante pode 

ter sido a proposta do governo federal  que estimulava a expansão do educação superior em 

locais mais afastados dos grandes centros, fator que se repete na identificação das demais 

universidades que fomentam pesquisas na temática em questão, pois observamos uma 

determinada concentração de trabalhos em algumas Instituições. Destacamos os trabalhos 

advindos de autores representantes dos estabelecimentos de ensino públicos do Nordeste, que 

há pouco tempo  não apresentavam número expressivo de pesquisas na área publicadas na 
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ANPEd, situação que se modificou após a expansão da educação superior. Mesmo nas IES 

identificadas no Sudeste, somente a UNICAMP pode ser relacionada ao fluxo universitário 

dos grandes centros acadêmicos.  

 

Tabela 05 - Instituições de Ensino Superior representativas em relação aos trabalhos 

analisados 

 

Fonte: Reuniões da ANPEd. Dados Sistematizados pelo autor (2015) 

 

No processo de análise e seleção dos trabalhos, e através da leitura mais cautelosa dos 

artigos, identificam-se subcategorias significativas ao objetivo desse estado de conhecimento, 

pois alguns trabalhos estão parcialmente envolvidos com a temática inicialmente proposta. 

Assim faz-se necessário apresentar três subcategorias que possibilitaram um recorte 

específico, ficando estabelecidas como: Políticas Públicas Gerais, Público e Privado e, por 

fim, a subcategoria que subsidiará a análise de Políticas de Expansão do Governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. Subcategorias resultantes de treze trabalhos, que agora elencamos: 

 

Quadro 01- Relação de Trabalhos da ANPEd selecionados para análise – subcategorias 

Ano Reunião 

ANPEd 

Autor (es) IES Título 

Política Pública Geral 

2005 28ª Cristina Helena 

Almeida de Carvalho 

UNICAMP Política do ES e Renúncia Fiscal: da reforma Universitária de 1968 

ao PROUNI 

2009 32ª Alfredo Macedo 

Gomes 

Karine Nunes de 
Moraes 

UFPE A Expansão da Educação Superior no Brasil Contemporâneo: 

questões para debate 

2010 33ª Suely Ferreira UEG Reforma do ES no Brasil e na Europa: em debate novos papéis 

sociais para Universidade 

2012 35ª  Luciene das Graças 
Miranda Medeiros 

UFPA REUNI: uma nova regulação para a expansão da educação superior 
pública ou um maior controle das universidades federais? 

2013 36ª Giselle Cristina 

Martins Real 

UFGD Expansão e avaliação na fronteira: efeitos da política de educação 

superior 

2013 36ª Olgaíses Cabral Maués 
Michele Borges de 

Souza 

UFPA A expansão da educação superior no Brasil e as políticas de 
formação de professores 

Pública e Privada 

1 
1 
1 

3 
1 

2 
1 
1 

2 

UEG 

UFMA 

UFPB 

UFRRJ 

UNICAMP 

Trabalhos por IES 

Total 
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2005 28º Vera Lúcia Jacob UFPA A política para a educação superior: entre o público e privado 

2006 29ª Cristina Helena 
Almeida de Carvalho 

UNICAMP Políticas para o ensino superior no Brasil (1995-2006): rupturas e 
continuidade nas relações entre público e privado 

Políticas de Expansão do Governo Lula 

2006 29ª Celia Regina Otranto UFFRJ A Reforma da Educação Superior do Governo Lula: da inspiração 

à implantação 

2007 30ª Denise Bessa Léda UFMA Universidade nova/plano de reestruturação e expansão das 
universidades federais: mais uma dose da reforma universitária? 

2009 32ª Lívia Veleda de Souza 

e Melo  

UNB Democratização do acesso à educação superior: o caso da 

universidade de Brasília – Campus Planaltina 

2009 32ª Éder Dantas 
Luiz de Sousa Junior 

UFPB Na contracorrente: a política do governo Lula para a Educação 
Superior 

2012 35º Ana Lucia Borba de 

Arruda 
Alfredo Macedo 

Gomes 

UFPE Democratização do acesso à educação superior: o REUNI no 

contexto da prática 

Fonte: Reuniões da ANPEd. Dados Sistematizados pelo autor (2015) 

 

Ao aprofundar as leituras, podemos restringir cinco trabalhos para o foco específico 

que envolve as políticas públicas de expansão do ensino superior público no período de 2003 

a 2005, recorte desta pesquisa, assim como tratam de questões referentes a interiorização e 

democratização do acesso as IFES
3
. Os demais trabalhos também focalizam a expansão da 

educação superior, mas flexibilizam suas pesquisas para áreas diversas pertencentes a esta 

demanda. 

Quanto à natureza dos cinco trabalhos selecionados, todos são caracterizados como 

qualitativos, sendo também quatro pesquisas de cunho exploratório e uma caracteriza um 

estudo do caso. Cabe ressaltar que somente um dos artigos descreve especificamente sua 

metodologia, nos demais se fez necessária a leitura completa dos artigos, para identificar, de 

forma interpretativa, a metodologia utilizada.  

Quanto aos instrumentos, quatro pesquisas apresentam uma análise documental, e uma 

descreve que seus instrumentos envolvem análise documental e entrevistas semiestruturadas. 

Ao avaliar as referências bibliográficas, parte-se do princípio de algumas referências 

são validadas em outros ambientes de produção científica, sendo assim, ao verificar os 

principiais autores, não nos restringimos aos cinco trabalhos da subcategoria acima 

mencionada, mas, para fins de aprofundamento, destaca-se a bibliografia dos treze trabalhos 

inicialmente selecionados, o que de certa forma amplia as possibilidades de análises 

posteriores. Diante do exposto, destaco os autores que são apresentados em mais de um 

trabalho, tendo os autores nos artigos da ANPEd também outros trabalhos referenciados. 

Elencamos abaixo os principais autores que constituem a base de referência teórica dos 

trabalhos apresentados e analisados diante deste recorte temporal e temático: 

 

 

                                                           
3
 Instituições Federais de Ensino Superior 
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Quadro 02– Principais autores referenciados nos trabalhos da ANPEd (2005 – 2013) 

Principais Fontes Bibliograficas 

AMARAL, Nelson 

Cardoso 

AMARAL, N. C. A reforma da Educação Superior do governo Lula: Autonomia relativa e 

financiamento. Inter-Ação: Revista Faculdade de Educação, Goiás, v. 30, n. 1, p. 11-35, jan./jun. 2005. 

CARVALHO, 
Cristina Helena 

Almeida de 

CARVALHO, Cristina Helena Almeida de. Política para o ensino superior no Brasil (1995-2006): 

ruptura e continuidade nas relações entre público e privado. Documento impresso, Campinas, 

Unicamp, Tese de Doutorado, 2011. 

CHAUÍ, Marilena CHAUÍ, Marilena.. A universidade pública sob nova perspectiva. Revista Brasileira de Educação, 

Campinas, SP, n. 24, p. 5-15, set. /out. /nov./dez. 2003.08. 
CHAUI, M. Escritos sobre a Universidade. São Paulo:UNESP,2001 

CHAUÍ, Marilena. Fantasias da Terceira Via. Folha de São Paulo. Caderno Mais, p.6-10, São Paulo, 

19/12/99. 

CUNHA, Luiz 

Antônio 

CUNHA. L.A. O desenvolvimento meandroso da educação brasileira entre  o Estado e o mercado. 

Educação e Sociedade, Campinas, v.88,n.100,p.809-829, 2007 

CUNHA, Luiz Antônio.  O ensino superior no octênio FHC. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 24, 
n. 82, p. 37-61, abril 2003. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br 

DIAS SOBRINHO, 

José 

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação: Políticas Educacionais e Reformas da Educação Superior. São 

Paulo: Cortez Editora, 2003. v. 1. 

DIAS SOBRINO, J. Quase mercado, quase educação, quase qualidade: tendências e tensões na 

educação superior. In:_____. Universidade e a Avaliação: entre a ética e o mercado. Florianópolis: 

Insular,2002. 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação ética e política em função da educação como direito público ou 

mercadoria? Educação & Sociedade. Campinas, v 25, n88, out,2004. 

DOURADO, F.L DOURADO, F.L. Reorganização dos sistemas público e privado da educação superior. Linhas 

críticas, v.11, n.20,jan-jun.2005. 
DOURADO, L.F. Reforma do Estado e as Políticas para a educação superior no Brasil nos anos 90. 

Educação e &Sociedade,2002,vol.23,n.80 

FÁVERO, M.L.A FÁVERO, M.L.A. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
2010. 

MOROSINI, M.C MOROSINI, M.C. Qualidade da educação universitária: isomorfismo, diversidade e eqüidade. 

Interface, Botucatu, v.5, n.9, pp. 89-102, ago. 2001. 

______. Estado do conhecimento sobre internacionalização da educação superior: conceitos e 

práticas. Educar, Curitiba, n.28, p. 107-124, 2006. 

______. Avaliação da educação superior no Brasil: entre rankings globais e avaliação institucional. 

In: OLIVEIRA, J.F. DE; CATANI, A.F.; SILVA JUNIOR, J. dos R. (Orgs.). Educação superior no Brasil: 
tempos de internacionalização. São Paulo: Xamã, 2010, p. 79 – 104. 

OLIVEIRA. J.F;  OLIVEIRA. J.F; DOURADO, L.F; MENDONÇA,E.F. UnB: da universidade idealista à universidade 

modernizada. In: MOROSINI, M (org). A Universidade no Brasil: concepções e modelos. 
Brasília:INEP,2006.p.145-170. 

OLIVEIRA, João Ferreira (et al). Democratização do acesso e inclusão na educação superior no Brasil. 

IN: Educação Superior no Brasil: 10 anos pós-LDB. Brasília:INEP,2008. 

SAVIANI, Demerval SAVIANI, Demerval. O plano de desenvolvimento da Educação: análise do projeto do MEC. 
Educação e Sociedade, v. 28, n. 100 – Especial, p.1231 - 1255, out. 2007. Disponível em 

http://www.cedes.unicamp.br 

SILVA JUNIOR, 
João dos Reis 

SILVA, J. R. J. Novas faces da Educação Superior no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001. 
SILVA, J.R. Reforma da Educação superior: a produção da ciências engajada ao mercado e de novo 

pacto social. IN: DOURADO, Luiz Fernnes; OLIVEIRA, J.F. CATANI, Afrânio Mendes (org). Políticas 

e gestão da educação superior: transformações recentes e debates atuais. Sã Paulo: Xamã; Goiania, 
Alternativa, 2003 

 

SGUISSARDI, 
Valdemar 

SGUISSARDI, V. O Desafio da Educação Superior no Brasil. Quais são as perspectivas? Avaliação, 

ano 5, v 5, nº02,jun,2000 

SGUISSARDI, V.(org). Educação superior:velhos e novos desafios. São Paulo: Xamã, 2000. 

SGUISSARDI, Valdemar; SILVA JR. As fases da educação superior no Brasil: reforma do estado e 

mudança na produção. Bragança Paulista:EDUSP, 1999. 

SGUISSARDI, V. Fundações Privadas da Universidade Pública. A quem interessa? Avaliação, 

vol7,nº04,dez,2002. 
SGUISSARDI, V. Universidade brasileira na século XXI. São Paulo: Cortez, 2009. 

SGUISSARDI, V. Modelo de expansão da educação superior no Brasil: predomínio 

privado/mercantil e desafios para a regulação e a formação universitária. Educação & Sociedade, 
Campinas, v. 29, n. 105, p. 991-1022, set./dez. 2008. 

Fonte: Reuniões da ANPEd. Dados Sistematizados pelo autor (2015) 

 

 Alguns autores tiveram mais evidência nos trabalhos analisados, entre eles podemos 

destacar:  Valdemar Sguissardi, que através de diferentes obras aparece em dez dos artigos 

verificados; João dos Reis Silva Junior, que aparece citado em obras de sua própria autoria e 

também  em obras em parceria com outros autores, perfazendo um total de oito trabalhos; 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.cedes.unicamp.br/
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outros dois autores que ficam em  evidência, são Dourado e Dias Sobrinho, que têm grande 

presença na maioria dos trabalhos com obras próprias ou em parceria com outros autores. 

Ressaltamos também que existem nas referências bibliográficas nominadas vários 

documentos oficiais de diferentes órgãos do Governo Federal, Instituições da Educação 

Superior, documentos que sem dúvida são referências importantes para o corpo teórico da 

pesquisa. 

 No prosseguimento da análise, retomam-se os cinco trabalhos selecionados na 

subcategoria intitulada “Políticas de Expansão do Governo Lula”, e percebe-se que fica mais 

evidente a presença de autores como Marilena Chauí, Silva Junior, Luiz Fernando Dourado e 

Demerval Saviani. 

 Dentre os trabalhos estudados, o artigo de Otranto (2006) chama a atenção pela forma 

com que se apresenta, pois, o texto inicia com o reconhecimento da situação de crise da 

educação superior brasileira, em especial das universidades federais, mas atribui o problema à 

crise fiscal do Estado, sem maiores aprofundamentos de sua origem. Em seguida, procura 

demonstrar que a crise já está atingindo também as instituições privadas, que viveram uma 

expansão recorde nos últimos anos e agora se encontram ameaçadas pelo risco da 

inadimplência generalizada do alunado e de uma crescente desconfiança em relação aos seus 

diplomas. Após esse preâmbulo, a autora aponta as soluções e destaca os diferentes programas 

e projetos do governo federal como forma de apoio às universidades federais, destacando a 

importância da reforma universitária mais profunda. Ao longo do artigo, a autora descreve, de 

forma breve, programas do período do governo Lula, sem dar nenhum destaque ao Programa 

Expandir, aspecto que demonstra a dificuldade de encontrar referências ao referido programa 

em grande parte dos materiais estudados. 

 Outros dois trabalhos analisados, intitulados “Universidade nova/plano de 

reestruturação e expansão das universidades Federais: mais uma dose da reforma” (LÉDA, 

2007) e “Na contracorrente: a política do governo Lula para educação superior” (DANTAS e 

JUNIOR, 2009), em seus títulos abrem a possibilidade de estarem discutindo o Programa 

Expandir, mas, ao estudarmos seus resumos e ao efetivarmos a leitura do artigo completo, 

percebemos que o foco está na discussão de políticas que envolvem o REUNI
4
,  nem mesmo 

citam ou abordam a questão do Programa Expandir.  Mas os dois trabalhos podem contribuir 

com nossas reflexões, pois destacam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 

                                                           
4
 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que busca ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior. Formalizado através do  DECRETO Nº 6.096, DE 24 DE ABRIL 

DE 2007. 
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presidenciais de 2002, as expectativas geradas em torno de mudanças no âmbito das políticas 

sociais no Brasil e a esperança por meio dos programas propostos, haver uma possível ruptura 

com a política educacional predominante no governo anterior, profundamente marcada por 

limitações no gasto com a educação e no compromisso com as metas estabelecidas no Plano 

Nacional de Educação (PNE 2001-2010), as quais já haviam ficado aquém das demandas da 

sociedade civil. Os dois trabalhos trazem reflexões sobre o desenvolvimento do REUNI e 

fazem um contraponto com o PROUNI
5
. 

 Dentro desta mesma perspectiva, o trabalho de Arruda e Gomes (2012) visou analisar 

o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - 

REUNI, no que diz respeito à ampliação das oportunidades de acesso a estudantes das classes 

sociais historicamente excluídas das universidades federais no âmbito da UFPE. Traz como 

diferencial significativo seu estudo da abordagem do Ciclo Contínuo de Políticas, de Ball & 

Bowe(1992), que constitui a sua  principal referência teórico-conceitual, pois permite 

compreender a análise crítica da trajetória de programas e políticas educacionais desde sua 

formulação inicial até sua execução no contexto da prática. Os autores ressaltam a 

importância da conexão entre global-local à medida que apontam também a relevância do 

movimento local no processo político global. No ciclo contínuo de políticas, os autores 

delineiam um modelo analítico constituído por três contextos: o contexto de influência, o 

contexto da produção de textos e o contexto da prática. Embora cada contexto possua suas 

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

num movimento dinâmico e flexível. Estes conceitos nos remetem e sinalizam a importância 

do aprofundamento teórico desta abordagem para a pesquisa a ser realizada sobre a Expansão 

da Educação Superior Pública no Brasil.  

 Apresentando como objetivo analisar os alcances e limites das estratégias de 

democratização do acesso utilizadas na implantação da Faculdade UnB Planaltina, primeiro 

campi criado na proposta de expansão da Universidade de Brasília, no período de 2006-2008, 

o trabalho de Lívia Veleda de Souza e Melo (2009), intitulado “Democratização do acesso à 

Educação Superior: o caso da Universidade de Brasília – campus de Planaltina, ” é o que mais 

se aproxima do foco de estudo desta pesquisa. O artigo propõe a discussão sobre o cenário das 

políticas públicas de democratização do acesso à educação superior, entendidas como o 

conjunto de ações propostas pelo governo para expandir e diversificar o ingresso aos cursos 

                                                           
5
 O Programa Universidade para Todos (PROUNI) é um programa do Ministério da Educação, criado pelo 

Governo Federal em 2004, que concede bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de 

Educação Superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem 

diploma de nível superior. 
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superiores no país. A justificativa do trabalho ora apresentado está baseada no entendimento 

de que, historicamente, a educação superior brasileira, sobretudo a pública, esteve reduzida a 

uma pequena parcela da população.  

 Ao aprofundar o estudo sobre o trabalho de Melo (2009), verificamos que o artigo é 

resultado de dissertação de Mestrado, a qual traz elementos significativos de estudo e análise 

da temática em questão, trazendo uma reflexão sobre a história e o propósito da educação 

superior no país, assim como apresenta uma análise dos propósitos da expansão proposta no 

período de 2003 a 2010, envolvido por questionamentos sobre suas contribuições para a 

democratização da educação superior. Ao estudarmos e refletirmos sobre estas temáticas, nos 

remetemos ao foco da tese proposta nesta pesquisa. 

 Melo (2009) ainda destaca em seu trabalho que a democratização do acesso à 

educação superior não é um processo simples e está muito além da abertura de vagas nas 

instituições públicas. Envolve participação de muitos atores, planejamento, definição de 

estratégias, avaliação constante dos resultados, tomada de decisões, vontade da instituição, 

apoio político e financeiro. Por isso, é um fenômeno multifacetado e necessita de 

planejamento estratégico e acompanhamento, questões que vão permear também as hipóteses 

e problemáticas de nossa tese, pois entender estas categorias nos proporciona a compreensão 

da importância e das formas de implantação de uma universidade nova no interior do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Segundo Ferreira (2002, p. 258), as pesquisas denominadas “estado da arte” ou 

“estado do conhecimento” nos últimos 15 anos, no Brasil, parecem trazer em comum acordo o 

desafio de mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes campos de 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 

privilegiados em diferentes épocas, lugares, e de que forma e em que condições têm sido 

produzidos.  

 Através desta concepção e caminho, ao explorar trabalhos publicados nas Reuniões da 

ANPEd privilegiamos a compreensão e o aprofundamento teórico, conceitual e metodológico 

para o desenvolvimento de novas pesquisas que tenham como ponto fundante analisar as 

políticas públicas de expansão e interiorização da Educação Superior no período do Governo 

Lula, em especial as ações decorrentes do Programa Expandir. 
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Ao finalizar a busca, estudos e análises dos trabalhos, nos fica evidente a restrição de 

materiais produzidos nos últimos anos que apresentem pesquisas de forma aprofundada ou de 

forma específica, tematizando o desenvolvimento do Programa Expandir no Brasil.  A grande 

maioria dos trabalhos analisados não privilegia este período e trata da importância do REUNI, 

trazendo a reflexão sobre programas que evidenciam a distribuição de vagas e oportunidades, 

diferente do Programa Expandir, que em suas ações e proposições previa expansão física e 

estrutural das instituições de Educação Superior como ponto fundamental para concretizar a 

expansão, interiorização e democratização da educação pública superior. 

Diante do exposto podemos considerar que há material bibliográfico restrito nesta 

área, pois poucos autores dedicaram seus escritos ao período inicial na expansão da educação 

superior, o que abre oportunidade de novas pesquisas dentro desta temática, considerando seu 

recorte temporal e potencialidades de estudos e de compreensão do contexto de expansão, 

democratização e interiorização na educação superior em nosso país. 
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