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CAPÍTULO 9. Os Condicionantes educacionais e sociais e o desenvolvimento 
universitário  

 
9.1 Os condicionantes educacionais e sociais e o desenvolvimento universitário no 

Brasil 

Neste capítulo alguns indicadores educacionais e sociais serão utilizados e 

mostrados historicamente conjuntamente com o surgimento das universidades públicas 

no país a fim de, na comparação, mostrar como estes condicionantes evoluíram e tiveram 

influência sobre a instalação destas instituições de ensino superior. 

Inicialmente é preciso entender como se deu o contexto de algumas características 

importantes do desenvolvimento da educação como um todo dentro do território brasileiro, 

e para tal segue o quadro resumo da Figura 9.1, abaixo: 

 
AAlgumas características históricas da Educação Brasileira do séc.XVII ao XXI 

 
Períodos Fatos  

Século XVII ao XVIII 

� Portugal tendo o Brasil como colônia impõe a língua portuguesa como padrão, 
tem como interesse também o domínio das riquezas do país; 

� Os padres jesuítas foram os responsáveis por iniciar a educação escolarizada 
em território nacional, que se aplicou inicialmente aos índios e colonos; 

� Educação extremamente tradicional e alicerçada nos princípios religiosos, uma 
vez que a intenção dos portugueses era também apregoar os princípios da 
Igreja como forma de afirmar seu papel e não perder espaço para outros 
dogmas; 

� O ensino dos jesuítas era tido como fundamental; 
� Desde então têm-se início a criação de escolas elementares, secundárias, 

seminários e missões; 
� Os jesuítas catequizaram muitos índios e colonos, educaram a elite intelectual 

do país baseado, além do religioso, em fortes princípios morais e éticos, além de 
difundirem a língua portuguesa em todo o país; 

� A elite preparada pelos jesuítas era remetida a Portugal para cursar o ensino 
superior e estes por sua vez estavam também envolvidos no comando do Brasil; 

� Esse grupo de religiosos também chamado de Companhia de Jesus criou uma 
educação a serviço de fazer valer os interesses de Portugal no país e difundir 
religião católica; 

� Os jesuítas conseguiram formar uma nação educada sob a tutela do domínio 
português e pouco evoluiram a partir disto; 

� A influência dos jesuítas na educação do Brasil, só teve um real fim quando 
eles foram expulsos em 1759 pelo Marques de Pombal. 

Século XIX 

� O Brasil continua dentro do cenário de economia agrária-exportadora, 
baseada no trabalho escravo; 

� Com a chegada da família real no país em 1808 o cenário da educação 
brasileira toma novo rumo; 

� Porém a educação se volta a servir a elite dominate, representando um status 
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social; 
� Se fortalece o contingente de pessoas analfabetas; 
� Também se inicia aqui uma série de cursos profissionalizantes; 
� O trabalho braçal e artesanal era tido como inferior e então somente os 

privilegiados tinham acesso a educação técnico-profissional;  
� O ensino superior ainda está a serviço de uma elite dominante; 
� O estado intervém para estabelecer a escola elementar, gratuita e obrigatória, 

mas está situação só existe do ponto de vista burocrático. 

SSéculo XX 

� A educação se volta cada vez mais a atender o setor produtivo e assim os cursos 
profissionalizantes se espalham e diversificam; 

� O ensino fundamental e médio são agora massificadores, porém há perda da 
qualidade; 

� Em função disto o analfabetismo reduz, mas devido a queda na qualidade do 
ensino, surge a categoria dos analfabetos funcionais – pessoas com 
pouquíssimo nível de instrução; 

� Interiorização do ensino superior a partir de 1950 tendo na busca de 
facilidades e busca de alunos um dos seus agentes propulsores; 

� Criação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), primeira 
versão em 1961, depois com novas edições regulamenta o funcionamento de 
todos os níveis educacionais no país;  

� Criação de programas: CAPEMP (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Professores do Ensino Médio e Profissionalizante), e FUNDEB (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos 
Profissionais da Educação), incentivam ações de melhorias; 

� Mais autonomia das universidades para elaborarem seus planos pedagógicos e 
de desenvolvimento institucional; 

� A universidade tem como atividades, além do ensino, a pesquisa e a extensão 
como prioridades; 

� A universidade passa a ter um papel de multidiversidade com vistas a atender 
as demandas sociais e do mercado; 

� O ensino superior se diversifica tanto pela quantidade de cursos quanto pelo 
público: mulheres, homens, jovens, idosos, trabalhadores e outros; 

� O ensino superior passa a ser um investimento pessoal na medida em que o 
indivíduo passa a almejá-lo. 

Século XXI 

� Perspectiva de uma educação mais voltada ao social, ou ao cotidiano das 
pessoas – educação para a cidadania; 

� Por conta da globalização a educação toma um rumo mais universalizado 
tendo como base a busca de parâmetros curriculares comuns à todos; 

� Devido o avanço das novas tecnologias surge a Educação a distância, como 
nova metodologia que se insere na educação moderna; 

� A sociedade tecnológica se configura na sociedade do conhecimento, tendo na 
internet a sua mola mestre, onde o indivíduo se torna cada vez mais 
transmissor e receptor de conhecimentos. 

Figura 9.1 Pequeno esboço de algumas características histórias da Educação Brasileira do séc. XVII ao 
séc. XXI. Elaborado por Marialda Brito. Lab. De Geoprocessamento Uesb/DG. Fonte: Diversas fontes. 

 



485 
 

No conjunto de informações observadas no quadro acima o Brasil como qualquer 

outro país teve a sua educação diretamente atrelada aos fatos históricos que foram se 

dando no campo da sua economia e na esfera política. 

Desde modo nos primórdios da sua colonização a educação existente era do tipo 

elementar e com fortes dogmas religiosos, visto o fato do país, como colônia de Portugal, 

estar submetido a um processo de submissão ideológica, cultural, econômica e política, 

realizado por este último de forma sutil e eficiente ao usar a religião como meio de 

aproximação e convencimento da população local. 

O Brasil enveredado também em uma economia rural, de produção primária 

extração de madeira, mineração e outros, todos voltados ao interesse de Portugal, ver o 

seu processo educativo envolvido também neste conjunto de laços e dependências que 

acabaram por dar destino a este setor no país. 

Então primeiramente foi uma educação do tipo fundamental para catequizar e 

educar índios e colonos e ministrado de forma diferenciada para as classes privilegiadas 

que detinham o poder econômico e político no território e estes por sua vez eram 

enviados a Portugal para avançarem em seus conhecimentos, adquirirem titulações e 

atuarem posteriormente no Brasil dentro da camada dirigente e poderosa. Deste modo 

pode-se dizer que a educação de um modo geral, no Brasil, não teve avanços 

significativos nos primeiros séculos, ou precisamente até o séc. XVIII. 

Somente na segunda metade do século XIX, o país começa a se libertar do 

domínio territorial europeu e começa paulatinamente a dar passos importantes para 

investir no seu setor educativo, onde além das escolas de ensino básico e obrigatório, 

começa a criar algumas universidades dentro do território e assim firmar uma identidade 

mais independente e própria no setor, embora as influências culturais dos longos anos de 

condição de colônia não foram tão rapidamente superadas.  

È importante mencionar também que o mercado de trabalho, em meio as 

mudanças das relações trabalhistas, foi um dos grandes patamares que delineou o 

espaço da educação no país, uma vez que suas características e oscilações foram 

paulatinamente criando um ambiente no setor educativo que muito refletia o seu estado 

naquele momento. 

Então o ensino profissionalizante vinha a tona como um investimento a ser 

implementado para favorecer o desenvolvimento da nação brasileira em meio a um 

sociedade em transição, ou seja, de uma economia genuinamente agrícola para a 

industrial, e o ensino superior passa a ser o foco de formação desta tente, segundo coloca 

Lourenço Filho (2002, p. 21), abaixo:  
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O ensino profissional, considerado pelo governo central, em 1909, não 
chegou a ser cuidado segundo as novas exigências que o trabalho vinha 
apresentando. A tentativa permaneceu sem maior desenvolvimento, a não ser nos 
Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, onde suscitou a iniciativa local. O 
ensino superior apresentou, no entanto, durante os primeiros 40 anos da 
República, considerável crescimento. Os seus objetivos eram o do preparo para 
as profissões liberais: direito, medicina, engenharia, odontologia e farmácia. Mas 
nenhum núcleo de estudos desinteressados chegou a ser previsto pela legislação 
do ensino, e os que se organizaram, por iniciativa oficial ou privada, não 
mantinham relações necessárias com as instituições didáticas. 

Donde as tendências de 1889 a 1930 poderem ser assim resumidas: 
permanência do espírito da educação formal ou do ensino literário; o ensino 
profissional, apenas iniciado, com algum desenvolvimento onde o trabalho 
industrial começasse a ser organizado, mas ainda sem plano de conjunto e sem 
articulação definida com os ramos do ensino comum; nestes, o primário 
apresentava relativo desenvolvimento; crescimento comparativamente menor 
tinham os cursos secundários, cuja finalidade única era o do preparo para os 
cursos superiores; desenvolveram-se os institutos de preparo do magistério 
primário; não assim os de preparo do professorado secundário; a tendência de 
descentralização administrativa e política permanecia. Estas são as grandes linhas 
observadas em relação a todo o País. 

 

Esta situação que coloca o autor no final do séc. XIX e início do séc. XX; é um fato 

que também acaba marcando as tendências que posteriormente virão e marcarão as 

tendências da educação no Brasil, pois em meio as demandas emergentes e portanto 

mais valorizadas, não houve a preocupação de se fazer uma articulação concisa e 

madura da relação desta necessidades com os rumos da educação secundária e superior. 

Mas o grande passo da educação brasileira ocorre mesmo no século XX, ou mais, 

precisamente a partir de 1930, quando começa a ocorrer um avanço mais significativo da 

educação básica, em segundo lugar da secundária que ainda mantém o caráter 

preparatório para o ensino superior e em terceiro lugar o próprio nível superior, todos 

beneficiados pelo surgimento de novas instituições que vão dar visibilidade ao setor 

educativo, além das iniciativas político-administrativas que vão criando leis e programas 

de apoio e amparo a educação como um todo e, a partir disto a educação nacional toma 

rumos mais universais, ou seja, já se identifica com o contexto da educação mundial, no 

que diz respeito aos investimentos, ao conteúdo pedagógico-curricular, ao preparo dos 

profissionais envolvidos, ao uso das tecnologias e outros; sem porém superar por 

completo características e dificuldades oriundos de períodos da história que marcaram 

negativamente dentre outros setores o da educação. 

Finalmente a educação nacional se apresenta hoje segundo a estrutura 

apresentada no quadro da Figura 9.2 abaixo, a partir da qual se faz valer vários aspectos 

da sua funcionalidade: 
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Figura 9.2. Quadro      sintético   da     estrutura     da    educação    no    Brasil.    Fonte:     Companhia 
Nacional pelo Direito a Educação. Disponível em: 
http://arquivo.campanhaeducacao.org.br/Documentos/Quadro_Sint_Est_Educ_Brasil.pdf  Acesso em: 
mar.2013 
 
 

Primeiramente a educação nacional tem três grandes esferas administrativas: 

federal, estadual e municipal; deste modo a educação básica composta pelas formações: 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio tem respectivamente a 

administração municipal, a municipal no início e a estadual no final e a última a estadual 

como suas instâncias de investimento e funcionamento. 
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Já a educação superior goza de três instâncias administrativas, ou seja, a federal, a 

estadual e a municipal, e deste ponto de visto ela possui também mais opções de 

investimento e ou uso do recuso público para a sua expansão e desenvolvimento. 

Segundo o Sistema Educativo Nacional do Brasil (s/data), estes níveis 

educacionais compreendem também: 

 
O ensino fundamental, cujo objetivo maior é a formação básica do cidadão, 

tem duração de oito anos1 e é obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos 
sete anos de idade, com matrícula facultativa aos seis anos de idade. A oferta do 
ensino fundamental deve ser gratuita também aos que a ele não tiveram acesso 
na idade própria.  

O ensino médio, etapa final da educação básica, objetiva a consolidação e 
aprofundamento dos objetivos adquiridos no ensino fundamental. Tem a duração 
mínima de três anos, com ingresso a partir dos quinze anos de idade. Embora 
atualmente a matrícula neste nível de ensino não seja obrigatória, a Constituição 
Federal de 1988 determina a progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade da sua oferta.  

A educação superior tem como algumas de suas finalidades: o estímulo à 
criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Ela 
abrange cursos seqüenciais nos diversos campos do saber, cursos de graduação, 
de pós-graduação e de extensão. O acesso à educação superior ocorre a partir 
dos 18 anos, e o número de anos de estudo varia de acordo com os cursos e sua 
complexidade. 

 

Esta passagem coloca claramente o papel importante do qual se ocupa cada um 

dos níveis educacionais no Brasil e seus objetivos e se percebe que estão intimamente 

articulados na medida em que proporcionam preparar o indivíduo desde a infância até a 

idade adulta quando cronologicamente poderá ingressar no ensino superior e seus cursos 

sequenciais. O ensino superior assume o caráter de preparar o cidadão, desenvolver seu 

senso crítico a fim de permitir o exercício da pesquisa que terá como objetivo o 

desenvolvimento científico tecnológico na sociedade, sendo assim, é uma tarefa bastante 

comprometedora e fundamental a que assume a educação superior dentre os níveis 

educacionais observados, mas estes, por sua vez antecedem a sua existência, conforme 

se pode observar também no que está contido Plano Nacional de Educação (PNE), 1997, 

abaixo: 
 

A educação superior, a ser majoritariamente oferecida pela União em 
universidades públicas, se organizará com base na indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, e terá duração variável, de acordo com os requisitos 
de seus cursos de graduação e pós-graduação. Deve ela aprofundar a formação 
para a atividade cultural, entendida essa como científica, artística e tecnológica, 
originada e fundada no trabalho social, capacitando para o exercício profissional, 

                                            
1 O ensino fundamental passou a ser de nove anos pela Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001 que aprovou a 
PNE (Plano nacional da Educação). 
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para a reflexão crítica e a participação na produção, na sistematização e 
superação de saberes estabelecidos, na perspectiva de uma sociedade justa. 

A educação superior, integrante do Sistema Nacional de Educação, deverá 
se desenvolver de modo a contribuir para a solução dos problemas sociais, 
econômicos e políticos da sociedade brasileira, articulando-se para tanto com a 
educação básica, no que se refere a objetivos, estrutura curricular, gestão 
democrática e formação continuada dos trabalhadores em educação, 
particularmente do corpo docente. 

 

Assim o papel do ensino básico está intimamente associado ao ensino superior e 

portanto passa a ser um importante indicador deste último, uma vez que a estrutura e 

qualidade do ensino básico influencia diretamente o indivíduo que almeja ingressar no 

ensino superior e cursos posteriores, também porque a educação superior está 

intimamente ligada a C&T (Ciência e Tecnologia), e portanto tem uma vasta e complexa 

linha de atuação dentro da sociedade. 

Nesta linha a divisão em níveis da educação brasileira lhe confere uma ordem 

administrativa a fim de viabilizar e conceder recursos de forma mais organizada pelo 

estado a educação no país como um todo na tentativa de propiciar mais adequação no 

uso do recurso financeiro, uma vez que as instâncias estão localizadas nas mais diversas 

regiões do país, dentro de diversos tipos de realidades e portanto demandas e 

necessidades diferenciadas, assim a concessão e uso das verbas destinadas a educação 

podem ser melhor administradas. 

Na prática esta configuração político-administrativa enfrenta uma realidade no 

campo educacional bastante complexa e diversificada que está norteada de fatos de 

origem demográfica, econômica, social e outros que irão demonstrar através dos dados 

reais discrepâncias e antagonismos que nem sempre apresentam uma lógica explicativa 

do conjunto da educação nacional, conforme se observa na seguinte passagem de tais 

como: 

� As questões demográficas ligadas principalmente as quedas nas taxas de 

fecundidade, fazendo encolher um pouco mais as faixas etárias da 

educação infantil; 

� As fortes desigualdades sociais associadas às rendas dos trabalhadores no 

país, que atrapalham o acesso a educação, principalmente a superior; 

� As discrepâncias econômicas existentes entre as regiões do território 

nacional, que estão diretamente ligadas ao investimento nos diversos níveis 

educacionais; 

� A prioridade das instâncias administrativas  em primar pela quantidade e não 

qualidade, ou seja, promovendo o acesso de muitas pessoas, principalmente 
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ao ensino fundamental e médio, sem um amparo pedagógico-estrutural que 

garanta uma boa qualidade de ensino nas escolas; 

� Assim muitas escolas no país, são extremamente precárias: sem bibliotecas, 

salas de informática, laboratórios e outros que possam garantir o ambiente 

requerido para um bom funcionamento das aulas; 

� Profissionais mal preparados ou mal remunerados que não contribuem para 

uma boa educação, sobretudo, na educação básica; 

� Sustentar ainda em meio a situação índices de analfabetismo alto em 

algumas regiões e no combate ao mesmo nem sempre os programas são 

tão eficazes, engrossando assim as fileiras dos chamados analfabetos 

funcionais; 

�  Outros 

Segundo a publicação do MEC (Ministério da Educação e Cultura) e do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira) – Geografia da 

Educação Brasileira (2000, p. 28), a situação de acesso a educação fundamental e média, 

está assim exposta:  
Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a 
população brasileira de 0 a 6 anos (educação infantil) deverá corresponder a 
13,9% do total da população no ano 2000 e 12,7% em 2010; 2) a população de 7 
a 14 anos (ensino fundamental) ficará em torno de 16,0%em 2000 e 14,1% em 
2010; 3) a participação da população de 15 a 17 anos (ensino médio) sobre a 
população total será aproximadamente 6,2% em 2000 e 5,1% em 2010; 4) a 
população de 18 a 24 anos deverá ser 14,0% do total em 2000 e 12,2% em 2010. 

 
 

Deste modo o país vem sustentando índices favoráveis no que tange as pessoas 

envolvidas nos níveis do ensino fundamental, médio e superior e desta forma a 

publicação ainda afirma, na página 68, que: 

 
O Brasil está perto de colocar todas as crianças de 7 a 14 anos na escola. A taxa 
de atendimento escolar da população nesta faixa etária já atinge 95,8%. Da 
população na faixa etária de 15 a 17 anos, 81,1% estão na escola. 

 

E neste sentido conclusivamente, na página 36: 

 
O nível de instrução da população brasileira vem apresentando evolução 
positiva. Em 1995, do total da população na faixa etária de 25 a 64 anos, 
apenas 6,9% possuíam nível superior completo, 14,8% tinham formação 
secundária e 11,6% o fundamental completo, 36,4% haviam cursado da 4ª à 
7ª série, 16,9% tinham cursado até a 3 série e 13,5% eram analfabetos. Em 
1997, o nível de instrução dos brasileiros avançou, o que sinaliza que os as 
políticas educacionais adotadas recentemente já começam a demonstrar 
resultados. Os indicadores educacionais do País, entretanto, continuam 
abaixo da média dos países em desenvolvimento: 7,3% apresentavam nível 
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superior completo, 16,1% possuíam o secundário completo, 12,4% o 
fundamental completo, 36,2% tinham cursado da 4ª à 7ª série, 15% até a 3ª 
série e 13% não haviam freqüentado a escola 

 

Internamente os dados, apresentam-se em contínuo progresso, embora no geral, 

ou comparando o país a outras realidades externas eles baixos ou bem modestos o que 

termina por colocar o país ainda em uma situação pouco confortável no cenário mundial 

no que diz respeito ao tema educação. 

Também, sob outra perspectiva, a depender da comparação o Brasil pode assumir 

uma condição mediana a privilegiada no cenário mundial. No grupo de países abaixo é 

possível verificar esta realidade através do quadro de Kupper (s/data, p. 4) exposto na 

Figura 9.3: 

Acesso a educação: Brasil comparado a outros países 

 
Figura 9.3  Acesso a educação: Brasil comparado a outros países. Fonte:    Kupper,   A.     Educação      
Brasileira:      Reflexões     e      Perspectivas.         Revista Terra e Cultura, Ano XX, Nº 39. Disponível em: 
http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/39/Terra%20e%20Cultura_39-4.pdf Acesso em 
mar.2013. 
 
 

Neste contexto, o país está entre aqueles que permitem um bom acesso da sua 

população a educação, embora, ele não é um dos maiores, ficando equiparado com África 

do Sul, México, Indonésia, acima de Cuba, Coréia do Sul e Jordânia e bem abaixo da 

India. Claro, embutida nesta questão está a realidade particular de cada país, mas no que 

diz respeito ao Brasil, comprovadamente o acesso a educação, principalmente do ensino 

básico e depois do superior não é ruim, porém o grande problema passa a ser a 
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qualidade do ensino que se oferece que está diretamente ligado as instâncias 

administrativas dos níveis educacionais . 

Ainda em Stallivieri (s/data, p. 2), é possível verificar uma  outra visão da educação 

nacional sob a questão da educação superior: 
 

O Brasil está localizado na América  Latina,  um   Continente   visto   por   muitos 
como   de   exacerbada   pobreza.   É, sem dúvida, um continente de muitas 
desigualdades, tanto no âmbito social como no âmbito   territorial.   Conforme 
resultados do estudo do Banco Mundial, a América Latina é o continente com o 
maior número de  índices desiguais  em vários   aspectos,   incluindo-se, entre   
eles:   distribuição   de   renda,   despesas com bens de  consumo, serviços, 
acesso  à  saúde e, principalmente, acesso à educação. Mesmo assim, a 
universidade na América Latina, desde o seu surgimento, tem assumido um papel 
muito maior do que sua responsabilidade formativa. Ela traz para si a decisão de 
formar cidadãos empenhados com o compromisso social, com a luta pela 
diminuição das desigualdades, com a criação de oportunidades para todos, com o 
compromisso do desenvolvimento econômico    social   e  com  a  construção  e  
manutenção  de  identidades culturais. 

 

 A questão é que o Brasil em meio as desigualdades econômicas geradas 

historicamente no desenrolar dos acontecimentos, é um país onde a universidade tem 

demonstrado uma importância peculiar no desenvolvimento humano e econômico, aliás 

pode-se até dizer que ela ao ser fruto do contexto econômico e também uma 

influenciadora dele, só tem contribuído para a superação dos problemas e aquisição de 

novos rumos para o desenvolvimento social. 

 Neste sentido é interessante notar o que o Plano Nacional da educação tem 

previsto para este setor até o ano de 2020, segundo o que se pode notar na tabela da 

Figura 9.4 que se segue: 

 

 
Metas do PNE – Plano Nacional da Educação (2011-2020) 

 
META 1 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 

2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. 
META 2 Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos. 

META 3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e 
elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária. 

META 4 
Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 
rede regular de ensino. 

META 5 Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade 
META 6 Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica. 

 
 
 

META 7 
 
 
 

Atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 
 

IDEB 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Anos iniciais do ensino fundamental 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 
Anos finais do ensino fundamental 3,9 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 
Ensino médio 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 
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META 8 
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar mínimo de 
12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e 
dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, 
com vistas à redução da desigualdade educacional. 

META 9 Elevar a taxa de alfabetização da educação e jovens e adultos a todos os que não tiveram 
acesso à educação básica na idade própria. 

META 10 Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma 
integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. 

META 11 Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta. 

META 12 Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% 
da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

META 13 
Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores 
nas instituições de educação superior para 75% no mínimo, do corpo docente em efetivo 
exercício, sendo, do total, 35% doutores. 

META 14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação strictu sensu de modo a 
atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

META 15 
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação específica de 
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. 

META 16 Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e strictu 
sensu, garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. 

META 17 
Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio do 
profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos 
demais profissionais com escolaridade equivalente. 

META 18 Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais do 
magistério em todos os sistemas de ensino. 

META 19 
Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, a nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios de mérito 
e desempenho e à participação da comunidade escolar. 

META 20 Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% do produto interno bruto do país. 

 
Figura 9.4. Plano Nacional da Educação. Fonte: Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE – 
2011-2020). Disponível em: http://www.fasubra.org.br/index.php/2012-07-19-17-37-15/2012-07-25-13-42-
39/2012-09-21-15-17-40 Acesso em: mar.2013. Adaptado por Marialda Brito. Lab. De Geoprocessamento 
Uesb/DG, 2013. 
 

 Este plano conforme se observa tem metas bastante audaciosas e importantes 

para assegurar o desenvolvimento da educação no país deste o ensino infantil até os 

cursos sequenciais ou pós curso superior. Ele também menciona muito o termo 

universalização envolvendo primeiramente o ensino fundamental, assim como da 

superação dos índices de analfabetismo que ainda é uma realidade no país, sobretudo na 

região nordeste, neste primeiro momento se percebe que o teor da meta é garantir e 

manter os jovens na escola. Seguidamente vem a abordagem sobre o envolvimento dos 

jovens no ensino profissionalizante o que já diz respeito ao ensino médio. 

Finalmente vem a meta de abrir o acesso ao ensino superior, elevando as taxas de 

matrículas, melhorar sua qualidade e permitir também o acesso gratuito aos cursos 

sequenciais. Nesta linha há também atenção voltada a formação dos professores 

envolvidos com o magistério de ensino fundamental e médio com formação de nível 

superior e cursos de pós-graduação, além das condições trabalhistas. 
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O que se percebe na realidade é a tentativa de permitir que o teor educacional da 

população cresça em todos os níveis, com o aumento do investimento do produto interno 

bruto no setor. 

Já o Ministério da Educação através da obra: O Plano de Desenvolvimento da 

Educação, Razões, Princípios e Programas (s/data, p.25) com relação ao assunto mostra 

que: 

 
No contexto do PDE, a educação superior baliza-se pelos seguintes princípios 
complementares entre si: i) expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que 
somente 11% de jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível 
educacional, ii) garantia de qualidade, pois não basta ampliar, é preciso fazê-lo 
com qualidade, iii) promoção de inclusão social pela educação, minorando nosso 
histórico de desperdício de talentos, considerando que dispomos 
comprovadamente de significativo contingente de jovens competentes e criativos 
que têm sido sistematicamente excluídos por um filtro de natureza econômica, iv) 
ordenação territorial, permitindo que ensino de qualidade seja acessível às regiões 
mais remotas do País, e v) desenvolvimento econômico e social, fazendo da 
educação superior, seja enquanto formadora de recursos humanos altamente 
qualificados, seja como peça imprescindível na produção científico-tecnológica, 
elemento-chave da integração e da formação da Nação. 

 

Não se trata portanto apenas em aumentar os números das instituições de ensino 

superior ou mesmos dos índices que demonstram o seu crescimento, mas cultivar a 

preocupação com um ensino superior de qualidade e que geograficamente seja de 

acesso as várias regiões do país, como forma de superação das desigualdades 

promovendo-se assim a inclusão de todos neste nível educacional. 

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 

que é o principal órgão de pesquisas no país, utiliza diversos indicadores educacionais 

para mostrar o andamento do ensino no país desde o pré-escolar até o superior, porém 

indicadores são utilizados em função da sua aplicabilidade em alguma política ou mesmo 

pesquisa e, no caso, os indicadores citados, além de serem encontrados, na sua maioria 

para a série temporal em estudo, apontam algumas características do ensino no Brasil 

que conjuntamente com o surgimento historio de universidades públicas para o mesmo 

período histórico fornece subsídios para na avaliação conjunta tentar-se capturar suas 

influências na proliferação destas instituições de ensino superior. 

Por outro lado, é interessante mensurar que os indicadores educacionais e sociais 

são importantes instrumentos de avaliação das condições ou grau de desenvolvimento 

territorial, mas não há explicitamente uma separação entre eles, pois na prática se 

intercalam uma vez que o fator educativo é um “pano de fundo” da sociedade e deste 

modo ele pode ser embutido ou considerado também como um indicador social, tal como 

coloca Soligo (2012, p. 16) abaixo: 
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Os indicadores empregados para medição dos fenômenos sociais são conhecidos 
por “indicadores sociais” ou “indicadores socioeconômicos”, que, por sua vez, 
incluem os indicadores educacionais. Os indicadores quantitativos englobam todas 
as formas de medição dos fenômenos estudados pelas diversas ciências 
praticadas pelo homem.  

 

Portanto ao se abordar características da educação e em especial das 

universidades públicas indiretamente se coloca um elemento social ou vice-versa, ambas 

importantes quando se verifica índices que são provocadores ou frutos da dinâmica da 

sociedade que interliga vários fatores que passam pela ordem física, política, cultural, 

econômica e enfim. 

De outro modo os dados sociais dão corpo e visibilidade aos elementos que 

servirão a pesquisa ou a formulação de políticas públicas na sociedade ao possibilitar a 

tomada de conhecimentos das mudanças que estão ocorrendo, conforme coloca Januzzi 

(2002, p. 2), abaixo: 

  
Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de significado 
social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 
programático (para formulação de políticas).  É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que  informa algo  sobre um  aspecto da  realidade  social  
ou  sobre  mudanças  que estão  se processando na  mesma. 

 
 

Neste mesmo raciocínio em Rodrigues Jaume (2000, p.97), já é colocado o 

complexo papel que os indicadores sociais tem no conhecimento e entendimento da rede 

de fatores que envolve seu estudo assim como dos efeitos que isto proporciona:  

 
El origen del movimiento de lós indicadores sociales coincide en el tiempo 
con el interés mostrado por el análisis de la “calidad de vida” (MOPU: 
1979:15-23). Bajo el término calidad de vida se encierra: el interés por 
evaluar y valorar el grado de desarrollo, de cambio, de uma sociedad a 
través del análisis de sus distintas dimensiones (y no solo la económica), a 
saber: aspectos sociales, políticos, psicológicos y culturales; y, en 
consecuencia, el interés por evaluar la correlación entre desarrollo 
económico-desarrollo social (Setién, M.L., 1992:XXII). 

 

Então os indicadores sociais não se limitam apenas a análise da qualidade de vida 

da população, mas das mudanças que ocorrem na sociedade em função de uma série de 

aspectos interligados que podem demonstrar a relação entre seu desenvolvimento 

econômico e social.  

Neste sentido avaliar os indicadores sociais e no conjunto os educacionais, estar-

se, em sentido mais indireto, lidando com os mecanismos do desenvolvimento territorial, 
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uma vez que eles em todas as vias são provocadores dos avanços que ocorrem na 

comunidade e os feitos que estes irão trazem para a paisagem.  

Assim, os indicadores educacionais e sociais, aqui expostos em conjunto com a 

representação histórica das universidades no país traz a tona a perspectiva de 

desenvolvimento que o território experimenta sob a conduta que os dados assumem em  

cada temática abordada. 

Na questão do desenvolvimento territorial, Sol Di Filippo & Mathey (2008, p. 9), 

explicita como as temáticas da sociedade são importantes no entendimento dos diversos 

fatores que estão envolvidos nesta condição: 

 
Se considera que el desarrollo territorial implica un enfoque tanto multidimensional 
como multisectorial. A partir del mismo se busca integrar la dimensión económico-
productiva, socio-cultural, ambiental y político-institucional como así también 
proveer una mirada integral del territorio. Esto implica, en términos económicos, 
una vinculación entre la agricultura, la industria y los servicios y, en términos 
sociales, la integra ción de lós servicios -salud, educación, infraestructura, etc.- 
con el fin de mejorar La calidad de vida y el bienestar de la población que habita 
ese territorio. 
Así, se define al desarrollo local/territorial como “un proceso de construcción 
social, implementado por los actores del territorio queapunta a la generación de 
capacidades locales para aprovechar los recursos propios y movilizarlos hacia la 
satisfacción de las necesidades y losproblemas de la comunidad”. 
 

 
Para os anos de referência utilizados no surgimento das universidades: 1950, 

1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 nem sempre foram possíveis de se encontrar 

indicadores educacionais e sociais seguindo uma mesma temática, mas no conjunto foi 

possível avaliar alguns importantes, mediante a tantos outros, tais como: instituições de 

ensino fundamental, instituições de ensino médio, matrículas no ensino superior, cursos 

de nível superior, pessoas com nível superior, índice de desenvolvimento humano e índice 

de desenvolvimento humano na educação para o caso do Brasil. 

 

 
9.1.1 Instituições de nível fundamental e universidades públicas no Brasil 

 

Seguem as instituições de nível fundamental representadas para os anos de 1948, 

1963, 1971, 1980, 1991, 2000 e 2009 e o surgimento das universidades públicas nos 

anos de referência representadas nos mapas das Figuras de 9.5 a 9.11, abaixo: 
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Figura 9.5 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas no Brasil em 1948/50. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012
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Figura 9.6  Instituições de ensino fundamental e universidades públicas no Brasil em 1960/63. Elaborado 
por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.7 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas no Brasil em 1970/71. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.8 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas no Brasil em 1980. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.9 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas no Brasil em 1991. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.10 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas no Brasil em 2000. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
 
 
 
 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

BRASIL 
Instituições de Nível Fundamental e Universidades Sedes Públicas em 2000

Cada ponto = 25 instituições

Universidades Sedes

Sigla

RS

SC

PR

SP RJ

MG ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR AP

PA

MA

PI

CE
RN

PB

PE

AL

SE

BA

TO



503 
 

 
 
 
 

 
Figura 9.11 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas no Brasil em 2009. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Primeiramente os anos para os quais foram capturados os dados de instituições de 

nível fundamental diferem, em alguns momentos, dos utilizados para o estudo das 

universidades públicas, isto devido a disponibilidade das informações que não permitiram 

tal combinação e deste modo se procurou então os anos mais próximos entre estes dois 

momentos de forma a não comprometer o estudo comparativo – analítico. Também é 

importante chamar a atenção que existem aqueles estados para os quais os dados não 

foram encontrados. 

De acordo o que se pode observar através do mapa da Figura 9.5 as instituições 

de nível fundamental no Brasil começam, numericamente a partir do ano de 1948, a 

surgirem ao longo dos estados litorâneos, sendo estes os primeiros concentradores deste 

tipo de ensino, embora seu número ainda é pequeno em relação ao território. Neste 

ambiente surgem universidades brasileiras também mais numericamente concentradas no 

litoral, em 1950, especialmente nos estados de São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

ou exatamente onde também se dar mais escolas de ensino fundamental. 

Seguidamente já em 1963, através dos mapas da Figura 9.6, o número e ou 

quantidade de instituições de nível fundamental cresce sobremaneira no país, e esta 

experiência é bem vista nos estados litorâneos que passam a concentrarem sua maior 

ocorrência, exceto para o estado de Minas Gerais, que não é litoral, mas acompanha esta 

expansão. No contexto, as universidades presentes surgidas até o ano de 1960, 

continuam a se proliferarem ao longo das cidades litorâneas, cujos estados apresentam 

na sua maioria um avanço no número de instituições de nível fundamental. 

Em 1971, através do mapa da Figura 9.7, é possível averiguar que a expansão das 

instituições de nível fundamental se torna cada vez mais importante nos estados onde 

elas já vem se fixando, mas agora também o interior do país experimenta este 

crescimento, principalmente aqueles ligados aos de expansão histórica. As universidades, 

averiguadas até o ano de 1970, parecem acompanhar este avanço das escolas de ensino 

fundamental, pois aqui também se concentram onde elas se dão em maior número, 

embora mude de posição em relação aos estados litorâneos, agora, por exemplo, se 

fixando mais ao sul e litoral nordestino, não deixam de estarem nos locais onde se tem 

mais escolas de nível fundamental. 

Em 1980, observando o mapa da Figura 9.8, se pode verificar que as escolas de 

nível fundamental no país estão marcadamente presentes em todo o país, tanto nos 

estados litorâneos quanto naqueles próximos a eles. Já as universidades estão em 
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algumas cidades litorâneas e também começam timidamente a aparecem em regiões do 

interior que também avançaram em número de instituições de ensino fundamental. 

Através do mapa da Figura 9.9, para o ano de 1991, ver-se que o quantitativo de 

instituições de nível fundamental se concentram  nos estados litorâneos com significativo 

avanço para o interior, e neste contexto muito parecido com a no de 1980, surgem poucas 

universidades no país, umas ao nível das cidades do litoral e outras em estados 

interioranos, seguindo a mesma configuração espacial observada anteriormente, mas 

sempre se pode averiguar que elas estão em locais onde o ensino fundamental se afirma 

numericamente em número de instituições. 

Posteriormente no ano de 2000, pelo mapa da Figura 9.10, cresce sensivelmente o 

número de escolas de nível fundamental, mas não tão perceptível, o que significa que os 

números não avançam tanto, mas o crescimento continua nas mesmas configurações 

espaciais vistas até então, ou seja: o litoral com mais concentração de instituições do que 

o restante do país. Neste cenário as universidades aparecem e em vários locais dos 

estados brasileiros desde a faixa litorânea até onde o ensino fundamental vem 

experimentando um crescimento em função do número de escolas. 

Finalmente no ano de 2009, verificando o mapa da Figura 9.11, as instituições de 

nível fundamental se afirmam mais numericamente nos estados do litoral brasileiro, 

crescendo em direção relação ao interior do país, mas mostrando que tem uma elevada 

representação em todo o país e neste contexto as universidades públicas continuam a 

surgirem agora marcando uma outra conjuntura espacial, ou seja, aparecem em maior 

número na região sul e ao longo das cidades litorâneas das regiões nordeste e norte, 

todos locais de importante presença do ensino fundamental. 

Conclusivamente, neste tópico, é de se pontuar que: 

� As instituições de nível fundamental cresceram de forma significativa no país ao 

longo dos anos estudados; 

� Nos locais onde se deram mais escolas de ensino fundamental foram também 

aqueles de mais concentração de universidades; 

� As instituições de nível fundamental seguem a mesma configuração espacial das 

universidades e vice-versa, ou seja, ambas mantém uma tendência histórica de se 

concentrarem mais ao longo das cidades litorâneas, marcando suas presenças ai, 

o que também sugere uma influência ou favorecimento deste tipo de educação no 

surgimento de instituições de nível superior no Brasil. 
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9.1.2 Instituições de nível médio e universidades públicas no Brasil 

Aqui segue a representação das instituições de nível médio para os anos de 1952, 

1963, 1978, 1980, 1991, 2000 e 2009 em análise conjunta com o avanço das 

universidades públicas através do mapas das Figuras de 9.12 a 9.18 abaixo: 

 
 
Figura 9.12 Instituições de ensino médio e universidades públicas no Brasil em 1950/52. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.13 Instituições de ensino médio e universidades públicas no Brasil em 1960/63. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.14 Instituições de ensino médio e universidades públicas no Brasil em 1970/78. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.15 Instituições de ensino médio e universidades públicas no Brasil em 1980. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.16 Instituições de ensino médio e universidades públicas no Brasil em 1991. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.17 Instituições de ensino médio e universidades públicas no Brasil em 2000. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.18 Instituições de ensino médio e universidades públicas no Brasil em 2009. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Bem menos volumosa que a quantidade de instituições de nível fundamental, aqui 

as de nível médio são representadas naqueles anos para os quais os dados foram 

disponibilizados e que nem sempre coincidem com os utilizados para o estudo das 

universidades públicas, mas são anos relativamente próximos que possibilitam a análise 

conjunta. 

Primeiramente no ano de 1952, pelo visto no mapa da Figura 9.12, as instituições 

de nível médio começam a aparecerem em número considerável a partir da região 

sudeste do país e vão se espalhando no nordeste e sul, nas outras áreas ainda estão 

pouco representativas. É justamente na região sudeste onde também se verificou o maior 

número de universidades para o ano de 1950, onde está a maior representatividade do 

ensino médio. 

Seguidamente em 1963, pelo observado no mapa da Figura 9.13, as instituições 

começam a se avolumar pelo país, mais ainda se concentrando nas regiões sudeste, sul 

e nordeste, aos poucos vão ganhando mais espaço pelo interior. Neste ambiente as 

universidades públicas computadas até o ano de 1960, ainda com surgimento em torno 

das cidades litorâneas se espalham mais pelo nordeste, mas sempre nos locais onde as 

escolas de ensino médio vem crescendo quantitativamente. 

Em 1978, observando-se o mapa da Figura 9.14, as instituições de nível médio já 

marcam fortemente a sua presença nas regiões sul e sudeste do país e vão aparecendo 

também no centro-oeste, continuando no nordeste e outras regiões interioranas. As 

universidades que foram computadas até o ano de 1970, se concentraram mais nas áreas 

que já vem apresentando mais escolas de nível médio ao longo dos anos estudados até 

aqui. 

Em seguida, já em 1980, pelo mapa da Figura 9.15, é verificado que há um 

aumento de instituições de nível médio, mas por se tratar da avaliação de somente dois 

anos de diferença, ou seja, 1978 e 1980, não há um cômputo muito significativo deste 

aumento. As universidades computadas até o ano em questão estão concentradas ao 

longo das cidades litorâneas e agora aparecem pontualmente em algumas regiões do 

interior do país, as quais vem experimentando também um aumento das suas escolas de 

nível médio. 

Em relação ao ano de 1991, averiguando o mapa da Figura 9.16, as instituições de 

nível médio também mantêm a sua concentração nas regiões litorâneas e próximas a 

elas, mas também se espalham pelas outras regiões do interior brasileiro, assumindo um 

volume mais representativo ainda em relação aos anos estudados anteriormente. Neste 

sentido as universidades, embora me pequena quantidade não só aparecem ao longo das 
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cidades litorâneas, mas também já aparecem em outras cidades das regiões do interior 

do país, na mesma configuração espacial que vinha acontecendo desde o ano de 1980. 

Estas instituições de nível superior vão aparecendo em áreas onde não só havia muitas 

escolas de nível médio, mas também naquelas onde elas começam a tomar volume. 

Para o ano de 2000, visto no mapa da Figura 9.17, o volume de instituições de 

nível médio só faz crescer no país, não perdendo sua tendência de concentração nas 

regiões que estão próximas ao litoral, onde aliás seu número ainda é mais representativo. 

Neste contexto as universidades públicas, experimentam claramente uma interiorização, 

onde se observa seus aparecimentos pontuais em direção ao interior do país, mas 

também estão ao nível do litoral, sempre seguindo as áreas onde o ensino médio se faz 

representativo em número de instituições. 

Finalmente em 2009, através do mapa da Figura 9.18, o volume de instituições de 

nível médio já é bem firme e concentrado nas regiões onde anteriormente ele já vem 

aparecendo em grandes quantidades e agora também em várias regiões do país já 

apresentam grande quantidades destas escolas; o país como um todo mostra uma 

quantidade significativa delas, embora em alguns pontos o volume é bastante alto em 

relação o conjunto. 

Para o ano em questão as universidades públicas se mostram bem mais 

volumosas quantitativamente na região sul, onde  a quantidade de instituições de nível 

médio já vem se mostrando historicamente importantes, mas também se alastra por 

algumas cidades nordestinas e região norte que também vem apresentando bons 

números de escolas de nível médio. 

A julgar pelo fato de que tanto as instituições de nível fundamental quanto as de 

nível médio são essenciais para a formação do indivíduo que pretende entrar no ensino 

superior, ou se preparar para o mesmo; aqui se pode dizer que as áreas que mais 

receberam estas instituições da educação básica, foram também aquelas onde as 

universidades se concentraram mais ao longo dos períodos estudados. 

Pode-se concluir portanto: 

� Nos locais onde se proliferaram as instituições de ensino médio foram 

também aqueles onde proliferaram as instituições de ensino superior no 

Brasil 

� As escolas de nível médio assim como as de ensino fundamental 

contribuíram ou criaram ou ambiente favorável ao surgimento de 

universidades no país. 
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Ainda com relação ao ensino fundamental no país temos na declaração de Arelaro 

(2005, pág.1047), o seguinte: 
 

O primeiro impasse do ensino fundamental público no Brasil diz respeito à 
necessidade de se criar um novo modelo de referência de “qualidade escolar”, em 
que o ensino para todos possa significar, genuinamente, “ensino de qualidade 
para todos” É evidente que, nos últimos 15 anos, o empenho do governo federal, a 
partir dos compromissos internacionais assumidos com a assinatura da 
“Declaração Mundial da Educação para Todos”, em 1990, concentrou seus 
esforços para superar o “fosso” estatístico do atendimento educacional do Brasil, 
apontado como um dos sete piores do mundo, em qualquer nível ou modalidade 
de ensino. Esta febre estatística de alterar positivamente os resultados nacionais 
levou governos a implementar políticas que – para além do entendimento 
pedagógico da relação qualidade/quantidade educacional – significassem, em 
curto prazo, aumento do número de alunos matriculados em escolas, quaisquer 
que fossem suas condições de funcionamento. 

 
 

 O que vem retratado nesta passagem é que todo o esforço do governo em 

aumentar os números de pessoas envolvidas no ensino fundamental, acaba se 

convertendo em algo muito concentrado na questão quantitativa pondo em risco a 

qualidade do ensino em virtude da “corrida desenfreada” em busca de estatisticamente 

mostrar um índice numérico que em essência não significa um real desenvolvimento do 

ensino. 

 Seguidamente em Melo & Duarte (2011, p.11), esta situação expressa aqui parece 

colocar em risco a qualidade do ensino médio, apesar de esforços em prol da sua 

melhoria: 

 
...(novo ENEM e Ensino Médio Inovador), e a eminência de mudanças previstas 
relativas às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, que se encontram em discussão no Conselho Nacional 
de Educação (CNE), podem ser considerados como medidas políticas que 
efetivamente corroboram o enfrentamento do grande desafio histórico da 
educação brasileira em relação ao ensino médio: universalizar sua oferta pública, 
conferir-lhe qualidade e identidade própria no sistema educativo, potencializar sua 
dimensão formativa sob a concepção de escola unitária e de escola politécnica, 
entre outros. Tais princípios são apontados no documento final da Conferência 
Nacional de Educação (CONAE). Entretanto, para que eles se efetivem na prática, 
torna-se necessária a ampliação de recursos para a educação básica para além 
da política de fundos, o que, lamentavelmente, ainda parece estar longe do 
horizonte de possibilidades no cenário nacional. 

 

Esta colocação mostra que o investimento de programas voltados a melhoria do 

ensino médio deve ter respaldo também no investimento financeiro da educação básica, 

sem  o  qual  seu  futuro  fica  comprometido.  Tais  programas  como  o  ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) tem grandes chances de proporcionar um maior acesso ao 

ensino médio cumprindo assim uma das grandes metas do governo previsto no Plano 

Nacional da Educação, conforme já visto no quadro da Figura 9.4 deste capítulo. 
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Neste sentido é possível averiguar aqui, mediante o exposto como está a situação 

do grau de escolarização no país nestes dois níveis, conforme se observa no gráfico da 

Figura 9. 19 

 

 
Figura 9.19 Taxa de escolarização no ensino fundamental e médio no Brasil em 1980, 1991 e 2000. Fonte: 
MEC/INPE/Censo Escolar 1980/2000. Edudata Brasil; INGE, Censo Demográfico. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab. De Geoprocessamento, Uesb/DG. 2013 

 

Nas três décadas estudadas: 1980, 1991 e 2000, se observa que houve de fato um 

crescimento de pessoas envolvidas tanto no ensino fundamental quanto no médio, com 

um contingente numérico muito mais expressivo no primeiro caso do que no segundo. Isto 

inclusive reafirma o que já se vem colocando até aqui: o investimento no ensino 

fundamental e a preocupação com a sua universalização no país sempre foi uma 

prioridade em relação aos outros níveis educacionais. O nível médio como sendo aquele 

atrelado aos cursos profissionalizantes não agrega tanto quanto o nível fundamental. 

Também se percebe que há diferenças notórias entres os estados com relação a 

taxa de escolarização2 das pessoas no nível fundamental e médio, onde estados como 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, mostram índices maiores do 

que os demais no ensino médio, ao passo que o fundamental parece equilibrar-se entre 

                                            
2 A taxa de escolarização se refere ao percentual da população em determinada faixa etária que está 
matriculada no nível de ensino tecnicamente adequado a ela. 
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os estados, ou seja, quase não há diferenças entes eles, principalmente já no ano 2000, 

enquanto que as taxas no ensino médio se diferem bastante de estado para estado. 

Obviamente que esta situação tem uma relação direta com o ensino superior ou 

mais necessariamente com o surgimento de universidades, uma vez que é a demanda do 

ensino médio que modela ou determina a do ensino superior e consequentemente o 

surgimento de novas universidades no país. Nesta linha de raciocínio se o ensino médio 

não se expande o superior terá este reflexo e, no caso brasileiro o ensino fundamental 

historicamente tem se expandido mais, mas este número de pessoas não tem passando 

proporcionalmente para o ensino médio, pois o mesmo não cresce da mesma forma e 

consequentemente o ensino superior se esvazia mais, ou seja, cresce proporcionalmente 

muito abaixo dos outros níveis, pois se verifica ai as perdas da demanda de um nível para 

o outro historicamente. 

De certo que nas áreas onde o ensino médio e fundamental se apresentam mais 

numericamente em volume de instituições e pessoas envolvidas nos mesmos, se verifica 

também a ocorrência de mais universidades, conforme se observou nas abordagens 

feitas através de mapas e análises anteriormente; mas se pode ver aqui também que o 

acesso e a perda da demanda de um nível para o outro pode e deve ter uma relação 

direta com o número de instituições de nível superior no país. 

A importância do entendimento reside em conhecer o quanto a educação brasileira 

em sua forma hierarquizada e pulverizada em instâncias administrativas evolui em seu 

conjunto no tocante a questão final - que é o desenvolvimento territorial a partir do fator 

universidade, e esta está intrinsecamente ligada a todo um conjunto de indicadores que 

contribuem para a profissionalização do indivíduo e sua utilidade e importância no setor 

produtivo e social. 

 

 

9.1.3 Matrículas no nível superior e universidades públicas no Brasil 

 

Seguem os mapas que representam o número de matriculados no ensino superior 

no país a partir de 1960, em conjunto com o surgimento das instituições do mesmo nível 

vistos nas Figuras de 9.20 a 9.25, abaixo: 
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Figura 9.20 Matrículas no ensino superior e universidades públicas no Brasil em 1960. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.21 Matrículas no ensino superior e universidades públicas no Brasil em 1970. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.22 Matrículas no ensino superior e universidades públicas no Brasil em 1980. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.23 Matrículas no ensino superior e universidades públicas no Brasil em 1991. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.24 Matrículas no ensino superior e universidades públicas no Brasil em 2000. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.25 Matrículas no ensino superior e universidades públicas no Brasil em 2010. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Os dados relativos as matrículas no ensino superior são de âmbito geral, ou seja, 

não dizem respeito somente as instituições públicas, mas toas ligadas a este tipo de 

educação e foram encontrados para o ano de 1960 em diante e deste modo, o surgimento 

de universidades que são públicas para o ano em questão leva em consideração aquelas 

que já vem deste o ano de 1950, que é o ano de início da análise pretendida. Também 

aqui é importante salientar que nos primeiros anos estudados há indisponibilidade de 

dados para alguns estados. 

Então para o ano de 1960, pelo visto no mapa da Figura 9.20, se percebe que o 

quantitativo de pessoas matriculadas é ainda pouco representativo para aqueles estados 

onde o dado é apresentado, ou seja, a maioria não ultrapassa as 160 pessoas, mas 

também aqui os maiores valores estão nos estados do litoral brasileiro, sendo que em 

direção ao interior eles sequer existem para algumas regiões. Neste contexto tomando 

como base as universidades que surgiram a partir de 1950, elas estão todas 

concentradas nas cidades litorâneas principalmente nos estados do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, alguns estados do nordeste, sul e poucos no norte, exatamente nos locais 

que apresentam mais pessoas matriculadas em ensino superior. 

Em 1970, visualizando o mapa da Figura 9.21, há um aumento considerável de 

pessoas matriculadas no ensino superior, justamente nas regiões onde estes dados já 

vem se apresentando em crescimento, as universidades públicas surgem exatamente em 

maior número onde os matriculados em ensino superior são mais volumosos. 

Posteriormente, em 1980, em se observando o mapa da Figura 9.22, o número de 

pessoas matriculadas cresce de forma mais chamativa para o estado de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que o restante do país segue apresentando já este 

índice em lento crescimento. Deste modo as universidades públicas surgem em vários 

cidades da faixa litorânea e em alguns pontos do interior, sempre em áreas onde as 

matrículas no nível superior estão em alta ou em possível crescimento. 

No ano de 1991, observando o mapa da Figura 9.23, cresce significativamente o 

número de pessoas matriculadas no ensino superior, em especial em São Paulo, como já 

visto anteriormente, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e daí em diante em todos os estados 

do sul, nordeste, centro-oeste e norte do país, o índice vai crescendo. Neste contexto 

universidades surgem em várias partes, mas não tão preferencialmente onde os números 

de matriculados aumentaram, mas em algumas áreas do nordeste brasileiro. 

Já no ano de 2000, analisando o mapa da Figura 9.24, pode-se observar que o 

volume de pessoas matriculadas no ensino superior já é bastante significativo, em todo o 

país e assegurando altos volumes nas regiões sul e sudeste, onde este fato já vem 
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acontecendo. Agora também todos os estados brasileiros já apresentam este dado, o que 

significa que o ensino superior se expande por toda parte. Quanto as universidades estas 

se espalham por várias partes do país, mostrando que não só as regiões de alto volume 

de pessoas matriculadas no ensino superior tem universidades, mas aquelas onde estes 

números crescem também tem recebido instituições do mesmo nível. 

Em 2010, analisando o mapa da Figura 9.25, o número de pessoas matriculadas 

em ensino superior no país já é bem significativo, inclusive aumenta em relação aos anos 

estudados anteriormente nas regiões onde agora também as universidades públicas 

também têm aparecido em maiores quantidades, como a região sul, o litoral nordestino e 

norte do Brasil. 

Por se estar analisando aqui pessoas matriculadas em ensino superior em 

qualquer instituição do porte, o que se quer é mostrar que este estado de ser é favorável  

ao surgimento de universidades públicas, uma vez que, não importa qual a instituição 

pública ou privada, faculdade ou instituto superior, o ambiente onde existe a educação 

superior é favorável ao surgimento de instituições e vice-versa. 

Deste modo o que se conclui aqui é que: 

� As universidades públicas estão historicamente presentes nas áreas onde o 

número de matriculados em ensino superior cresce ou se desponta para um 

crescimento; 

� Sendo uma consequência de pessoas que procuram o ensino superior, o 

surgimento das universidades públicas são favorecidas pelo contexto da 

existência deste nível independente da sua esfera administrativa; 

� Foi percebido também que muitas vezes por conta do volume de pessoas 

matriculadas em ensino superior pertencer a esfera do ensino particular, o 

surgimento de universidades públicas onde ele é menor comparativamente, 

pode mostrar também uma demanda implícita ou ambiente favorável ao 

surgimento de instituições de ensino superior público a fim de favorecer mais 

acesso ao mesmo, sobretudo naquelas regiões menos favorecidas 

economicamente. 

 

9.1.4 Cursos de nível superior e universidades públicas no Brasil 

 

Segue aqui o estudo sobre o número de cursos superiores no Brasil em 

comparação ao surgimento das universidades públicas de 1960 a 2010 através dos 

mapas das Figuras 9.26 a 9. 31 a seguir: 
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Figura 9.26 Cursos de nível superior e universidades públicas no Brasil em 1960. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.27 Cursos de nível superior e universidades públicas no Brasil em 1970. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.28 Cursos de nível superior e universidades públicas no Brasil em 1980. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.29 Cursos de nível superior e universidades públicas no Brasil em 1991. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.30 Cursos de nível superior e universidades públicas no Brasil em 2000. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.31 Cursos de nível superior e universidades públicas no Brasil em 2010. Elaborado por Marialda 
Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Aqui o estudo sobre o número de cursos superiores no país envolve instituições de 

todo tipo, ou seja, desde as particulares até as públicas, sejam faculdades, universidades 

ou institutos de ensino superior. O importante é avaliar em que ambiente de surgimento 

destes cursos surgem as universidades públicas, e a análise se inicia a partir de 1960, 

quando o dado é disponibilizado. 

Inicialmente os cursos de nível superiores verificados em 1960, através do mapa 

da Figura 9.26, mostra que eles começam a aparecerem nas regiões litorâneas do país e 

mais precisamente concentrados no sul e sudeste, exatamente onde as universidades 

públicas começam também a se proliferarem a partir de 1950, embora no nordeste 

também elas tomam espaço ao longo das cidades do litoral. 

Já em 1970, com o mapa da Figura 9.27, os cursos de nível superior começam a 

aumentarem de volume tanto nas regiões litorâneas como em direção ao interior do país e 

neste momento as universidades computadas ocupam ligar tanto nas regiões sul e 

sudeste, nos seus interiores inclusive, quanto no nordeste, sempre acompanhando este 

crescimento do número de cursos superiores. 

Posteriormente no ano de 1980, pelo observado no mapa da Figura 9.28, os cursos 

superiores se afirmam em quantidade ainda mais significativa nas regiões sul e sudeste, 

mas agora se proliferam também em quantidade considerável pelas outras regiões do 

país. Neste ambiente as universidades públicas estão concentradas nas áreas onde se 

dar mais volume de cursos, mas também apresentam-se timidamente naquelas onde este 

quantitativo já é maior do que o averiguado anteriormente. 

No ano de 1991, analisando o mapa da Figura 9.29, o quantitativo de cursos 

superiores continua se avolumando, e agora bem mais concentrado, praticamente na 

mesma configuração espacial do ano de 1980, ou seja, sempre mais volumoso nas 

regiões sul e sudeste, e também se percebe que as universidades públicas estão mais 

uma vez presentes onde este dado se expande com mais veemência. 

Posteriormente no ano de 2000, com suporte no mapa da Figura 9.30 se 

contabiliza uma grande concentração de cursos de nível superior nas regiões sul, sudeste 

e nordeste e principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro na região sudeste a 

quantidade é extremamente maior que o restante das outras regiões do país. As 

universidades vão surgindo em vários lugares do país de forma bem pulverizada e não 

deixam de marcarem presença nas áreas onde o quantitativo de cursos superiores está 

bem concentrado ou mesmo apresenta crescimento em relação aos anos observados 

anteriormente. 
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Finalmente em 2010, o que se ver no mapa da Figura 9.31, é que o número de 

cursos de nível superior aumenta vertiginosamente em todo o país e se concentra 

demasiadamente nas regiões sudeste, sul e nordeste. Na região sudeste principalmente 

nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o volume de cursos de nível superior e 

superiormente maior que todos os outros estados do território nacional. Também aqui se 

ver que as outras regiões não citadas já tem também um quantitativo considerável de 

cursos de nível superior através das suas instituições de ensino. 

As universidades que despontam ou são contabilizadas neste período estão 

concentradas na região sul, e litoral do nordeste e norte do país. Estas instituições aqui 

estão exatamente em áreas que já vem apresentando altos volumes de cursos superiores 

ou mesmo onde eles vem crescendo, o que já segue uma tendência observada até o 

momento. 

Obviamente que o indicador de cursos superiores é bastante generalizado, mas 

contribui para entender que podem ser importantes provocadores do surgimento de 

universidades, uma vez que são através destas instituições que eles se proliferam não só 

em quantidade, mas também em diversidade e porque não dizer qualidade. 

Assim sendo é possível concluir desta relação curso superior e universidade que: 

� Há uma relação direta entre quantidade de cursos de nível superior com 

universidades, independente do tipo administrativo, e aqui se percebe que 

isto acontece muito bem para o caso das públicas; 

� Os cursos superiores se diferem em tipos diversos, então a presença de 

mais universidades é um indício da sua diversidade, dai mais um indicativo 

da sua influência no surgimento destas instituições; 

� No caso estudado, as universidades públicas seguem tendencialmente o 

crescimento da oferta de cursos superiores no país e vão estar onde eles 

notadamente aparecem mais. 

�  Este indicador que é sutil para o entendimento do surgimento de 

universidades públicas no país uma vez que se pode perceber que ao 

mesmo tempo em que elas já encontraram um ambiente propício com a 

presença dos cursos superiores de outras instituições começam também e 

ao mesmo tempo colaborarem para seu aumento e diversificação.  

Neste contexto da profissionalização do ensino superior e das novas tendências, 

Siqueira (2005, pág.2) coloca que: 
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A revolução digital não atenuou a expansão significativa do mercado de ensino 
superior em todo o mundo. Com o reforço de documentos oficiais de governos e 
de organismos internacionais - como a UNESCO3 – sobre o valor da disseminação 
da educação de terceiro grau como condição para o desenvolvimento sustentado 
de qualquer país, o modelo americano – descentralizado e mais permeável à 
influência ambiental – estimulou um crescimento impressionante do sistema no fim 
do último milênio. O estímulo foi focado nos seguintes aspectos: em número de 
instituições; tipos de titulação: licenciatura plena, licenciatura curta e seqüencial; 
nos modos de oferta à distância, intensivos, diurnos, noturnos; e cobertura 
geográfica. E tudo indica que essas características persistirão nos próximos anos. 
Acompanhando a tendência internacional, o Brasil aumentou a sua oferta de 
ensino superior nos últimos anos – expressa em número de vagas, de cursos e de 
estabelecimentos – atingindo de 8 a 10% de crescimento anual desde o ano de 
2000. 

 

Os mecanismos de oferta diversificada do ensino superior em países 

desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, tem mostrado que a abertura do 

leque de oportunidades aos indivíduos é a melhor forma de aumentar os índices de 

envolvidos neste nível de ensino. Desta forma o Brasil também tem procurado seguir este 

modelo e conseguido aumentar o número de matriculados na educação superior nos 

últimos anos. Esta é uma tendência que deverá favorecer muito o ensino superior em todo 

o mundo, e neste caso implica na oferta de mais instituições de nível superior e seus 

cursos, o que está justamente dentro do foco do estudo aqui pretendido, que é o de 

expansão territorial das universidades no Brasil, que dentre outros fatores também deverá 

está atrelada a este fato. 

Já em Franco (2008, pág.57), outra abordagem sobre a expansão das 

universidades retoma outra característica importante: 

 
Como já afirmara Moura Castro (2003) à exceção de poucos cursos como o Direito 
ou a Medicina, o fato de o crescimento econômico nacional estar por volta dos 3% 
e o de ampliação e expansão de alguns cursos superiores chegarem a 20% 
geraria, inequivocamente, certa saturação em alguns campos. Tal circunstância 
implica na existência de cursos mais flexíveis e menos especificistas, capazes de 
contribuírem para o desenvolvimento de competências mais gerais, e das áreas 
do conhecimento e trabalho, favorecendo o ingresso em campos de trabalho que 
não sejam tão restritos, além de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e 
a valorização da extensão a qual não pode ser confundida com a prestação de 
serviços. não se trata, pois, da desagregação de cursos ou faculdades, mas sim 
de uma abordagem mais interdisciplinar, tanto do ponto de vista dos conteúdos 
conceituais, quanto dos procedimentais e metodológicos 

 

Assim é que a diversificação dos cursos é outra diretriz importante que cria um 

canal importante entre o indivíduo e a universidade ou ao nível superior, uma vez que 

oferece mais opções de escolha onde o mesmo deve procurar se identificar ou mesmo 
                                            

3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, fundada em 1945, com sede em Paris-
França tem como objetivo promover a paz mundial através da educação, a ciência, a cultura e as 
comunicações e para age em vários países do mundo, através de programas específicos, para viabilizar 
suas ações.  
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escolher aquela profissão que lhe trará melhor oportunidade no mercado de trabalho. Por 

outra via a diversificação do conhecimento tende a favorecer diretamente a pesquisa e a 

extensão, em virtude do trabalho e do significado que a educação superior exerce nestas 

duas modalidades. 

Também no Relatório para a UNESCO da comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI (2010, p. 18), há a seguinte passagem: 

 
Por sua vez, a contribuição da universidade terá a ver com a diversificação de 

sua oferta: 
• como espaço da ciência, fonte de conhecimentos, ao instaurar as condições 

para a pesquisa teórica ou aplicada, ou para a formação dos professores; 
• como meio de adquirir – ao conciliar, no nível mais elevado, saber com 

savoir-faire– qualificações profissionais respaldadas em cursos e conteúdos 
constantemente adaptados às necessidades da economia; 

• como plataforma privilegiada da educação ao longo da vida, ao abrir as portas 
aos adultos que desejarem retomar seus estudos, ou adaptarem e enriquecerem 
seus conhecimentos, ou satisfazerem seu gosto de aprender em qualquer domínio 
da vida cultural; 

• como parceiro privilegiado de uma cooperação internacional, ao permitir o 
intercâmbio de professores e de estudantes, além de facilitar, graças a cátedras 
com vocação planetária, a divulgação dos melhores conteúdos de ensino. 

 

Esta fala metodicamente mostra linhas de ações das universidades enquanto 

instrumentos de promoção da ciência e do conhecimento, qualificação profissional 

adaptada a demanda econômica, meio de aquisição de conhecimento em qualquer etapa 

da vida e do seu papel como fonte de intercâmbio entre alunos e professores dos 

conteúdos trabalhados. Trata-se portanto de aspectos importantes da novas tendências 

que as instituições de nível deve assumir a cada dia, que por fim terá reflexo também na 

sua expansão territorial. 

Também Schwartzman (1998, p.3), comenta sobre a importância da universidade 

dentro deste contexto da diversificação e disseminação do conhecimento: 

 
Um pouco mais moderna é a visão deque as universidades devem ser um 
instrumento para a introdução e difusão dos conhecimentos e profissões novas -- 
basicamente a engenharia, a administração e a medicina de base científica e 
experimental. Agora a universidade não se limita, simplesmente, a retransmitir e 
reproduzir os conhecimentos existentes, mas deve produzir novas 
competências,e, desta forma, abrir espaço na sociedade para novas elites, 
alterando, desta forma, a ordem social anterior. As universidades tradicionais 
sempre resistiram a esta passagem, e por isto mesmo terminaram sendo 
pressionadas para mudar, seja por governos desejosos de quadro com as novas 
competências,seja por novos grupos sociais interessados em abrir espaços 
através de novos conhecimentos, e da legitimação e prestígio que as 
universidades proporcionam. Em muitos países, como na Alemanha ou Inglaterra, 
a engenharia jamais chegou a penetrar nas universidades, ficando restrita a 
escolas técnicas isoladas, sem jamais atingir o prestígio e o reconhecimento social 
típico dos países de influência francesa 
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Neste sentido e segundo o autor, a universidade além de estar atrelada a oferta de 

novas formações profissionais e competências, deve também voltar-se para promover 

mudanças na sociedade de forma que novos interesses possam atender não só as 

instâncias administrativas, mas os grupos que procuram novos conhecimentos que 

somente as universidades proporcionariam. A ideia aqui é que a universidade possua 

cada vez mais abertura às várias facções sociais no tocante a oferta do conhecimento. 

Finalmente em Resumo Técnico do Censo da Educação Superior – 2010 (p.36), 

pode-se ver que em termos de IES (Instituições de Ensino Superior) e áreas de 

conhecimento, o Brasil apresenta-se de acordo o que mostra a tabela da Figura 9.32 

abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.32 Número de IES que oferecem cursos de uma única área geral de conhecimento. Fonte: Resumo 
Técnico do Censo da educação Superior – 2010. 
 
 
 Como se percebe na tabela as áreas de ciências sociais, negócios e direito junto 

com a de educação ocupam lugar de destaque em número de IES ofertantes de cursos, 

ficando desde a área de saúde até a de ciências em segundo e em último lugar a 

dedicada a agricultura e serviços no país. 

 

 

9.1.5 Pessoas com nível superior e universidades públicas no Brasil 

 

O número das pessoas com nível superior, a partir do ano de 1960 e o surgimento 

das universidades públicas é mostrado nos mapas das Figuras de 9.33 a 9.38, a seguir: 

Número de IES que Oferecem Cursos de uma única Área Geral de Conhecimento – Brasil - 2010
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Figura 9.33 Pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos um ano de nível superior completo e 
universidades públicas no Brasil em 1960. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 
2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.34 Pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos um ano de nível superior completo e 
universidades públicas no Brasil em 1970. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 
2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.35 Pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos um ano de nível superior completo e 
universidades públicas no Brasil em 1980. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 
2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
 
 

Fonte: MEC/IBGE/IPEA/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2012

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

RS

SC

PR

SP

RJ

MG
ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR
AP

PA

MA

PI

CE
RN

PB

PE

AL

SE

BA

TO

BRASIL 
Pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos um ano de curso superior concluído

 e Universidades Sedes Públicas em 1980

Valores em %

0.2 - 3.76

3.76 - 7.32

7.32 - 10.88

10.88 - 14.44

14.44 - 18

Universidades Sedes

Sigla



540 
 

 
 
 
 

 
Figura 9.36 Pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos um ano de nível superior completo e 
universidades públicas no Brasil em 1991. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 
2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.37 Pessoas com 25 anos ou mais com  nível superior completo e universidades públicas no Brasil 
em 2000. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e 
IPEA. 
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Figura 9.38 Pessoas com 25 anos ou mais com  nível superior completo e universidades públicas no Brasil 
em 2010. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e 
IPEA. 
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Os dados aqui apresentados se iniciam a partir de 1960, ano para o qual estão 

disponibilizados e o quantitativo de universidades é referendado deste o ano de 1950, 

data inicial utilizada nas análises realizadas até aqui. Também é importante chamar a 

atenção que para os anos de 1960, 1970, 1980 e 1991, o dado se refere as pessoas com 

25 anos ou mais com pelo menos um ano de curso superior concluído, já nos anos de 

2000 e 2010 o dado se refere as pessoas que concluíram todo o curso superior, isto 

porque e mais uma vez a disponibilidade de dados se deu desta forma. 

Em 1960, a partir do mapa da Figura 9.33, pode-se observar que o quantitativo de 

pessoas com 25 anos ou mais que tem pelo menos um ano de curso superior concluído é 

ainda baixo no país, ou seja, não ultrapassa os 3,76% no intervalo de classe apresentado 

no mapa e isto para todos os estados que também apresentam dados. Neste ambiente se 

ver que as universidades públicas estão concentradas na parte litorânea das regiões sul e 

sudeste e em algumas cidades do sul e nordeste do país. Também em algumas cidades 

do norte aparecem universidades, mas não dar para fazer um comparativo pois o dado 

em questão não existe. Então aqui as áreas que apresentam o dado são aquelas onde 

aparecem mais universidades.  

Seguidamente, em 1970, observando-se o mapa da Figura 9.34, a diferença do 

ano analisado anteriormente é que todas as regiões brasileiras apresentam o dado e 

estão todas ainda dentro do mesmo patamar de 0.2% a 3.76% de pessoas com 25 anos 

ou mais com pelo menos um ano de curso superior completo. É um índice ainda baixo 

considerando o intervalo de classe do mapa e neste ambiente surgem universidades em 

maior número naqueles estados que antes já vinham sustentando estes dados, ou seja, 

sul, sudeste e algumas cidades litorâneas do nordeste brasileiro. 

No ano de 1980, verificando o mapa da Figura 9.35, já começa a aparecerem 

diferenças nos valores referentes ao percentual de pessoas com 25 anos ou mais com 

pelo menos um ano de curso superior completo; assim as regiões sul e sudeste se 

despontam neste crescimento, com destaque para o Rio de Janeiro e de forma 

excepcional o Distrito Federal na região centro-oeste que apesar de não apresentar um 

baixo índice do dado, tem na sua capital o maior valor encontrado referente ao dado em 

questão. Neste cenário aparecem universidades que estão concentradas ao nível do 

litoral, mas não necessariamente nas áreas onde o dado se dar de forma mais volumosa. 

Posteriormente, em 1991, através do mapa da Figura 9.36, o percentual de 

pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos um ano de curso superior completo já se 

espalha crescentemente em todo o país, sustentando seus maiores índices nas regiões 
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sul e sudeste, mas também se fazendo presente no nordeste e alguns estados do norte e 

todo o centro-oeste. As universidades surgem poucas e pontualmente em várias partes do 

país e  inclusive se ver que o percentual do dado cresce em relação ao verificado em ano 

anterior e nestes mesmos pontos são registradas mais universidades. 

  No ano de 2000, pelo visto no mapa da Figura 9.37, o cenário muda um pouco 

porque também o dado muda, agora já não é somente o computo de quem tem pelo 

menos um ano de curso superior completo, mas de quem já o completou. Portanto aqui a 

região sul e sudeste (com exceção para o estado do Espírito Santo), agregando ai o 

estado do Mato Grosso na região norte, sustentam o índice mais elevado, do conjunto, 

em percentual de pessoas com nível superior completo e é neste ambiente que se verifica 

que em quase todos os estados das regiões brasileiras tem pelo menos uma universidade 

pública. No centro-oeste do país o Distrito Federal continua a sustentar um índice também 

elevado deste dado. 

Por fim em 2010, ao se observa o mapa da Figura 9.38, o avanço do percentual de 

pessoas com nível superior completo no território nacional é bem nítido e avançando em 

relação ao ano de 2000, ou seja, que quase todas as regiões o valor aumentou, com 

exceção do estado do Piauí na região nordeste. Também aqui as regiões sul, sudeste, 

centro-oeste e alguns estados do norte se despontam mais no conjunto com atenção para 

alguns estados que se destacam. As universidades estão agora bem mais concentradas 

no sul, alguns pontos do sudeste e seguindo o litoral das regiões norte e nordeste, se 

apresentado, na sua maioria, em áreas onde o dado cresceu. 

Assim como o dado referente as matrículas e cursos oferecidos no país pelo ensino 

superior, este também não está atrelado somente as instituições públicas, mas é 

importante para se entender que o ambiente universitário gera este indicador que pode 

propiciar o surgimento de mais universidades. 

Neste sentido, é possível concluir que: 

� Cresce tanto o percentual de pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos um 

ano de curso superior completo como daquelas que já o completaram no país ao 

longo dos anos estudados; 

� O percentual de crescimento de pessoas com nível superior cresce e 

paralelamente as universidades públicas estão presentes onde este dado se 

desenvolve, seja fruto dele ou mesmo provocando o seu aumento. 
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Em Resumo Técnico Censo da Educação Superior – 2010, p.38, do INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) tem-se a taxa de 

escolarização do ensino superior que pode ser vista na tabela da Figura 9.39 abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.39 Escolarização Bruta e Líquida na Educação Superior no Brasil e Regiões – 2001-2009. Fonte: 
Resumo Técnico do Censo da Educação Superior – 2010. 
 
 
 Na tabela se observa que a taxa de escolarização bruta4 e a escolarização líquida5 

nos estados brasileiros cresce em proporções diferenciadas entre si ao longo dos anos 

observados; no caso as taxas de escolarização bruta são maiores que os da líquida para 

todos os efeitos, sendo que as regiões sul e sudeste são as que conservam os maiores 

valores no conjunto. 

 Sendo a escolarização bruta um comparativo entre as pessoas matriculadas com a 

população e a líquida com apenas as matriculadas, ver-se então que no Brasil se for 

comparar as pessoas envolvidas com o ensino superior com o total da população naquela 

faixa etária cresceu de forma significativa de 2001 a 2009, o mesmo acontecendo com as 

pessoas matriculadas no ensino superior; tanto em um caso como em outro o 

envolvimento da população com o nível superior foi positivo no período em questão. 
                                            

4 Segundo o Dicionário de Indicadores Educacionais (MEC/INEP) a  taxa de escolarização bruta possibilita 
comparar o total de matrículas de determinado nível de ensino com a população na faixa etária adequada à 
esse nível de ensino. Essa taxa pode ser calculada para a creche (0 a 3 anos), pré-escola (4 a 6 anos), 
ensino fundamental (7 a 14 anos) e ensino médio (15 a 17 anos). A taxa de escolarização bruta pode 
assumir valores superiores a 100%, já que o total de matrícula no nível de ensino (creche, pré-escola, 
ensino fundamental e ensino médio) pode ser superior à população com idade teoricamente adequada a 
este nível de ensino.  
5 Segundo o Dicionário de Indicadores Educacionais (MEC/INEP) a taxa de escolarização líquida identifica o 
percentual da população em determinada faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino 
regular teoricamente adequado a essa faixa etária. Essa taxa pode ser calculada para a creche (0 a 3 
anos), pré-escola (4 a 6 anos), ensino fundamental (7 a 14 anos) e ensino médio (15 a 17 anos)  

Evolução das Taxas de Escolarização Bruta e Líquida na Educação Superior –  
Brasil e Regiões – 2001- 2009 
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Estes índices revelam também que por trás dele há o que já até agora foi 

comentado sobre o ensino superior – o país tem empreendido esforços para aumentar o 

número de pessoas matriculadas neste nível de ensino, e isto está inclusive previsto no 

PNE – Plano Nacional da Educação conforme tabela da Figura 9.4 deste capítulo. 

No entanto, esta realidade está norteada de fatores e problemas que devem ser 

levantados e entendidos como itens que determinam diretamente as, embora em 

crescimento, modestas taxas de acesso ao ensino superior no país e o autor Martins 

(2002, p. 3), levanta uma questão importante que se vem observando com respeito a este 

fato que diz: 
Uma das principais transformações do ensino superior no século XX consistiu no 
fato de destinarem-se também ao atendimento à massa e não exclusivamente à 
elite. Num dos estudos da década de 1990, observou-se que no ensino superior, 
estudantes oriundos de famílias com renda de até 6 salários mínimos 
representavam aproximadamente 12% dos matriculados em instituições privadas 
e 11% em instituições públicas. Tanto no setor privado, quanto no público, a 
proporção de estudantes oriundos de famílias com renda acima de 10 salários 
mínimos ultrapassa os 60%, o que desmistifica a crença de que os menos 
favorecidos é que freqüentam a instituição privada. Se por um lado, há um 
contingente expressivo de estudantes de nível superior proveniente das camadas 
de renda intermediária, salta à vista que os menos favorecidos não usufruem da 
igualdade de oportunidade de acesso ao ensino superior seja ele público ou 
privado, não por falta de vagas ou de reforma deste, mas por problemas sociais e 
deficiências do ensino fundamental. 

 
 
 Uma questão importante e determinante a esta taxa de escolarização do ensino 

superior no país está justamente ligada a estratificação social ou as diferenças sociais e 

econômicas das pessoas. 

Na passagem do autor é visto que o envolvimento das camadas sociais menos 

favorecidas no ensino superior tem sido um fato, porém não significa que se tem um 

crescimento ao todo positivo, pois os limites estão exatamente na formação da educação 

básica e nos problemas sociais nos quais esta camada da população está envolvida e 

que não a tem preparado adequadamente para ingressar na educação superior. 

  
 

9.1.6 Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) e universidades públicas no Brasil 

 

Este índice é aqui apresentado a partir do ano de 1970 para o qual foi encontrado e 

está representado conjuntamente com o surgimento das universidades públicas nos 

mapas das Figuras de 9.40 a 9.44 a seguir: 
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Figura 9.40 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas no Brasil em 1970. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

 

 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

RS

SC

PR

SP
RJ

MG
ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR AP

PA

MA

PI

CE
RN

PB

PE

AL

SE

BA

TO

BRASIL 
Indice de Desenvolvimento Humano - IDH e Universidades Sedes Públicas em 1970

IDH (0 a 1):

0 - 0.3

0.3 - 0.4

0.4 - 0.5

0.5 - 0.6

0.6 - 0.7

0.7 - 0.9

Universidades Sedes

Em 1950

Em  1960

Em 1970



548 
 

 

 

 
Figura 9.41 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas no Brasil em 1980. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

 

 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

RS

SC

PR

SP

RJ

MG ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR AP

PA

MA

PI

CE RN

PB

PE

AL

SE

BA

TO

BRASIL 
Indice de Desenvolvimento Humano - IDH e Universidades Sedes Públicas em 1980

IDH () a 1):

0 - 0.3

0.3 - 0.4

0.4 - 0.5

0.5 - 0.6

0.6 - 0.7

0.7 - 0.9

Universidades Sedes

Sigla



549 
 

 

 

 
Figura 9.42 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas no Brasil em 1991. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

 

 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013

6º

0º

6º

12º

18º

24º

30º

36º
32º38º44º50º56º62º68º70º

0 250 500 750

Escala em Km

RS

SC

PR

SP

RJ

MG
ES

DF
GO

MS

MT

RO

AC

AM

RR AP

PA

MA

PI

CE
RN

PB

PE
AL

SE

BA

TO

BRASIL 
Indice de Desenvolvimento Humano - IDH e Universidades Sedes Públicas em 1991

IDH (0 a 1):

0 - 0.3

0.3 - 0.4

0.4 - 0.5

0.5 - 0.6

0.6 - 0.7

0.7 - 0.9

Universidades Sedes

Sigla



550 
 

 

 

 
Figura 9.43 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas no Brasil em 2000. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.44 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas no Brasil em 2008. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

 

 

 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013
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Os dados encontrados aqui sobre o IDH foi possível apenas a partir do ano de 

1970 e será analisado conjuntamente com as universidades que vem surgindo deste o 

ano de 1950. 

Então para o ano de 1970, através do mapa da Figura 9.40, é observado que nas 

regiões sul e sudeste estão os estados com os maiores índices de IDH do país, sendo 

que este o menor percentual se encontra apenas em alguns estados nordestinos. As 

universidades, contando as duas décadas anteriores se concentram bastante onde os 

índices do IDH são altos, ou seja, no sudeste (nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais), seguidamente na região sul e depois no litoral nordestino. 

Para o ano de 1980, segundo o mapa da Figura 9.41, o IDH já se apresenta bem 

elevado em toda a região sul e parte dos estados da região sudeste, mas cresceu 

consideravelmente nas regiões centro-oeste, partes do nordeste e norte. Algumas 

universidades são contabilizadas, em especial no litoral da região sudeste e nordeste;  já 

começando a ocorrerem também na região centro-oeste, na maior parte das vezes nas 

áreas onde o IDH apresentou crescimento. 

Em 1991, pelo mapa da Figura 9.42, o IDH é alto em boa parte do sul e centro-

oeste e pontualmente no norte do país. O nordeste ainda permanece em crescimento. 

Neste ambiente, universidades são contabilizadas em alguns pontos em todas as regiões 

brasileiras, recaindo em locais onde o IDH cresceu nos anos observados. 

No ano de 2000, pelo observado no mapa da Figura 9.43, o IDH já é bem alto em 

quase todos os estados brasileiros ficando pra trás apenas alguns estados da região 

nordeste e apenas um da região norte. Aqui as universidades públicas se interiorizam 

mais, ou seja, surgem em todas as regiões em cidades no interior do país que 

experimentam por sua vez uma alta no índice do IDH. 

 Por fim em 2008, observando o mapa da Figura 9.44, basicamente todos os 

estados brasileiros estão na faixa de IDH entre os valores mais elevados de 0.7% a 0.9%, 

com exceção de apenas dois estados nordestinos que ficam um pouco abaixo desta 

escala. Neste contexto mais universidades surgem na região sul e litoral das regiões 

nordeste e norte brasileiro. 

Conclusivamente pode-se dizer aqui que o IDH se apresenta em crescimento 

positivo no país, onde inicialmente se percebe que as universidades públicas são mais 

contabilizadas onde este índice se apresenta em alta, mas depois com o crescimento 

mais uniforme do mesmo pelos estados brasileiros, esta relação não é tão determinante, 

exceto pelo fato de que são nas regiões que tradicionalmente sustentam seu crescimento 

que surgem mais universidades ao longo dos anos estudados. 
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9.1.7 Índice de Desenvolvimento Humano na Educação e universidades públicas no Brasil 

O IDH da Educação é uma extensão e está aqui representado conjuntamente com 

as universidades públicas através dos mapas expostos nas Figuras de 9.45 a 9.48, 

apenas dos anos de 1970 a 2000, a seguir: 

 
Figura 9.45 Indice de Desenvolvimento Humano na Educação e universidades públicas no Brasil em 1970. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013
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Figura 9.46 Indice de Desenvolvimento Humano na Educação e universidades públicas no Brasil em 1980. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

 

 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013
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Figura 9.47 Indice de Desenvolvimento Humano na Educação e universidades públicas no Brasil em 1991. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

 

 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013
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Figura 9.48 Indice de Desenvolvimento Humano na Educação e universidades públicas no Brasil  a partir de 
2000. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 

 

 

Fonte: IBGE/PNUD/HOME-PAGE DAS UNIVERSIDADES
Adaptado por Marialda Brito/Lab. de Geop./Uesb/2013
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O IDH da educação é aqui representado apenas para os anos que o dado se 

encontra disponibilizado nas fontes que são 1970, 1980, 1991 e 2000. Deste modo as 

universidades públicas contabilizadas em 1970 englobam as de 1950 e 1960 e no ano de 

2000 são consideradas aquelas que surgem dentro e a partir dele. 

Inicialmente em 1970, a partir do mapa da Figura 9.45, já se percebe que o IDH da 

educação está em franco crescimento no país, levando em consideração o intervalo de 

valores utilizado no mapa, com destaque inicial para alguns estados das regiões sul e 

sudeste que sustentam os maiores índices do conjunto. Exatamente neste lugar está a 

maior concentração de universidades públicas registradas no país para o ano em 

questão, sendo que também no litoral nordestino surgem algumas universidades e já é 

possível verificar que elas começam a se espalhar pelo interior do território, na maioria 

das vezes recaindo nas áreas onde o IDH da educação se apresenta em valores 

crescentes. 

Em 1980, pelo visto no mapa da Figura 9.46, o IDH da educação já aumentou de 

valor em relação ao ano estudado antes em praticamente todas as regiões do país. Neste 

cenário são contabilizadas mais universidades públicas em várias partes do país. 

Posteriormente em 1991, segundo o mapa da Figura 9.47, o IDH da educação se 

mostra mais alto ainda em estados das regiões sul e sudeste, seguido pelas regiões 

centro-oeste e norte e por último na região nordeste. Algumas universidades, poucas, são 

vistas pontualmente em todas as regiões brasileiras, sobretudo nas áreas onde o IDH da 

educação apresentou mais alta nos anos até então verificados. 

Finalmente em 2000, segundo o mapa da Figura 9.48, o IDH da educação já ocupa 

os valores mais altos do intervalo de valores mostrado no mapa, ou seja, quase todas as 

regiões estão entre os valores de 0.8% a 0.95%, com exceção do estado do Acre na 

região norte e toda a região nordeste. Deste modo se ver universidades em vários locais 

considerando a partir do ano de 2000, e elas estão tanto nas cidades litorâneas quanto 

nas localizadas mais no interior e a julgar pelo fato de que o dado aumentou em todo o 

território nacional então estas instituições se proliferam em meio ao aumento dele. 

Pode-se dizer resumidamente que esta modalidade de IDH – o da educação, 

segue os mesmos passos de crescimento do IDH geral, e que, portanto, tem também 

influência no desenvolvimento das universidades públicas brasileiras, uma vez que se 

observa que o surgimento das mesmas acompanha de perto o desenrolar deste índice  

pelos estados.  
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O Indice de desenvolvimento humano é um dos mais importantes indicadores 

sociais pois envolve pontos estratégicos da sociedade que somente juntos podem retratar 

seu avanço e portanto é através dele que o IDH é obtido, equivale dizer também que é um 

índice que varia de 0 a 1 e segundo a site: http://idhmundial.no.comunidades.net/  IDH 

Mundial, de 0 a 0,499 é considerado baixo, de 0,500 a 0,799 é médio e acima de 0,800 é 

alto. No esquema da Figura 9.49 abaixo, extraído do Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2011 do PNUD6 (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

pág.181, é possível visualizar os aspectos que o envolve: 

 
Cálculo do IDH Humano – Apresentação Gráfica 

 
Figura 9.49 Cálculo do IDH Humano – Apresentação Gráfica.. Fonte: Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2011. Sustentabilidade e Equidade. PNUD. 

 

Três grandes dimensões que são uma vida saudável (atrelada a esperança de 

vida), o conhecimento (atrelado a obtenção da educação) e de um padrão de vida digno 

(atrelado ao RNB - Renda Bruta per capita), são elementos que devem existir e se 

interagirem para proporcionar uma real qualidade de vida aos pessoas e portanto 

contribuir para o IDH de um país.  

Um outro índice, utilizado no Brasil, que também segue a mesma linha de análise 

da qualidade de vida é o chamado IFDM7 (Indice Firjan de Desenvolvimento Municipal); 

também medido de 0 a 1, que é tomado a partir dos segmentos: educação, saúde, 

emprego e renda e sendo possível de ser tomado para cada um deles individualmente.  

Nos gráficos das Figuras 9.50 e 9.51 a seguir, mostra que o desenvolvimento deste 

índice foi importante entre os anos de 2000 a 2010 em todos os estados brasileiros, o que 

significa que nos segmentos no qual ele está envolvido houveram melhoras para o país 

como um todo e apesar do índice não ser muito próximo entre os estados, assim mesmo, 

todos unânimamente apresentaram avanço no seu valor. 

                                            
6 O PNUD trabalha no sentido de promover o desenvolvimento humano e combater a pobreza das nações 
com programas, metodologias, conhecimentos, assessorias e outros a fim de tornar este objetivo possível. 
7 Este índice da Firjan – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, é oriundo desta instituição de 
prestação de serviços as empresas a fim de promover o desenvolvimento do estado. 
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Figura 9.50 IFDM – índice Firjan de Desenvolvimento Municipal no Brasil. Fonte: FIRJAN (Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro). Disponível em: http://www.firjan.org.br/ifdm/ Em 20/03/2013. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab. De Geoprocessamento, Uesb/DG, 2013. 
 
 

 
Figura 9.51 IFDM – índice Firjan de Desenvolvimento Municipal na Educação no Brasil. Fonte: FIRJAN 
(Federação das Indústrias do Rio de Janeiro). Disponível em: http://www.firjan.org.br/ifdm/ Em 20/03/2013. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab. De Geoprocessamento, Uesb/DG, 2013. 
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No gráfico da Figura 9.51, tem-se o IFDM dedicado especialmente a educação, e 

este também apresentou uma considerável desenvoltura para o período observado do 

ano de 2000 a 2010 em todos os estados brasileiros. 

O IFDM tanto o geral quanto o voltado a educação foi positivo dentro do país, e isto 

significa mais um indicador importante e consequentemente influenciador ao 

desenvolvimento de universidades no território, sobretudo porque até para a educação em 

individual ele se apresentou bem. 

Deste modo é um indicador que pode ser considerado vantajoso para o 

aparecimento de universidades, uma vez que atrelado as questões educacionais, a saúde 

da população, a sua ocupação e renda, que dizer que ela usufrui de uma qualidade de 

vida que proporciona crescimento na educação e esta por sua vez retribui para que o 

círculo de boas influências se fechem aqui. 

Deste modo o elemento renda pode ser também ser considerado na sua 

individualidade como um fator importante para abrir o acesso das pessoas a uma boa 

qualidade de vida; neste caso o gráfico da Figura 9.52, mostra como vem se 

apresentando esta situação nas regiões brasileira em algumas décadas. 

 

 
Figura 9.52  Pessoas com rendimento mensal no Brasil. Fonte IBGE. Elaborado por Marialda Brito. Lab. De 
Geoprocessamento, Uesb/DG, 2013 

 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF

An
os

N
úm

er
o 

de
 P

es
so

as

Estados

Pessoas com Rendimento Mensal no Brasil



561 
 

O que se percebe aqui é que este indicador de desenvolvimento humano é ainda 

sofrível no Brasil, uma vez que se percebe que ele, ao longo dos anos estudados, ainda é 

baixo na maioria das regiões brasileiras, principalmente nos estados das regiões norte e 

nordeste, passando a ser consideravelmente mais alto nos estados de São Paulo, rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e outros poucos; o restante do país tem 

apresentam pouca quantidade de pessoas com rendimento mensal. 

Obviamente que este indicador é crucial no acesso ao ensino superior, assim como 

do estabelecimento da infra-estrutura que possibilite o seu desenvolvimento e 

crescimento dentro do país e esta deve ser uma das razões que provocaram 

historicamente a concentração de universidades em algumas regiões onde se observa 

mais concentração de gente com rendimento mensal do que aqueles onde tem poucas 

pessoas com salários. 

O Brasil é um país de extensa dimensão territorial e com graves problemas sociais 

e disparidades econômicas regionais; a existência da baixa quantidade de pessoas que 

recebem salários ou tem alguma fonte de renda mensal retrata bem isto, uma realidade 

que vai se confrontar com o surgimento de universidades e com a sua concentração 

espacial. 

 

9.2 Os condicionantes educacionais e sociais e o desenvolvimento universitário na Bahia. 

 

A evolução da educação na Bahia seguiu de perto as ocorrências do fenômeno no 

cenário nacional de modo que os acontecimentos no estado estiveram atrelados a 

aqueles já vistos aqui no item 9.1. 

No século XIX, o ensino era genuinamente primário, não obrigatório, sob influência 

dos conteúdos religiosos e um tanto quanto elitista; em Nunes (s/data, pág.13), tem-se um 

pouco deste panorama: 

 
Na Bahia em 1829, segundo dados fornecidos por Rabello (1929), em 95 das 107 
freguesias então existentes, havia escolas de primeiras letras, em 59 delas 
nacionais ou públicas e em 36, particulares. Existiam também em 30 delas, aulas 
nacionais de Gramática Latina e em outras 35, aulas particulares deste nível 
(acima do elementar, mas anterior ao nível secundário). O estabelecimento de 
outras escolas primárias foi gradual nesta província; uma circular imperial de 16 de 
janeiro de 1828 solicitara às câmaras provinciais a relação das escolas que se 
deveriam criar em cada local. Esta resposta só veio em 1830, e em 1832 a lei 
imperial de 16 de junho criou várias escolas de primeiras letras na Bahia, mas 
nem todas foram logo instaladas por falta de professores; uma só o foram em 
1836, outras em 1840. Neste último ano a província da Bahia já contava, segundo 
quadro elaborado por José Ricardo Pires de Almeida em 1889, com 132 escolas 
primárias, 124 de meninos e 8 para meninas (ALMEIDA,1989,pp.67-9). 
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 Então os estabelecimentos de escolas primárias foram paulatinamente sendo 

instaladas no estado, debaixo de fortes concepções ideológicas como a também divisão 

das mesmas em instituições para homens e mulheres, dentre outras modalidades. 

Já em Menezes (2001, pág 17), a organizadora coloca a seguinte contribuição de  

Anísio Teixeira8  ao ensino baiano: 

 
Já no ano seguinte, em 1925, Anísio Teixeira propõe e realiza uma reforma do 
sistema de ensino na Bahia, no qual reforça a implantação do ensino primário 
elementar, de quatro ou três anos (zona rural), e mais: ensino primário superior, de 
mais três anos de duração; ensino  complementar, preparatório à escola normal; 
ginásio e ensino secundário, preparatórios ao ensino superior. 

 

 A nível de Brasil a educação passa a ter uma organização administrativa de fato 

com leis de regulamentação, criação de órgãos competentes a partir de 1930 e então na 

Bahia este fato veio a acontecer um pouco mais tarde, o que é compreensível uma vez 

que os estados foram se organizando paulatinamente dentro das suas realidades e 

demandas, conforme se pode observar na seguinte passagem de Nunes, Matos & ET alii 

(s/data, pág. 6). 

 
Em 1930, com a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, tivemos uma nova 
fase, que se iniciou com a criação do Ministério de Educação e Saúde em 1931, e 
teve as leis orgânicas de ensino do período do Estado Novo (1937-45), e a criação 
do sistema S: SENAI9, SESI10, SESC11, SENAC12, para um ensino mais 
profissionalizante. 

 

A criação de todos estes órgãos foi no sentido de incentivar a educação, 

promovendo a profissionalização dos trabalhadores, ao mesmo tempo apoiando a 

indústria e o comércio e o próprio trabalhador aumentando sua inserção social e 

consequentemente a sua qualidade de vida. 

Obviamente que alguns acontecimentos surgem a nível do estado e na verdade se 

configuram em leis, medidas para viabilizarem e regulamentarem o setor educacional 

conforme se pode verificar em Boaventura (1992, p.3): 

                                            
8 Anísio Teixeira (1900-1971),foi um importante educador e escritor baiano, que criou o movimento da 
chamada Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento intelectual. Teve muita 
influência na educação da Bahia e do Rio de Janeiro e foi o fundador da Universidade do Distrito Federal 
em 1935. 
9 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – tem como missão promover a educação profissional e 
tecnológica a fim de promover a competitividade da indústria baiana. 
10 Serviço Social da Indústria – instituição aliada das empresas com objetivo de promover a melhoria da 
educação e assim aumentar a escolaridade os brasileiros. 
11 Serviço Social do Comércio – entidade privada que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do 
trabalhador do comércio, sua família e a sociedade. 
12 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – é um importante órgão de educacional profissional 
voltado ao comércio de bens, serviços e turismo. 
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A nível estadual, apareceram as Constituições de 1947, que previu o 
Conselho Estadual de Educação e Cultura, trazendo um minucioso capítulo 
sobre educação, como também a de 1967, que reduziu as funções do 
Conselho. Destas Constituições, saíram as leis orgânicas do ensino do 
Estado da Bahia. 

 
 No caso da Bahia, ela foi o único estado de federação que criou um conselho em 

1934, que agregava educação e cultura sob forte influência das idéias de um dos seus 

nomes importantes na área - Anísio Teixeira. Cabia ao conselho administrar os recursos 

financeiros para aplicação na educação e também na cultura e isto contribuiu de forma 

decisiva e importante para o avanço da educação no estado nas primeiras décadas do 

séc. XX. 

 Somente em 1967 é que foi reorganizado este conselho com a previsão da criação 

de três conselhos da educação, cultura e desporto e deste modo veio a se configurar o 

Conselho de Educação da Bahia com ações mais concentradas que puderam viabilizar 

projetos educacionais e alocar recursos para o setor educacional do estado. 

 Deste modo a educação baiana foi tomando seus rumos próprios, mas obviamente 

dentro das tendências da realidade nacional, com mudanças administrativas que foram 

paulatinamente desenhando o universo do ensino fundamental, médio e superior.  

 Assim o ensino fundamental passa a ser obrigatório e universal no país e o ensino 

médio assume uma posição secundária em relação a ele, na Bahia o mesmo ocorre só 

que agora típicos da realidade local e neste sentido no Anuário Brasileiro da Educação 

Básica 2012, a Bahia em termos gerais apresentam os seguintes números em relação a 

educação básica: 

� 43,6% concluem o ensino fundamental; 

� 36,9% concluem o ensino médio; 

� 3.965.081 crianças e jovens estão matriculadas na educação básica; 

� 92,2% (crianças e jovens de 4 a 17 anos estão na escola); 

� 5,9% tem escolaridade média em anos de estudo (pessoas de 25 anos ou 

mais); 

� 19,2% tem atraso escolar em mais de dois anos (crianças de 10 a 14 anos); 

� 16,6% são analfabetas; 

� 21,5% dos docentes do ensino fundamental (séries iniciais) tem curso 

superior; 

� 41,4% dos docentes do ensino fundamental (séries finais) tem curso 
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superior; 

� 66,4% dos docentes do ensino médio tem curso superior; 

� 3,8% é o Ideb13 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino 

fundamental (séries iniciais); 

� 3,1% é o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino 

fundamental (séries finais); 

� 3,3% é o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino 

médio. 

Estes valores estão obviamente atrelados a realidade econômica, cultural, política 

e social do estado, que sustenta uma situação no ensino médio bem aquém da média 

nacional, ou seja, está bem abaixo do esperado e esta medida pode ser vista da tabela da 

Figura 9.53 a seguir: 
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Figura 9.53 Indice de Desenvolvimento da Educação Básica. Fonte: Princípios e Eixos da Educação na 
Bahia, pág 13. Disponível em: http://consed.org.br/rh/resultados/2012/planos-estaduais-de-educacao/pee-
ba.pdf  Acesso em: mar.2013 
 
 

                                            
13 Ele foi criado em 2007 para medir a qualidade da escola e de cada rede de ensino. O Ideb é calculado a 
partir do desempenho do aluno em avaliações do Inep e nas taxas de aprovação – ele é tomado a cada dois 
anos. 
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 Como se pode observar na tabela acima a Bahia está em um dos últimos lugares 

no Ideb, superando apenas o estado do Piauí e Rio Grande do Norte, o que revela que o 

estado sustenta ainda uma situação um tanto quanto desfavorável na educação básica 

com relação ao aproveitamento do aluno na rede de ensino fundamental e médio, que o 

perfil avaliativo do Ideb, neste sentido se percebe que há um comprometimento da 

aprendizagem que porventura está atrelado a uma série de outros elementos 

relacionados ao ensino e a vida econômica do estado tais como: infraestrutura das 

escolas, metodologia pedagógica, capacidade docente, nível de renda das pessoas,  

emprego e tantos outros. Neste sentido ainda se pode observar outros números relativos 

particularmente a Bahia no que concerte a educação básica oriundos da mesma fonte que 

é o Anuário da Educação Básica Brasileira 2012, p.74, através do gráfico da Figura 9.54 

abaixo:  
Taxas de matrícula (2009), distorção idade-série (2010) e rendimento (2010)  

da Educação Básica na Bahia 

 
Figura 9.54 Taxas de matrícula (2009), distorção idade-série (2010) e rendimento (2010) da Educação 
Básica na Bahia. Em Anuário da Educação Básica 2011 – Números por Estado – Bahia. Disponível em: 
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A83376FC2C9013776334AAE47
F0   Acesso em: mar.2013 
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 Estes outros números revelam que a educação básica baiana possui percentuais 

consideráveis de pessoas envolvidas no ensino fundamental e médio, embora as 

distorções entre as idades dos indivíduos e as séries nas quais estão matriculados ainda 

são altas, ou seja, há um percentual alto de alunos nas séries iniciais e finais do ensino 

fundamental e também no médio com idades incompatíveis para as mesmas, ou então 

com a idade considerada não adequada para o nível de estudo. 

 As taxas de rendimentos positivos – aprovações dos alunos também são altas em 

comparação com as reprovações e abandono, com atenção para o ensino médio que  

apresenta uma taxa de abandono bem mais alta do que os outros níveis e esta situação 

reflete diretamente no ensino superior, uma vez que poucos muitos não terminam o 

ensino médio e consequentemente não irá fazer um curso superior. 

 Com relação ao ensino superior, este em meio a situação apresentada aqui do 

ensino fundamental e médio que tem uma relação direta com ele, mais uma vez seguiu, 

para o estado da Bahia, as mesmas características de desenvolvimento que 

experimentou em todo o país e nestes termos nos Cadernos do NUPE (Núcleo de 

Pesquisa e Extensão) da Universidade do Estado da Bahia – Campus I (2001), pág. 

65,diz que: 

 
No mais das vezes resultante de um processo desordenado de expansão da 
educação superior – senão da ausência de planejamento, o que acaba por dar no 
mesmo – o processo de expansão da educação superior na Bahia mantém a 
marca da história das universidades brasileiras, efetuando-se mediante a reunião 
de estruturas preexistentes em torno de um nome de universidade. 
 

 Então a formação e ou criação de universidades e ou instituições de nível superior 

na Bahia veio oriunda de cursos superiores que forma aparecendo no território e algumas 

faculdades isoladas que foram se agregando, da mesma forma que nos outros estados 

brasileiros e dentro do mesmo molde sócio-econômico, ou seja, atender as demandas do 

mercado produtivo, contribuindo com mão de obra especializada. 

 Em  Andrade & Verhine (s/data, p.2), esta situação é bem retratada: 

 
Na Bahia o crescimento foi marcado por uma oferta diversificada em função do 
cenário econômico que tem se manifestado desde a década de 1950, o que 
causou a carência por mão de obra qualificada para atender as demandas do 
mercado, sobretudo no setor de serviços. Também um outro fator que favoreceu o 
crescimento no número de cursos e matrículas foi a necessidade  de qualificação 
de profissionais para a atuação na educação básica, o que levou à criação dos 
cursos de licenciaturas, sendo as universidades públicas responsáveis por grande 
parte desse crescimento. 
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 O contexto histórico do desenvolvimento de universidades na Bahia reproduz então 

as ocorrências do território nacional e aqui se chama a atenção para o fato de que por ser 

a educação básica foco de grande interesse e investimento do governo, mais do que o 

ensino superior, este primeiramente teve a missão primordial de formar docentes para 

atuarem na educação básica e então se deu a proliferação de muitos cursos de 

licenciaturas na Bahia, nas suas primeiras experiências com a educação superior. 

 Claro que esta situação vai se modificando aos poucos e novos horizontes vão se 

formando para a educação no estado baiano na obra: Bahia: por uma escola pública de 

qualidade – Relatório Final - Governo do Estado da Bahia (2006, p.34), é possível 

encontrar o seguinte diagnóstico moldado para este setor no estado, exposto na Figura 

9.55 abaixo: 

 
Síntese do diagnóstico da educação pública baiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.55 Síntese do diagnóstico da educação pública baiana. Em: Bahia por uma escola pública de 
qualidade – Relatório Final - Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Planejamento, 2006. Disponível 
em: http://www.isp.ufba.br/relat%C3%B3rio%20SEPLAN.pdf Acesso em: mar.2013. 
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 Neste diagnóstico existem três instâncias importantes voltadas a educação no 

estado: acesso, permanência e aprendizagem; uma vez que de acordo os números da 

educação no estado, existe de forma explícita que estas três condições muitas vezes não 

se cumprem nos níveis educacionais, comprometendo por inteiro a qualidade da 

educação baiana. 

 Assim, embora o acesso tem crescido, principalmente no ensino fundamental, o 

médio ainda está por corresponder à bons percentuais, além de que a questão da 

quantidade não significa que em qualidade o ensino esteja bem, e isto pode ser 

averiguado desde a infraestrutura das instituições de ensino até o preparo do seu corpo 

docente. 

 A questão da permanência nas escolas baianas acaba sendo prejudicada em 

função de um fenômeno que acontece já no ensino fundamental, onde muitos alunos em 

função da reprovação e ou repetência acabam ficando retidos neste nível, aumentando 

seu volume e não progredindo para o ensino médio ocorrendo então uma defasagem 

série-idade, também acabam não ficando dentro da idade considerada adequada para o 

nível onde estão alocados; fato que é um entrave para os níveis seguintes além de 

representar custos e despesas desnecessárias com a educação no estado.  

 Com respeito a aprendizagem, segundo o que foi visto sobre o Ideb baiano no 

quadro da Figura 9.53 é um dos mais baixos de todo o país o que representa o mal 

desempenho do alunado na escola. 

 Como se pode perceber a educação básica na Bahia da qual depende e educação 

superior está muito comprometida por fatos bastante desafiadores, apesar dos números 

se apresentarem volumosos em números de indivíduos no ensino fundamental, e também 

as universidades acabam sofrendo as consequências destas desmazelas tanto com 

relação a sua expansão física quanto pedagógica. É neste sentido que o Plano Estadual 

da Educação tem objetivos que podem contribuir para o ensino superior conforme se 

observa no quadro da Figura 9.56, abaixo: 

 
Objetivos do Plano Estadual de Educação (Lei Nº330 de 15 de setembro de 2006)* 

1 Fortalecer o compromisso com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

2 Expandir as vagas nas instituições públicas. 

3 Criar alternativas que assegurem a permanência de estudantes nos cursos de graduação 

4 Fortalecer a integração entre a Universidade e os outros níveis, modalidades e sistemas de 
ensino. 
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5 Implantar e ou  implantar sistema de avaliação da educação superior. 

6 Ampliar as ações de inserção da Universidade na sociedade. 

7 Ampliar e fortalecer a cooperação científica, tecnológica, artística e cultural entre as 
instituições. 

8 Garantir a autonomia universitária nas dimensões didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, previstas em lei. 

*Com validade para 10 anos 
 
Figura 9.56 Objetivos do Plano Estadual de Educação (Lei Nº330 de 15 de setembro de 2006). Fonte: Plano 
Estadual da Educação. Disponível em: http://www.uneb.br/prograd/files/2010/01/Lei-10.330-2006_Plano_-
Estadual_-de_-Educa%C3%A7%C3%A3o-_da-_Bahia1.pdf   Acesso em mar.2013 

 

Este quadro mostra que a preocupação com a educação superior no estado baiano 

vai desta a questão da expansão das instituições até a própria autonomia das mesmas, o 

que poderia dar mais visibilidade e espaço de ação da educação superior no que 

concerne a uma gestão mais personalizada e voltada aos interesses e necessidades 

locais. 

Neste sentido o ensino universitário na Bahia, conta com um público, que muitas 

vezes vem de um ensino básico deficitário em muitos aspectos, e que mesmo não 

consegue chegar a universidade. 

Então entender as características da educação básica na Bahia e também 

entender o futuro da educação superior e muitos dos problemas que ela vem a enfrentar – 

fatos estes que o Plano Estadual de Educação procurar corrigir com objetivos audaciosos, 

ao colocar a universidade como uma instância que deve aumentar suas vagas, interagir 

mais com os outros níveis, se envolver mais em pesquisas, mover ações junto a 

sociedade e enfim, assumir toda uma gama de propósitos que favoreça a existência de 

um ensino superior cada vez mais de qualidade. 

De certo que os objetivos são bastante positivos e incentivadores, porém um tanto 

quanto otimistas demais ao se observar que a educação básica padece de problemas que 

devem ser sanados não só em benefício dos níveis envolvidos, mas também do ensino 

superior que vem em seguida e que não pode sozinho assumir falhas que o precedem 

nestas instâncias educacionais.  

Como níveis educacionais intimamente ligados e portanto dependentes, a seguir 

serão comparadas e analisadas, através de mapas o surgimento de instituições de nível 

fundamental e médio no estado da Bahia em conjunto com o aparecimento de 

universidades públicas baianas. 

 

9.2.1 Instituições de nível fundamental e universidades públicas na Bahia 



570 
 

 

Seguem os mapas das Figuras 9.57 e 9.58, representando as instituições de nível 

fundamental na Bahia em conjunto com as universidades públicas até 2000 e 2010: 

 
Figura 9.57 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas na Bahia até 2000. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.58 Instituições de ensino fundamental e universidades públicas na Bahia em 2010. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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 Os dados referentes as escolas de ensino fundamental na Bahia só foram 

possíveis de obter para os anos de 2000 e 2010, portanto as análises conjuntamente com 

o surgimento das universidades públicas recairá apenas para estas duas datas, 

considerando que para cada data será considerado o montante de instituições de nível 

superior surgidas até o momento. Pelo observado no mapa da Figura 9.57, referente ao 

quantitativo de escolas de ensino fundamental até o ano de 2000, pode-se perceber que 

primeiramente elas estão presentes em todos os municípios baianos, exceto que aqui 

existem aqueles onde os dados não estão disponibilizados. A distribuição das unidades 

escolares se dar através de pontos de ocorrências, e por eles é possível verificar que para 

o ano em questão as áreas de maiores concentrações de escolas de nível fundamental 

estão no recôncavo e em direção ao litoral sul da Bahia. 

 Ademais, o que se pode determinar deste contexto das escolas de ensino 

fundamental na Bahia até 2002 é que a medida que se direciona para o interior do estado 

vão aparecendo mais municípios que tem mais escolas de nível fundamental do que 

outros, de uma maneira geral e que no litoral Salvador concentra ou está dentro do rol 

daqueles municípios que tem mais estas instituições. Quanto as universidades, por se 

tratar de um conjunto de instituições que surgiram até o ano de 2000, o que se observa é 

que elas estão por toda parte do território e uma boa parte em áreas que contém os 

maiores quantitativos de escolas fundamentais de todo o estado baiano. 

 No ano de 2010, observado o mapa da Figura 9.58, há uma crescimento sensível 

da quantitativa de escolas de nível fundamental no estado, e neste caso praticamente 

todos os municípios envolvem os dados, e em caso contrário não é pela existência de 

escolas, mas talvez por algum motivo técnico, o fato é que neste cenário, poucas 

universidades públicas surgem – algumas no recôncavo, algumas extensões ao norte, 

oeste e sudoeste do território baiano. 

 O que se verifica aqui conclusivamente é que existem muitas escolas de nível 

fundamental no estado, mas tal crescimento se dar de forma sensível a partir de 

determinado momento, ou seja, não continuam a crescerem de forma acelerada e neste 

ambiente se verifica que as universidades se apresentam, na sua maioria, nas áreas onde 

estas instituições acontecem, o que provavelmente pode ter uma influência sobre elas e 

vice-versa, instituições que encontram no ambiente de uma educação básica fortalecida 

um local propício para exercerem seu papel de continuidade neste exercício. 
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9.2.2 Instituições de nível médio e universidades públicas na Bahia 

Segue as instituições de ensino médio, representadas nos mapas das Figuras 9.59 

e 9.60 conjuntamente com as universidades públicas baianas surgidas para as datas até 

o  ano de 2000 e 2010: 

Figura 9.59 Instituições de ensino médio e universidades públicas na Bahia em 2000. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.60 Instituições de ensino médio e universidades públicas na Bahia em 2010. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Assim como no estudo das escolas de ensino médio aqui também os dados 

referentes ao ensino médio só estiveram disponíveis para os anos de 2000 a 2010, dentro 

dos quais serão também vistas as universidades que surgiram até o momento estudado, 

valendo dizer ainda que os valores referentes a elas são bem mais baixos do que os das 

escolas fundamentais. 

No primeiro momento referente ao ano de 2000, visualizando-se o mapa da Figura 

9.59, também em todo o território baiano há a presença de escolas de nível médio, exceto 

para o caso dos municípios para os quais a informação não foi disponibilizada. Deste 

modo a configuração espacial destas escolas é bem dispersa pelos municípios, havendo 

somente uma concentração maior das mesmas a medida em que se dirige para a área do 

recôncavo baiano, onde se dar a sua maior concentração. Deste modo uma grande parte 

de municípios apresenta estes valores, sabendo que aqui cada ponto equivale a cinco 

escolas. Neste contexto se observa que as universidades públicas estão localizadas, 

também na sua maioria, onde este nível educacional se faz mais volumoso.   

Já no ano de 2010, pelo visto no mapa da Figura 9.60, há um visível e sensível 

crescimento das instituições de nível médio em todo o estado da Bahia, diferente das 

escolas de nível fundamental que decresceram em quantidade no avanço dos anos. 

Deste modo o que se pode observar é que naqueles municípios que se observou 

presença de universidades, também se fortaleceu em escolas de nível médio, mesmo que 

em 2010 o surgimento destas instituições de nível superior não fosse tão significativo 

como foi até o ano de 2000. 

 Conclusivamente, pode-se dizer aqui que: 

� As instituições de nível médio cresceram mais tanto entre os anos 

estudados quanto em relação as de ensino fundamental, obedecendo-se as 

devidas proporções, uma vez que no conjunto existem mais escolas de 

ensino fundamental do que médio no território baiano; 

� O ensino médio parece ter criado um ambiente favorável a instalação das 

universidades públicas e estas por sua vez parecem ter favorecido o 

crescimento delas, uma vez eu com o avanço dos anos mais escolas de 

nível médio surgiram; 

� As universidades públicas baianas estiveram, nos anos observados, mais 

voltadas aos municípios onde o ensino médio se desenvolvia, o que pode 

significar uma relação propícia desta instância educacional com o ensino 

superior no estado da Bahia. 
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9.2.3 Matrículas no nível superior e universidades públicas na Bahia 

As matrículas no ensino superior na Bahia podem ser comparadas aqui juntamente 

com o surgimento das universidades até o ano de 2002 e 2011 nas Figuras 9.61 e 9.62. 

 
Figura 9.61 Matrículas no Ensino Superior e universidades públicas na Bahia até 2002. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE E INEP. 
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Figura 9.62 Matrículas no Ensino Superior e universidades públicas na Bahia até 2011. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE E INEP. 
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Os dados relativos as matrículas no ensino superior na Bahia foram 

disponibilizados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira) de 1991 a 2011, porém foram escolhidos aqui os anos de 2002 e 2011, 

por serem aqueles que abrangem historicamente dois períodos distintos mais favoráveis 

ao estudo conjunto com o surgimento das universidades públicas baianas e também é 

oriundo de todas as instâncias de nível superior no estado. 

Assim até o ano de 2002, a partir do observado no mapa da Figura 9.61, é possível 

verificar que além de diversos municípios não disponibilizarem os dados, há uma 

concentração muito importante destes números em poucos deles, ou mais precisamente, 

na área do recôncavo baiano, em alguns municípios do sudoeste, oeste e em alguns 

pontos do litoral. No interior o quantitativo de pessoas matriculadas no nível superior se 

dispersa bem pelos municípios. As universidades que ora são contabilizadas até o ano em 

questão, estão presentes onde existe um número de matriculados no ensino superior 

considerável a grande. 

Já chegando no ano de 2011, observando-se o mapa da Figura 9.62, cresce 

significativamente o número de pessoas matriculadas no ensino superior no estado, 

sobretudo naqueles municípios onde anteriormente já se observava a presença de 

universidades. O que acontece agora é que até mesmo os municípios que antes não 

tinham matriculados no ensino superior, agora passam a tê-lo muito significativamente na 

região do recôncavo, sudoeste, norte, oeste, faixa litorânea e em alguns municípios do 

interior baiano. As universidades que surgem até então se posicionam onde este  volume 

de dados está bem mais representativo. 

Deste modo o que se pode verificar aqui é que o número de pessoas matriculadas 

no ensino superior cresce vertiginosamente nos dois anos observados, mas não de uma 

forma uniforme no estado, ou seja, enquanto uns experimentam uma alta no valor, outros 

estão bem abaixo, havendo assim uma nítida disparidade entre os municípios neste 

indicativo.  

Também é visto que as universidades estão diretamente ligadas aos municípios 

que apresentam números de pessoas matriculadas no ensino superior de maneira 

crescente, e pode-se dizer por fim que este indicador mostra que é um provocador no 

surgimento das universidades públicas na Bahia, e embora não seja somente fruto delas, 

pois envolve instituições superiores de outras instâncias, ainda assim cria ambiente 

favorável a sua proliferação. 
 

 



579 
 

9.2.4 Pessoas com nível superior completo e universidades públicas na Bahia 

Os mapas que seguem representam em conjunto com o surgimento de 

universidades públicas na Bahia as pessoas com nível superior ao longo dos anos de 

referência: 1950, 1980, 1991 e 2010 através das Figuras de 9.63 a 9.66: 

Figura 9.63 Pessoas com nível superior e universidades públicas na Bahia em 1950. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.64 Pessoas com nível superior e universidades públicas na Bahia em 1980. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.65 Pessoas com nível superior e universidades públicas na Bahia em 1991. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.66 Pessoas com nível superior e universidades públicas na Bahia em 2010. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Os dados referentes as pessoas com nível superior na Bahia, dizem respeito a todo 

tipo de instância da educação superior no estado, ou seja, pública, privada, faculdade, 

institutos e outros, assim como o referente as matrículas anteriormente estudado, 

considerando que ambos são elementos fundamentais e propiciadores  a proliferação das 

instituições do gênero.  

Assim no ano de 1950, o que se observa através do mapa da Figura 9.63, além de 

haverem muitos municípios para os quais os dados não foram disponibilizados, o dado é 

bem irregularmente distribuído no estado, ou seja, existem alguns poucos municípios com 

um percentual mais elevado de pessoas com nível superior e aqueles comparativamente 

em baixa, mas modificando-se muito de um para outro, percebe-se apenas que na região 

do recôncavo, onde surge uma única universidade há uma concentração mais elevada de 

municípios com pessoas com grau superior completo.   

Seguidamente, em 1980, a situação se diferencia e ao se observar o mapa da 

Figura 9.64, alguns  municípios ora observados com percentual mais elevado de pessoas 

com nível superior completo, agora tem uma relativa baixa, mas em compensação, muitos 

municípios já começam a apresentarem dados relativos a existência de pessoas com 

nível superior, porém é visto ainda muitos municípios onde o dado não foi encontrado. As 

universidades que surgem estão preferencialmente instaladas nos municípios que 

apresentam a maior alta percentual de pessoas com nível superior. 

No ano de 1991, poucos são os municípios sem dados e o percentual de pessoas 

com nível superior no estado se espalha vertiginosamente em vários lugares, segundo o 

mapa da Figura 9.65, sendo que muitas universidades aparecem em vários municípios 

como extensão da Uneb (Universidade do Estado da Bahia) com sede em Salvador e 

positivamente naqueles que apresentam percentuais de pessoas com nível superior. 

No ano de 2010, pelo mapa da Figura 9.66, a existência de pessoas com nível 

superior completo em praticamente todo o estado baiano já é uma realidade concreta, 

embora em valores ainda baixo para a maioria, mas com um número maior de municípios 

que já apresentam crescimento neste tema, embora se some poucas universidades no 

ano de referência aqui, todas elas estão em posição territorial onde os valores cresceram. 

Finalmente se pode concluir aqui que nos municípios onde o percentual de 

pessoas com nível superior apresentou crescimento, foram aqueles onde as 

universidades públicas foram se instalando, sendo elas fruto deste ambiente ou mesmo 

provocadoras do mesmo. Também cada vez mais foram aparecendo pessoas com nível 

superior nos municípios, que antes não tinham, o que quer dizer que este fato se 

espalhou pelo estado.  
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9.2.5 Índice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas na Bahia 

Os mapas que seguem representam o IDH na Bahia disponível nos anos de 

1970,1980,1991 e 2000  em conjunto com o surgimento das universidades públicas nas 

Figuras 9.67 a 9.70: 

Figura 9.67 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas na Bahia em 1970. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.68 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas na Bahia em 1980. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.69 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas na Bahia em 1991. Elaborado por 
Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.70 Indice de Desenvolvimento Humano e universidades públicas na Bahia a partir de 2000. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Primeiramente, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) na Bahia, não está 

disponível nos primeiros anos estudados para todos os municípios da Bahia, assim como 

a maioria dos dados estudados para o estado e neste sentido só foi encontrado até o ano 

de 2000. 

Seguindo no ano de 1970, ao se observar o mapa da Figura 9.67, o IDH na Bahia 

se encontra também bastante irregularmente distribuído pelos municípios, ou seja, os que 

possuem os maiores e menores índices se intercalam no território, exceto que se observa 

que na faixa litorânea se contra mais aqueles com maiores índices de IDH. Neste sentido 

só se registra uma universidade no estado, localizada na cidade de Salvador, onde 

aparece o maior IDH de todo o estado. 

Para o ano de 1980, segundo o mapa da Figura 9.68, O IDH no estado baiano 

cresce de forma significativa em vários municípios e aqueles onde o índice aparecia mais 

alto no ano estudado anteriormente se mantêm no mesmo patamar. Se ver também que 

as universidades que surgem no sudoeste e poucos pontos do litoral e recôncavo, estão 

todas em municípios que apresentam crescimento de IDH ou mesmo se mantiveram 

neste patamar até o momento. 

Em seguida, observando-se o mapa da Figura 9.69, em 1991, o IDH cresceu 

vertiginosamente em toda a Bahia e agora quase todos os municípios apresentam este 

dado, sendo que muitas universidades se fazem presentes nas várias localidades do 

estado, todas em áreas de crescimento do IDH. 

Finalmente de 2000 em diante, pelo mapa da Figura 9.70, o IDH já é uma realidade 

em alta em toda a Bahia, exceto para alguns poucos municípios que não apresentam o 

dado. Chama a atenção a região do recôncavo concentrado a maior quantidade de 

municípios com o IDH mais alto do estado comparativamente. Também neste ambiente, 

as universidades contabilizadas estão todas concentradas na própria área de maior IDH e 

em poucos pontos do sudoeste, norte e oeste do território baiano. 

Em conclusão pode-se dizer que os municípios que apresentam crescimento de 

IDH também receberam universidades ao longo dos anos estudados, portanto este 

indicador teve uma relação de favorecimento a implantação destas instituições de nível 

superior no estado da Bahia e ao mesmo tempo é um favorecedor do mesmo uma vez 

que a educação tem uma estreita relação com a qualidade de vida. 
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9.2.6 Índice de Desenvolvimento Humano na Educação e universidades públicas na 

Bahia 

O IDH da Educação está aqui representado conjuntamente com as universidades 

públicas baianas nos anos de 1970, 1980,1991 e 2000 nas Figuras 9.71 a 9.74: 

Figura 9.71 Indice de Desenvolvimento Humano da Educação e universidades públicas na Bahia em 1970. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.72 Indice de Desenvolvimento Humano e Educação e universidades públicas na Bahia em 1980. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.73 Indice de Desenvolvimento Humano e Educação e universidades públicas na Bahia em 1991. 
Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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Figura 9.74 Indice de Desenvolvimento Humano e Educação e universidades públicas na Bahia a partir de 
2000. Elaborado por Marialda Brito. Lab de Geoprocessamento / Uesb, 2013. Fonte: IBGE, MEC e IPEA. 
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O IDH da Educação é um desdobramento do IDH geral e se torna interessante por 

se avaliar aqui o efeito deste índice dedicado a educação, fator importante na análise do 

surgimento de universidades públicas no estado baiano.  

Para o ano de 1970, de acordo o mapa da Figura 9.71, o IDH da educação ainda 

não é muito representativo na Bahia, segundo o intervalo de valores expresso no mapa, 

mas concentra seus maiores valores na região do recôncavo e em alguns municípios de 

forma bem dispersa em todo o território, onde somente se registra uma universidade 

pública na mesma área onde o índice é maior comparativamente. 

Seguidamente, no ano de 1980, pelo visto no mapa da Figura 9.72, o IDH da 

educação cresce de forma significativa em todos os municípios baianos, mas ainda 

existem aqueles com inexistência do dado. Assim, onde o IDH da educação cresce se 

observa também surgimento de universidades, que se registram no sudoeste e pontos 

isolados do litoral. 

Já em 1991, segundo mapa da Figura 9.73, IDH da educação já é uma realidade 

bem mais firme no estado, ou seja, quase todos os municípios não só apresentam o dado 

como ele cresceu comparativamente ao ano estudado anteriormente; embora este 

crescimento se dar de maneira bem pulverizada em todo o estado, chamando a tenção 

que para a  região do recôncavo se observa municípios com valores bem mais altos que 

os demais, assim como no norte do estado com o município de Barreiras. Neste contexto 

existem muitas universidades em vários pontos do estado e sobremaneira nos municípios 

que experimentaram crescimento do IDH da educação.  

A partir de 2000, de acordo o mapa da Figura 9.74, o IDH já é um dado em alto em 

quase todo o território baiano, embora ainda é possível observar municípios para os quais 

os dados não estão disponibilizados. O fato é que o IDH da educação na Bahia cresceu 

bastante, ocupando os valores mais altos segundo o intervalo utilizado no mapa e as 

poucas universidades que surgem estão associadas aos municípios de maiores valores 

do IDH da educação. 

Finalmente se pode concluir aqui que o IDH da educação cresceu vertiginosamente 

no estado da Bahia ao longo dos anos estudados assim como aconteceu com o IDH geral 

e as universidades públicas estiveram o tempo todo atreladas aos municípios que 

apresentaram alta nos valores registrados, o que retrata uma influência e ou contribuição 

deste dado no surgimento de instituições de nível superior na Bahia. Também  tem-se 

aqui o IFDM geral e dedicado a educação, disponíveis apenas para os anos de 2000 e 

2010, conforme se verifica nas Figuras 9.75 e 9.76, a seguir: 
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Figura 9.75. IFDM da Bahia em 2000 e 2010. Fonte: IPEA/IBGE. Elaborado por Marialda Brito. Lab. De 
Geoprocessamento/Uesb, 2013 
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Figura 9.76. IFDM da Educação da Bahia em 2000 e 2010. Fonte: IPEA/IBGE. Elaborado por Marialda Brito. 
Lab. De Geoprocessamento/Uesb, 2013 
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Conforme se verificou para o país, também para o estado da Bahia o IFDM (Índice 

Firjan de Desenvolvimento Municipal), apresentou um crescimento significativo entre os 

dois anos observados, tanto no geral quanto no dedicado somente a educação. 

Embora seja um período curto de observação, uma vez que somente foi 

encontrado o índice para os anos de 2000 e 2010, mostra que o estado baiano também 

experimentou avanço neste importante índice de medição da qualidade de vida da 

população através do desenvolvimento de fatores como educação, saúde, emprego e 

renda  que são exatamente suas variáveis. 

Também o fato de ser um período curto não possibilita muito avaliar historicamente 

sua influência no surgimento de universidades no estado, mas dar condições de entender 

que o estado tem mostrado também desenvolvimento neste indicador social, muito 

embora existem muitos e conflitantes problemas sociais a serem superados na Bahia. 

Portanto o que se pode concluir aqui é que a Bahia em meio aos problemas 

inerentes a uma educação que em números muitas vezes se apresenta positiva, ainda 

tem muitos desafios a serem enfrentados na sua trajetória, pois o que se percebe é que 

são bem modestos os números de universidades públicas no estado e esta situação 

notadamente tem haver com a conjuntura educacional local e com as características que 

assumem a sua economia e o contexto sócio-político e estes precisam em conjunto 

reverem ações e formularem outras mais eficazes a fim de promover um maior avanço 

mais significativo do ensino superior público no estado da Bahia. 


