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Resumo: O artigo relata pesquisa em universidades públicas das regiões periféricas de dois 

grandes centros urbanos: São Paulo e Buenos Aires a fim de comparar as políticas 

educacionais voltadas ao acesso da população historicamente excluída das universidades. 

Foram investigadas a Universidade Federal de São Paulo em seus os Câmpus de Diadema e 

Guarulhos e a Universidade Federal do ABC no Brasil, e a Universidad Nacional de 

Avellaneda, a Universidad Nacional de Moreno e a Universidad Nacional José C. Paz na 

Argentina. Trata-se de estudo exploratório por meio da análise de anuários estatísticos e 

documentos das universidades. Compara as universidades quanto a: princípios; estrutura 

político-administrativa e estrutura acadêmica. Identifica que cursos noturnos, carreiras 

inovadoras e à distância (no caso argentino) parecem ser, juntamente com a sua localização, a 

estratégia adotada para atrair estes novos estudantes. Conclui que as novas universidades 

pouco diferem das tradicionais quanto à organização e funcionamento sendo que a maioria 

possui infraestrutura mais precária que suas predecessoras e, como uma expressiva parcela 

dos estudantes que acessam estas universidades pertence às classes média-baixa e baixa, 

observou-se o risco de segmentação dentro do sistema público de ensino superior em que 

essas universidades fiquem identificadas como responsáveis pela inclusão desse perfil de 

aluno sem que isso necessariamente se traduza em uma formação universitária de qualidade.  

 

Palavras-chave: Universidades públicas; Brasil e Argentina; Democratização; Política 

educacional. 

 

 

Introdução 

 

Universidades públicas: democratização e inclusão 

 

No início do século 21 as políticas para as universidades públicas no Brasil e na 

Argentina apresentam vários traços em comum. Tanto o sistema universitário público 

brasileiro como o argentino experimentaram expressivo crescimento e uma transformação no 

sentido da implementação de um modelo que permitisse o acesso das camadas populares à 

universidade. O Brasil saltou de quase uma centena de universidades na década de 1990 para 

216 universidades em 2015, das quais 107 são públicas (INEP, 2015). A Argentina também 

registrou aumento em suas universidades: no início dos anos 1990 eram 35 e em 2016 

passaram a 111, sendo 62 delas públicas (SPU, 2015).  
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As reformas e ampliações nos sistemas de ensino superior dos dois países nos últimos 

20 anos deixaram como marca também uma forte tendência a orientar-se pelo mercado 

(FERNÁNDEZ LAMARRA e DE PAULA, 2011). No Brasil, o ingresso na universidade 

passa a se ampliar na década de 1990 inicialmente com a expansão da oferta do ensino 

privado sob o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Durante os governos 

seguintes, de Lula (2003-2010) e Dilma (2011- 2016), temos uma combinação de políticas, 

das quais destacamos o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI. Mas, apesar das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento e expansão das universidades e institutos federais, a matrícula na rede 

privada não apenas continuou expressivamente maior como também aumentou a sua 

participação no total de matrículas. Na Argentina, as instituições criadas a partir da década de 

1990 sob o governo Menem (1989-1999) têm a marca do alinhamento com as políticas do 

Banco Mundial, do início da cobrança de taxas em um cenário neoliberal (AZEVEDO 

NEVES e CATANI, 2003; FERNANDEZ LAMARRA, 2013; ZANGROSSI, 2013). É dessa 

época a Lei 24.521/95 da Educação Superior vigente.  

Nota-se também duas grandes diferenças: a fundação da primeira universidade na 

Argentina ocorreu em Córdoba em 1613, fato que ocorrerá no Brasil mais de 300 anos depois, 

além de serem muito distintas a proporção entre universidades públicas e privadas. Se, no 

Brasil, as privadas respondem por quase 75% da oferta (são 6 milhões de matrículas nas 

particulares ante quase 1,8 milhões nas instituições públicas), na Argentina a proporção é 

inversa: dos 1,8 milhões de universitários matriculados, apenas 400 mil (20%) frequentam o 

ensino privado (INEP, 2015 e SPU, 2015). 

Tais marcas refletem a complexa relação entre o Estado, suas políticas de governo e as 

universidades. Suas tradições e usos da autonomia as convertem em “sujeitos ativos que 

recebem [as políticas públicas] de diversos modos, negociando, rechaçando ou alterando as 

tentativas de produção de políticas para o setor.” (UNZUÉ e EMILIOZZI, 2013, p. 2).  Assim, 

se no início do século 21 tanto Brasil como Argentina experimentaram uma política de 

governo centrada na ideia de crescimento do país com inclusão social, isso não 

necessariamente levou a um mesmo resultado quanto ao tipo de universidades implantadas. 

O documento “Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe” 

da Unesco (2008) desenha a política nesse início de século: a partir da constatação da extrema 

desigualdade de renda e de acesso aos bens culturais, ocorre a reforma na educação superior. 

Porém, as propostas levadas a cabo atendem muito mais às demandas de expansão do 

mercado privado do ensino superior do que efetivamente a alguma transformação social. As 

demandas por “unificação”, “integração” e “globalização” evidenciam o intuito de 



 

uniformizar as políticas educacionais para a América Latina de modo que as propostas de 

ensino a distância e de ênfase nas formações em ciência e tecnologia se tornem as bandeiras 

principais para a população de baixa renda desses países. Se esse movimento é 

frequentemente descrito como uma forma de democratização do ensino, ao avaliar a qualidade 

de tal expansão, identifica-se também a sua massificação como principal característica. 

Chiroleu (2013), ao discutir as transformações no ensino superior na América Latina, lembra 

que o processo de democratização é, por definição, inacabado e os resultados em cada 

universidade podem ser muito distintos.  

É preciso explicitar o que se entende por ‘democratização’ no ensino superior, uma 

vez que a adoção deste termo tem significado desde a simples extensão deste nível de ensino a 

mais pessoas (o que seria, mais precisamente, a ampliação do ingresso por meio do aumento 

do número de matrículas) até a busca pela redução das desigualdades sociais decorrentes do 

acesso, permanência e conclusão do ensino universitário de alunos historicamente excluídos 

dali. Se compreendermos democratização como um processo que visa diminuição das 

desigualdades sociais, o conceito de educação inclusiva também pode ser uma chave de 

compreensão e análise do movimento de criação destas universidades, uma vez que parte do 

princípio de que todos podem e devem ser educados em um mesmo sistema escolar e que este 

por sua vez deve ampliar e diversificar suas estratégias e práticas de acordo com as 

necessidades de cada um de seus estudantes (BOOTH e AINSCOW, 2002). Assim, a 

educação inclusiva pode ser compreendida como um processo coletivo que permite a 

expressão individual e em tal processo, as diferenças e eventuais fragilidades dos indivíduos 

teriam espaço e reconhecimento como parte da identificação de traços comuns à humanidade 

(CROCHÍK et al., 2015). Tal concepção parece bastante relevante quando estão em curso no 

Brasil e na Argentina políticas que visam atrair um novo tipo de estudante para o ensino 

superior: aquele que não tem familiaridade com as práticas e saberes das universidades.  

Marquina e Chiroleu (2015), afirmam que o tema da democratização do ensino 

superior pode se beneficiar da reflexão proposta pela noção de inclusão, pois esta refere-se a 

“...processos mais complexos e de maior profundidade. Incluir na universidade uma 

diversidade radical, cultural e sexual como a existente na sociedade, buscando reparar 

discriminações históricas que conduziram a situações de desigualdade.” (op. cit, p.13). A 

articulação entre os conceitos de democratização e de educação inclusiva presente na política 

de expansão ora investigada também permite compreender que, se há necessidade da escola 

incluir alunos, isso não deve ser compreendido como mera questão de organização escolar, 

mas como expressão da relação com a estrutura da sociedade na qual a escola se insere. São 

as contradições sociais que produzem tanto a sistemática e histórica exclusão escolar como 



 

também tanto a política de democratização do ensino superior como o atual movimento de 

inclusão escolar (CROCHÍK et al., 2015). E, sendo o movimento da sociedade contraditório, 

o processo de ampliação do acesso às universidades também deve ser examinado sob a 

perspectiva daquilo que há de excludente e regressivo. Assim, a ampliação do acesso não 

deve ser imediatamente tomada como evidência de uma educação inclusiva ou de uma 

democratização do ensino, há que se examinar os elementos que compõem tal processo, 

analisar suas contradições e tendências. 

Chiroleu e Marquina (2013, 2015) em estudo comparativo das políticas públicas para 

o ensino superior no Brasil, Argentina e Venezuela classificam tais políticas como “frágeis” e 

concluem que, a despeito dos esforços dos três países, em nenhum caso foram observadas 

políticas consistentes capazes de estimular a permanência e a graduação dos estudantes 

pertencentes aos grupos sociais vulneráveis. Embora as matrículas nesses países tenham 

aumentado, ao examinar quem está se matriculando, verifica-se que o crescimento das 

matrículas dos alunos com menor renda é muito menor do que o crescimento no grupo que 

tem maior renda. Isto implica que, embora ocorram avanços na democratização do ensino 

superior, a desigualdade entre estes dois grupos permanece de forma expressiva 

(FERNANDEZ LAMARRA e DE PAULA, 2011). É preciso um maior compromisso por 

parte dos estados para tornar realidade a permanência e a conclusão da graduação dos 

tradicionalmente excluídos. 

Lima (2013) alerta para o risco de condicionamento da oferta de determinados cursos 

às populações mais pobres o que limitaria as possibilidades de mobilidade social decorrente 

do ingresso na universidade. Tal prática, em uma política que se propõe democrática, 

revelaria a ineficiência de tais políticas em promoverem alguma transformação das 

desigualdades sociais e renda. Na mesma linha de questionamento, a pesquisa de Mancebo e 

Silva Jr. (2015) analisa as tendências do ensino superior no Brasil nas últimas décadas 

apontando que, se por um lado há maior possibilidade de acesso por parte das camadas 

populares, por outro, esse nível de ensino tem apresentado características de mercantilização 

do conhecimento com risco de que tal expansão esteja se transformando em mera 

massificação, o que atenderia mais às necessidades das transformações inerentes ao sistema 

capitalista do que de fato à diminuição das desigualdades.  

Zangrossi (2013) questiona se as novas universidades da Grande Buenos Aires são 

capazes de reter os alunos com mais sucesso. Analisa a oferta de cursos, constata a tendência 

à oferta de carreiras “inovadoras” e indaga se as universidades que oferecem estes novos 

cursos, além de responderem à pressão das determinações internacionais para transformar a 

formação superior em qualificação para o trabalho, estão efetivamente contribuindo para a 



 

empregabilidade dos egressos uma vez que algumas dessas carreiras, de tão inovadoras que se 

apresentam, sequer têm ainda configurado um mercado de trabalho. 

Accinelli e Macri (2015) fazem uma análise comparada sobre os dois períodos mais 

recentes de expansão das universidades nacionais argentinas, em especial aquelas criadas na 

Grande Buenos Aires. Problematizam que a proposta de vinculação com o território do 

entorno dessas universidades, marca daquelas criadas no século 21, é tanto uma possibilidade 

de ruptura com o modelo neoliberal que deu origem às universidades criadas na década de 

1990, como de continuidade da influência do poder político dentro da universidade, visto que 

esta estreita relação já era observada nas universidades mais antigas. O que se diferencia nas 

novas universidades é que o poder local influencia mais diretamente no desenho institucional, 

prevalecendo sobre as políticas educacionais nacionais.  

Do que foi até aqui exposto, temos que a educação superior tem sofrido nas últimas 

décadas uma pressão para expandir-se e que a criação de universidades públicas federais foi 

uma das respostas à essa pressão nos dois países. Acrescente-se a isto o fato de que em ambos 

a ideia de democratização do ensino superior público foi uma das justificativas mais presentes 

para a escolha dos locais e modelos de instituições a serem criadas e/ou reestruturadas. É 

nesse cenário de semelhanças e diferenças no modo de elaboração de políticas públicas 

educacionais que interessa investigar as propostas dessas novas universidades. 

A partir da hipótese de que a fundação dessas universidades tem como uma de suas 

metas ampliar a cobertura do nível de ensino superior especialmente para a população mais 

vulnerável econômica e socialmente, este estudo buscou investigar as universidades públicas 

nas regiões periféricas de dois grandes centros urbanos, São Paulo e Buenos Aires a fim de 

evidenciar e comparar as suas características na perspectiva da democratização do ensino e da 

inclusão. Comparamos as universidades quanto a: 

a) princípios e objetivos formulados em seus estatutos; 

b) estrutura político-administrativa; 

c) estrutura acadêmica, cursos e modalidades. 

Investigamos no Brasil a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com seus 

campi de Guarulhos e Diadema
2
 e a Universidade Federal do ABC (UFABC). Na Argentina, 

pesquisamos a Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), a Universidad Nacional de 

Moreno (UNM) e a Universidad Nacional José C. Paz (UNPAZ). A escolha das cinco 

universidades ocorreu a partir dos seguintes critérios:  
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1. Localização: universidades que estão em áreas periféricas das respectivas capitais. Em 

cinco das seis universidades pesquisadas, as áreas apresentam baixos índices de 

saneamento básico, renda e nível de escolaridade.  

2. Data de fundação: universidades públicas fundadas no século 21, em que ambos 

governos federais tinham dentre suas pautas políticas sociais voltadas às camadas mais 

vulneráveis socioeconomicamente. 

3. Identidade institucional: instituições que tiveram como base para sua fundação e/ou 

expansão a inclusão de alunos tradicionalmente excluídos da universidade pública.  

As universidades brasileiras pesquisadas foram as únicas a se encaixar nesses critérios. 

Quanto às argentinas, várias se encaixavam, e escolhemos uma universidade localizada na 

parte sul da Grande Buenos Aires e duas na parte oeste, considerada com pior infraestrutura e 

renda. 

Nas universidades argentinas o contato inicial foi com a Secretaria Acadêmica. Foram 

realizadas reuniões com os responsáveis pelo setor acadêmico e os responsáveis enviaram 

alguns dos dados solicitados; outros estavam disponíveis na internet. No Brasil a maioria dos 

dados está disponível por meio da internet, mas também foram realizados contatos nas 

secretarias acadêmicas. 

 

Caracterização das regiões  

 

A Grande Buenos Aires (GBA) é composta por 24 municípios dispostos em três 

grandes círculos desde a capital. Do total de habitantes da província de Buenos Aires, 63% 

vivem nesta região. Os municípios apresentam grande diversidade em seu desenvolvimento, 

sendo a zona sul do primeiro círculo e o terceiro círculo as regiões com os piores indicadores 

(INDEC, 2017).  

Identificam-se três grandes momentos de criação dessas universidades públicas: na 

década de 1970, ainda sob a ditadura militar, em que foram criadas 14 universidades em todo 

o país (seguindo os moldes das universidades europeias) das quais duas foram na GBA; na 

década de 1990, em que são criadas mais seis universidades nessa região; e em 2009, em que 

fundam-se ali mais cinco universidades públicas. Ou seja: da década de 1970 para cá, 13 

universidades públicas foram criadas apenas na Grande Buenos Aires. Os argumentos para a 

criação de universidades argentinas em cada um desses períodos de expansão variaram. No 

entanto, a criação ou expansão das universidades é uma medida muito mais diretamente 

relacionada a fatores de natureza política do que de um plano estratégico de crescimento na 



 

oferta universitária, vinculado a necessidades sociais e econômicas nacionais ou regionais 

(ZANGROSSI, 2013).  

As universidades do século 21, nascidas sob forte articulação com os poderes 

municipais e expressão de um governo federal voltado à políticas sociais para as camadas 

populares – uma gestão de Néstor Kirchner entre 2003 e 2007 e duas de Cristina Fernández de 

Kirchner entre 2007 e 2015 – carregam o espírito de atender gratuitamente à população local 

tradicionalmente excluída do sistema superior a partir de uma maior diversificação de cursos e 

currículos (ZANGROSSI, 2013; ACCINELLI e MACRI, 2015). Embora fruto de distintas 

políticas, essas duas últimas ondas de expansão universitária concentraram as novas instituições 

públicas na Grande Buenos Aires.  

A Grande São Paulo é dividida em cinco sub-regiões. Composta por 39 municípios, é 

a região mais populosa do país, com mais de 20 milhões de habitantes. A criação de 

universidades públicas na Grande São Paulo apresenta um ritmo e uma quantidade bem 

diferente em comparação às universidades argentinas. Tanto a Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) como a Universidade Federal do ABC (UFABC) foram fundadas apenas a 

partir dos anos 2000 e permanecem como as únicas universidades públicas federais nessa 

região.  

Essas universidades se instalaram em municípios que, à época de sua fundação tinham 

prefeitos alinhados com o poder federal. Do ponto de vista da sustentação política regional 

dessas universidades para sua consolidação, as três cidades em que estão as universidades 

argentinas permanecem até hoje sob governos kirchneristas (algumas delas com o mesmo 

intendente e o mesmo reitor desde a época de sua fundação). Já no Brasil, o Partido dos 

Trabalhadores perdeu o comando em todas as cidades. Isso resulta em um maior ou menor 

apoio das municipalidades na manutenção das universidades, pois, embora o seu orçamento 

venha do governo federal, o apoio municipal pode ser fator chave para o bom funcionamento 

das universidades, haja vista que muitas delas funcionam – ao menos em parte – em imóveis 

cedidos pelos municípios. 

Ao compararmos as regiões estudadas nos dois países, se dividirmos o número de 

instituições públicas pelo número de habitantes jovens teremos uma oferta de ensino superior 

muito maior na Argentina do que no Brasil. Se lá a fundação dessas universidades parece vir a 

complementar as modalidades de educação superior já ofertadas, aqui as universidades 

parecem se tornar a principal (quando não a única) oferta pública na região, o que traz 

consequências no processo de democratização, por exemplo, na amplitude de escolha das 

carreiras e de instituições por parte dos futuros estudantes. 

 



 

As Instituições 

 

O Quadro 1 apresenta as principais características das universidades quanto à sua 

fundação, início de funcionamento e edificações. 

 

QUADRO 1 - Ano de fundação, início de funcionamento e sedes das universidades 

 Ano de 

fundação 

Início de 

funcionamento 

Quantidade e tipo de Sedes 

Unifesp 

Diadema 

2007 2007 Tem 5 unidades. Duas próprias e construídas 

para essa finalidade, uma própria adaptada, e 
duas cedidas pelo município e adaptadas. 

Unifesp 

Guarulhos 

2007 2007 Uma sede. Iniciou com edifício adaptado 

cedido pelo município, posteriormente 

passou a uma sede alugada e adaptada e em 

2015 inaugurou sede  construída para essa 

finalidade. Nesse mesmo local há um teatro 

pertencente ao município e com gestão 

compartilhada. 

UFABC  2005 2006 Duas sedes, cada uma com edifícios próprios 

e construídos para essa finalidade. 

Inicialmente uma das sedes era cedida pelo 

município e adaptada. 

UNDAV 2009 2011 Quatro sedes. Três reformadas para essa 

finalidade, uma cedida pelo município e 
adaptada.  

UNM 2009 2011 Uma sede reformada para essa finalidade. 

Originalmente o edifício era um abrigo de 

menores do município. 

UNPAZ 2009 2012 Quatro sedes. Três próprias e reformadas e 

uma cedida pelo município e distante 180 

km da sede central. 

 Fontes: Elaboração própria a partir de Informes e Projetos Institucionais das universidades. 

 

As universidades brasileiras tiveram seus primeiros cursos inaugurados quase que 

simultaneamente à sua fundação, diferentemente das argentinas que tiveram mais tempo para 

estabelecer suas bases infraestruturais e pedagógicas. A secretária acadêmica de uma das 

universidades argentinas menciona a importância do intenso trabalho de elaboração do projeto 

institucional e dos projetos pedagógicos nos anos que antecederam a entrada dos estudantes 

para que a universidade se tornasse mais inclusiva aos estudantes das classes sociais mais 

baixas. É marcante a diferença no preparo para a recepção dos alunos e, consequentemente, 

nos objetivos da universidade quanto à sua democratização no Brasil e na Argentina. 

Chama atenção também a característica de distribuição das atividades em vários 

campi/sedes que quase todas apresentam e a forma como a maioria se instala em edifícios já 

existentes reformados para acomodar a estrutura universitária. Sob tal aspecto, ressaltamos a 

UFABC, que foi construída especialmente para abrigar um espaço dedicado à vida 

universitária. Este não é um dado menor diante da proposta de inclusão. Uma estrutura física 

adequadamente construída para comportar, muito além de salas de aula, tudo o que uma 



 

universidade abrange revela compromisso com um dos principais paradigmas da inclusão de 

que as instituições devem se alterar diante das diferenças e especificidades de cada um e não o 

contrário (BOOTH e AINSCOW, 2002). Se os alunos das universidades públicas tradicionais 

têm ao seu dispor uma infraestrutura construída para esse fim (como é o caso das Cidades 

Universitárias de São Paulo e de Buenos Aires), por que os alunos das novas universidades 

devem se adaptar a edificações cujo uso original não era o universitário? O compromisso com 

a qualidade da inclusão ao fundar uma universidade voltada à população de baixa renda que, 

de partida, oferece edifícios adaptados é o mesmo daquela que decide construir suas sedes 

antes que se inicie o ingresso dos estudantes? Seria este mais um indício da inclusão marginal 

(MARTINS, 1997) destes novos universitários? E como fica a autonomia da universidade em 

relação às prefeituras uma vez que são elas as proprietárias dos imóveis em que as 

universidades se instalaram?  

Os Estatutos e Projetos Institucionais das universidades apresentam suas concepções, 

princípios e a relação com a inclusão social, apresentados no Quadro 2: 

 

QUADRO 2 - Missão da universidade e inclusão social 

 Missão/ Princípios Menção à inclusão social 

Unifesp 

Diadema e 

Unifesp 

Guarulhos 

“Desempenhar com excelência atividades 

indissociáveis de ensino, pesquisa e 

extensão.” 

“Condições de excelência para a formação 

de profissionais qualificados para atuarem 

na sociedade de maneira crítica e reflexiva.” 

 “Promover políticas e programas de assistência 

e apoio psicopedagógico e social à permanência 

do aluno” 

 

“Acompanhar e propor medidas de 

aprimoramento para as políticas de ações 

afirmativas da Unifesp.” 

UFABC “...o ensino, a pesquisa e a extensão, 

integrados na formação de cidadãos 

qualificados para o exercício profissional e 

empenhados na busca de soluções 

democráticas para os problemas nacionais.” 

Buscar a integração dos “diferentes grupos 

étnicos e sociais na UFABC.” 

 

“Os alunos da UFABC terão os direitos 

inerentes à sua condição, além de diferentes 

formas de assistência e de estímulos 
acadêmicos.” 

UNDAV Menciona se pautar pelos princípios de 

equidade e igualdade de 

oportunidades da educação pública. 

Afirma que é responsável pela construção e 

geração de conhecimento, para difusão e 

aplicação na sociedade para um  

desenvolvimento sustentável e que busca 

promover formação científica, profissional, 

artística e técnica de qualidade, com valores 

éticos e democráticos e compromisso social 

com a cidadania. 

“O fortalecimento do acesso e permanência com 

igualdade de oportunidades para todos” é um de 

seus objetivos. Também faz menção às pessoas 

com deficiência, à igualdade de gênero, o 

respeito e reconhecimento às minorias quanto à 

auto-definição de sua identidade e orientação 

sexual. 

UNM  “Articular os objetivos da inclusão social e 
do desenvolvimento e fortalecimento da 

sociedade local com a construção de uma 

instituição que produza educação 

universitária de qualidade.” 

“A universidade é instância fundamental 

para gerar recursos humanos, técnicos e 

simbólicos, produzir inclusão social e de 

promover a cultura.” 

“Realizar ações em favor da equidade no 
ingresso e na retenção, promoção dos estudantes 

com vocação e empenho acadêmico que por 

motivos econômicos se encontrem em situação 

vulnerável e em risco de abandonar os estudos.” 

 



 

UNPAZ “Ensino em educação superior assim como a 

produção e difusão de conhecimentos que 

contribuam para o desenvolvimento da 

região, consolidação de um modelo nacional 

orientado para a equidade social.” 
“Educação superior como um bem público e 

um direito social que fortalece os valores 

democráticos”.  

“Atender principalmente à exclusão social e 

todo tipo de discriminação” 

“Cuidado com a equidade, a inclusão e a 

mobilidade social ascendente através da 

ampliação de oportunidades dada pela educação 
superior”.  

 Fontes: Elaboração própria a partir de Estatutos e Regimentos das universidades.  

 

Na Unifesp (2017), chama a atenção a “excelência” como um de seus princípios. 

Ideias como democracia e inclusão não são mencionados em seu Estatuto e Regimento. Tal 

posição parece demonstrar mais a continuidade com um tipo de universidade “para poucos” 

do que uma abertura da universidade às camadas populares. Quanto à inclusão daqueles com 

maior vulnerabilidade socioeconômica, ela compromete-se com o apoio ao estudante para que 

ele permaneça na universidade, mas não faz menção direta a incluir os excluídos da escola. 

Certamente é importante a universidade comprometer-se com todos os seus estudantes, mas 

seus propósitos perdem força ao não mencionar quais seriam os perfis mais vulneráveis e qual 

o compromisso assumido com tais estudantes. A Unifesp Diadema, em sua página eletrônica, 

afirma que teria como finalidade contribuir com a melhoria dos indicadores socioeconômicos 

da região e “promover o mercado de profissionais competentes, social, técnica e 

cientificamente”. Percebe-se então, um tipo de apresentação da universidade muito 

semelhante à das tradicionais: nenhuma menção à inclusão de um novo tipo de aluno ou à 

diminuição da desigualdade social. Já a Unifesp Guarulhos em sua página de apresentação 

fala da formação de “cidadãos aptos a atuar de forma crítica e propositiva”, enfatizando seus 

propósitos mais no âmbito da difusão e construção de novos conhecimentos do que no 

mercado de trabalho. Menciona também que tal formação poderá contribuir com uma 

sociedade menos desigual, uma referência ao papel social da universidade que a Unifesp 

Diadema, por exemplo, não faz. De todo modo, nestes documentos as duas não fazem nem 

alusão direta a um novo modelo de universidade capaz de contribuir com a democratização do 

ensino superior, nem enfatizam sua atuação frente a novos perfis estudantis. Nota-se no texto 

do estatuto que a referência ao perfil do estudante é genérica; afirma que é seu dever 

promover políticas e programas de apoio à permanência ao aluno e “acompanhar” as políticas 

de ações afirmativas. Entretanto, como vimos na breve descrição dos municípios, a 

implementação de uma universidade naquelas regiões impõe a questão. Uma instituição cuja 

missão e princípios não leve isso em consideração corre grande risco de apenas repor o 

modelo tradicional de universidade, que, sabemos, não tem como base a democratização do 

ensino.  

A UFABC (2011), embora mencione a palavra “democrática” em seus princípios, 



 

também parece adotar a perspectiva da universidade tradicional, pois a utiliza para qualificar 

o tipo de contribuição que a instituição teria na solução dos problemas nacionais. Apesar de 

apresentar-se como uma universidade inovadora, sua missão permanece centrada na formação 

de uma cidadania muito ligada à preparação para o trabalho em que o egresso seria portador 

de um conhecimento gerado na universidade que o habilitaria a contribuir na construção de 

um país melhor. Quanto ao tipo de estudante que pretende receber, a UFABC se propõe a 

“integrar” diferentes grupos. A literatura sobre educação inclusiva (BOOTH e AINSCOW, 

2002; CROCHÍK et al. 2015) aponta a enorme diferença entre uma proposta educacional 

integradora (em que o aluno se adapta à escola) de uma proposta inclusiva (em que a escola se 

transforma perante as especificidades do aluno). Outro trecho do documento menciona os 

direitos dos estudantes em obter assistência e serem estimulados academicamente, mas sem 

mencionar a presença de um perfil mais vulnerável socioeconomicamente na universidade.  

Tanto a UNDAV como a UNM apresentam como tarefa a articulação entre inclusão 

social, produção e difusão do conhecimento e o desenvolvimento da região e do país. 

Também chama a atenção a presença da cultura (na UNM) e da artes (na UNDAV) nas 

palavras de abertura de seus estatutos, independente de ter ou não um departamento voltado à 

essa área, o que demonstraria uma concepção de conhecimento mais ampla do que a aquisição 

de instrumental técnico específico das áreas. Quanto aos alunos, a UNDAV alude a pessoas 

com deficiências, à igualdade de gêneros e, à importância da universidade no reconhecimento 

das diversas identidades e orientações sexuais, incorporando esses temas como parte de seus 

objetivos. Em seu estatuto, a UNDAV sinaliza ter elaborado uma oferta curricular adequada a 

um novo perfil de aluno e enfatiza o desenho de “trajetórias acadêmicas flexíveis” a fim de 

atraí-lo. A UNM também menciona especificamente a necessidade de apoiar estudantes 

vulneráveis economicamente e que é seu papel realizar ações que promovam a sua 

permanência.  

A UNPAZ adota um tom mais tradicional ao apresentar seus princípios, referindo-se 

de modo genérico ao desenvolvimento do país e ao fortalecimento dos valores democráticos. 

Porém, também cabe destacar em seus princípios a referência à ideia de que a educação 

superior é um bem público, o que, juntamente com as demais universidades argentinas, 

evidencia uma posição de apoio aos processos de democratização do ensino, uma vez que 

estão cientes das desigualdades da população frente ao conhecimento ofertado pela 

universidade e, ao se posicionarem a favor da “inclusão social” (UNM, 2013), da “igualdade e 

da equidade” (UNDAV, 2015) e que a educação é um “direito social” (UNPAZ, 2015), estão 

dispostas, de algum modo, a diminuir as históricas diferenças de acesso à universidade. 

Quanto aos estudantes, a UNPAZ coloca como seu papel atender “principalmente a exclusão 



 

social”, entendendo que é sua responsabilidade cuidar da equidade e da inclusão com vistas à 

“mobilidade social ascendente” desses estudantes. 

Na comparação entre as formas de implantação dessas universidades, os princípios das 

universidades argentinas descritos nos documentos mencionam explicitamente as palavras 

“democracia”, “igualdade”, “equidade” e “inclusão”. Tais medidas denotam um desenho de 

instituição voltada à democratização do ensino superior no sentido da ampliação da 

participação social nas universidades. Os Projetos Institucionais das universidades argentinas 

têm um extenso preâmbulo em que apresentam não só conhecimento dos dados demográficos 

da região, mas propõem formas de articulação com a rede de educação básica. Há também 

uma análise da política de expansão do ensino superior público na Argentina que subsidia a 

fundação dessas universidades (UNDAV, 2017; UNM, 2017; UNPAZ, 2016). Por exemplo, o 

Projeto Institucional da UNM avalia: 

 

Cabe apontar que, na Argentina, o sistema educativo tentou, com algum êxito, 

segundo as circunstâncias históricas, servir de vetor para a ascensão social e a 

inclusão. Porém, na prática, as instituições de educação superior não romperam com 

o círculo vicioso da reprodução social da desigualdade, apresentando uma forte 

tendência em favor dos setores médios y médio-altos nas possibilidades de aceso e 

permanência no sistema. (UNM, 2017, p.44, tradução nossa) 

 

De outra parte, embora as universidades brasileiras pesquisadas tenham sido criadas 

sob as diretrizes do Reuni e este, por sua vez, mencione a urgente necessidade de aumentar o 

acesso ao ensino superior por meio de uma oferta de cursos no período noturno e com a 

criação de programas que viabilizem a permanência do estudante pertencente às camadas 

mais pobres, parece haver um hiato entre o que está preconizado no Reuni e o que é 

materializado nos estatutos das universidades. Nestes, não há nem uma análise do papel da 

universidade nas relações de classe ou da necessidade de articulação do sistema de ensino, 

muito menos uma proposta de ruptura com o ciclo de desigualdades, o que denota uma 

fragilidade nas suas propostas de democratização. 

A estrutura político-administrativa das universidades argentinas foi adjetivada como 

“inovadora” pelos dirigentes e técnicos entrevistados em comparação às seculares instituições 

daquele país. Embora com distinções entre si, elas buscam vincular-se com os poderes 

políticos locais. Também foi observada uma forte articulação entre as próprias universidades. 

Um exemplo dessa configuração é a criação, desde 2008, de uma rede – a Red de 

Universidades Nacionales del Conurbano (Runcob) – que visa planejar tanto aspectos 

acadêmicos, tais como oferta de cursos e realização de pesquisas em conjunto, como aspectos 

administrativos como a construção conjunta de instrumentos de avaliação e planos de 

desenvolvimento institucional das universidades criadas nos últimos 20 anos na região. Em 



 

comparação com as universidades argentinas tradicionais essas novas universidades são mais 

centralizadas, pois ao invés de cada faculdade ou instituto ter todo um aparato administrativo, 

os departamentos nas novas universidades subordinam-se à uma mesma secretaria, o que pode 

ser considerado um elemento positivo na democratização da universidade no sentido de 

desburocratizar as demandas dos estudantes – e mesmo dos professores – e que contribui no 

acolhimento e na resolução de problemas.  

Outro aspecto a ser levado em conta é o fato de que, à exceção da UNPAZ, as 

universidades brasileiras e argentinas têm um setor voltado ao bem-estar dos estudantes e em 

algumas delas isso é valorizado pelo corpo diretivo como indício de um comprometimento 

com a inclusão de um novo tipo de alunado. Porém, se compararmos as estruturas de 

organização destas universidades com as universidades tradicionais – como a Universidade de 

São Paulo e a Universidad de Buenos Aires – perceberemos que esses setores também já 

existem naquelas universidades. Talvez a diferença resida no peso institucional atribuído ou 

mesmo no percentual orçamentário destinado a tais órgãos, mas o fato é que não se pode 

considerar a existência de uma secretaria ou mesmo de uma Pró-Reitoria como uma ação 

inovadora voltada à inclusão de um novo perfil de estudantes por parte destas novas 

universidades. O mesmo se pode dizer das moradias, restaurantes universitários e, no caso da 

Argentina, dos Jardines maternales e Ludotecas (espaços destinados aos filhos pequenos dos 

estudantes), medidas de apoio à permanência do estudante muito necessárias, em especial ao 

estudante trabalhador e com baixa renda, mas que já são adotadas nas universidades há 

décadas. 

O quanto tais formas de participação contribuem com a democratização e a inclusão 

da população dessas comunidades nas universidades? A fundação destas universidades é 

descrita em algumas das páginas de apresentação como resultado da pressão da comunidade 

local, mas, os estatutos dessas universidades ao dispor sobre o seu funcionamento parecem 

ignorar o papel da sociedade civil no seu desenho institucional. Não se trata, obviamente, de 

interferir na autonomia universitária, mas de explicitar de que forma se dá (ou não) a relação 

da universidade com o seu entorno já que as instituições estudadas são expressão das políticas 

públicas nacionais voltadas às demandas sociais e por isso se instalaram nas regiões 

consideradas mais carentes desse tipo de ensino. O hiato verificado entre o discurso 

fundacional, fortemente apoiado na demanda da comunidade e a efetiva implementação e 

gestão das novas universidades, em que a comunidade local passa a ser apenas um lugar de 

“aplicação” dos conhecimentos e serviços da universidade é semelhante ao observado por 

Accinelli e Macri (2015) em sua pesquisa.  



 

Embora estas universidades tenham uma administração mais centralizada e os 

aspectos acadêmicos e de gestão estejam bem delimitados, permanece a estrutura 

departamental como a principal instância de organização e gestão da vida universitária, à 

exceção da UFABC. A estrutura departamental adotada pela maioria das universidades 

pesquisadas se assemelha à estrutura tradicionalmente adotada nas instituições brasileiras e 

argentinas. Tal divisão não parece colaborar com a democratização, uma vez que o poder de 

decisão que fica concentrado no nível dos departamentos organizados pelas áreas tradicionais 

do conhecimento que tendem a gerir a vida acadêmica a partir da observância aos resultados, 

fluxos e prazos de forma isolada. Nesse tipo de estrutura, recai sobre as chefias dos cursos e 

do colegiado de professores o poder de decisão sobre o dia-a-dia universitário, muitas vezes 

distante das necessidades deste novo tipo de alunado. À exceção da UFABC, que adotou o 

sistema de Centros Interdisciplinares, evidencia-se aquilo que Lima, Azevedo e Catani (2008) 

identificaram como uma tendência das novas universidades em copiar o modo de 

funcionamento das universidades tradicionais, fator prejudicial à sua democratização.  

O Projeto Pedagógico da UFABC menciona o seu ineditismo quanto à organização de 

seus cursos e estrutura, celebrando a ausência dos departamentos como oportunidade para um 

novo desenho institucional cujo eixo central é a interdisciplinaridade e percursos curriculares 

individualizados (UFABC, 2015). Porém, pesquisas avaliando sua proposta pedagógica 

ressaltam a necessidade de acompanhar a transposição do discurso presente nos documentos 

para a realidade da jovem universidade (TAVARES e GOMES, 2017). Os Centros 

interdisciplinares são compostos por professores familiarizados com a estrutura departamental 

e, por mais claro e fundamentado que esteja o projeto desta universidade, não estão previstas 

atividades junto aos docentes discutindo o novo modelo de gestão. O quanto esta nova 

organização acadêmica contribui com o acesso e a permanência desse estudante? As novas 

modalidades estruturação da universidade efetivamente a transformam em uma instituição 

menos excludente e expulsiva? 

Nas universidades argentinas, a diferença estrutural estaria no fato de que a UNDAV, 

além dos departamentos tradicionais, tem uma escola técnica de nível médio e a considera 

como uma instância “irmã” dos departamentos (UNDAV, 2015). A UNPAZ, além dos 

departamentos, abriga o Instituto de Estudos Sociais em Contextos de Desigualdades 

(UNPAZ, 2016). Estas iniciativas podem apontar para outras formas de inserção da 

universidade no contexto do conhecimento, um índice positivo de democratização do ensino, 

uma vez que abrem-se outras formas de entrada da população na universidade bem como 

outras formas de circulação dos saberes fora da universidade; seja por meio de um ensino 

médio mais articulado com o ingresso na universidade, seja por assumir em sua estrutura 



 

acadêmica a pesquisa o estudo das desigualdades sociais. Porém, assim como no caso da 

UFABC, é necessário verificar o quanto essas medidas previstas nos projetos se efetivam no 

cotidiano universitário e afetam positivamente a inclusão de alunos que não estão 

familiarizados com a vida universitária.  

As universidades argentinas mencionam ter instituído a oferta de carreiras de forma a 

que elas não se sobreponham às de outras universidades da região. Porém, tanto a UNPAZ 

como a UNM, que estão regiões vizinhas, oferecem os cursos de Administração e de Serviço 

Social (UNPAZ, 2016; UNM, 2017). Isso mostra que nem sempre a articulação entre as 

universidades preconizada pela Runcob tem sido efetiva e que talvez a oferta de cursos esteja 

pouco relacionada com uma atenção às aspirações da população do entorno daquelas 

universidades.  

Ao examinar os cursos oferecidos, observa-se que dentre as universidades argentinas 

as três oferecem alternadamente carreiras tradicionais como direito, engenharia, arquitetura, 

economia, administração e enfermagem. Mas prevalecem nas três ofertas de novas carreiras 

de bacharelado assim como muitos cursos de nível técnico superior, especialmente na 

UNDAV e na UNPAZ. Cursos como Produção de Bioimagens, Design de embalagens, 

Técnico em política, gestão e comunicação, Técnico em conservação da natureza e áreas 

naturais protegidas, dentre outras novidades que, a cada ano, se diversificam. Também 

aumenta, nas duas universidades, a oferta de cursos à distância ou semipresenciais (UNDAV, 

2017; UNPAZ, 2016). Sob tal aspecto, duas têm sido as principais questões quanto à 

efetividade na democratização do ensino: primeiramente há o problema da oferta se 

concentrar em universidades voltadas à população de baixa renda, o que poderia levar a uma 

segregação quanto ao tipo de universidade frequentado. O segundo ponto refere-se à 

qualidade da graduação obtida a partir desses cursos. Alguns deles claramente poderiam ser 

ofertados como especializações após a conclusão da graduação, como um aprofundamento 

após uma formação em um campo mais bem fundamentado em termos de bases teóricas e 

epistemológicas. A fragilidade do processo de democratização destas universidades encontra 

aqui mais um argumento forte já levantado em trabalhos de outros autores (ver CHIROLEU, 

2013; ZANGROSSI, 2013; PARRINO, 2014).  

No Brasil a Unifesp Diadema oferece cursos mais tradicionais, como Engenharia e 

Química, assim como a Unifesp Guarulhos, que oferta Filosofia, Pedagogia e Letras 

(UNIFESP, 2015). Porém no país ainda é grande a diferença do prestígio social decorrente da 

graduação. Assim, embora sejam todas carreiras tradicionais, guardam grandes distinções em 

seus atributos sociais. O risco aqui novamente é que os egressos das humanidades, a despeito 



 

de terem concluído o ensino superior, e, tendo frequentado uma universidade na periferia, 

permaneçam discriminados socialmente e no campo laboral. 

Na UFABC, após a conclusão de um bacharelado mais genérico na área de exatas ou 

de humanidades, há oferta de diversas Engenharias, Física e Matemática bem como de 

Filosofia, Economia e Relações Internacionais. Temos carreiras inovadoras ali como 

Neurociências ou Planejamento Territorial, todas em nível de graduação (UFABC, 2015). 

Este modelo de graduação é amplamente utilizado pelas universidades estadunidenses, mas, 

como no caso da UFABC a sua implantação é recente, é necessário acompanhar atentamente 

qual será o tempo médio de conclusão do bacharelado e se haverá ou não a continuidade da 

graduação pelos estudantes brasileiros.  

Quanto ao papel da universidade na formação, geração e difusão do conhecimento, a 

proximidade com as demandas locais (mais observada nos documentos das universidades 

argentinas) pode representar um risco de isolamento do cenário nacional e de perda da 

centralidade da formação passando a atender apenas às questões mais imediatas das demandas 

de trabalho e serviços de seu entorno. Outro risco é o de uma ênfase na oferta de cursos 

técnicos superiores em detrimento das graduações, o que configuraria um tipo de segregação 

no ensino superior em que as universidades públicas localizadas na periferia (como as aqui 

estudadas) ofereceriam um tipo de ensino superior mais superficial e técnico enquanto que as 

localizadas na capital continuariam com a oferta de cursos de graduação mais reconhecidos e 

conceituados socialmente. Se os seis municípios em que as universidades foram instaladas 

anteriormente não ofereciam ensino superior universitário gratuito e sua existência parece 

permitir o acesso dessa população à esse nível de ensino, a regionalização pode também servir 

àquilo que se caracterizaria mais como um movimento de integração do que de inclusão, uma 

vez que há o risco destas universidades se tornarem redutos de atendimento a uma população 

estudantil específica, o que configuraria, apesar do imenso avanço na formação que pode 

decorrer da experiência universitária, uma nova forma de segregação, que Ezcurra (2011) 

denominou de “inclusão excludente” e Martins (1997) de “inclusão marginal”. 

 De outra parte, o estabelecimento de princípios universitários genéricos ligados ao 

desenvolvimento do país, como ocorre com as novas universidades brasileiras, não difere 

muito do modelo tradicional de universidade; tais princípios pouco têm significado um 

avanço na democratização do ensino superior. Teríamos assim, da parte das universidades 

brasileiras, que a sua principal diferença em relação às universidades tradicionais é a sua 

localização periférica. Embora a UFABC tenha diferenças marcantes em seu projeto 

pedagógico centrado em trajetórias individuais, na organização em Centros interdisciplinares 

e na construção de edifícios próprios à atividade universitária, tanto ela como os dois Campi 



 

da Unifesp pesquisados atendem ainda um expressivo contingente de ingressantes cuja família 

já frequentou o ensino superior (UFABC, 2015; UNIFESP, 2015). A UFABC, também 

mantém a ênfase na pesquisa, na expansão da pós-graduação e na produção de artigos e 

patentes, assim como a Unifesp, o que é uma política muito similar à das universidades 

tradicionais que pretendem ser reconhecidas como ‘as melhores’ nos rankings internacionais.  

Por mais objeções que tenham sido levantadas quanto ao tipo de curso ofertado pelas 

novas universidades, ressaltamos que alguma oferta de educação superior pública voltada à 

inclusão é imensamente melhor do que nenhuma oferta. O exame crítico aqui proposto é no 

sentido de contribuir com o fortalecimento das políticas públicas educacionais voltadas à 

democratização e à equidade, mas com qualidade para todos.  
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