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Resumo: 

As universidades se deparam atualmente com uma série de desafios que são resultado 

das mudanças que as recentes alterações políticas, científicas, econômicas e sociais imprimiram 

na contemporaneidade. No caso brasileiro, desde os anos oitenta, os movimentos sociais, 

passaram a lutar pela democratização da sociedade e por direitos sociais materializados em 

políticas. Nessa luta também fez parte o processo de democratização da educação. Atualmente, 

houve um aumento significativo no acesso e a expansão da universidade que pode ser percebida 

através do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Esse programa teve como objetivo 

dotar as universidades federais das condições necessárias para ampliação do acesso e 

permanência no ensino superior e pretendia congregar esforços para a consolidação de uma 

política nacional de expansão da rede pública universitária brasileira. Porém, cabe ressaltar que 

a expansão quantitativa é apenas uma das faces da questão da “democratização” do ensino 

superior numa política expansionista. Outro elemento importante é que a universidade brasileira 

vem se transformado nos últimos anos, com destaques para a pesquisa, a crescente manifestação 

da extensão no atendimento a comunidade, a criação de departamentos, a institucionalização de 

programas de pós-graduação, o regime de tempo integral, entre outros. Tudo isso fortalece a 

estrutura universitária, porém, a universidade não pode ficar à margem do que acontece na 

sociedade, tem a obrigação de se envolver na resolução de problemas, ou na tentativa de 

reflexões oriundas da possibilidade de acesso e democratização do conhecimento no ensino 

superior de forma igualitária. Este artigo tem como objetivo evidenciar a constituição das 

universidades multicampis no cenário brasileiro, como um fenômeno organizacional 

expansionista, decorrente do REUNI, e que se espalhou para as universidades estaduais e 

privadas. Pretende-se, também identificar num dos Estados da Federação (Mato Grosso) o 

desencadeamento de ações das instituições de ensino superior, com relação à problemática 

estudada. Num primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica aprofundando 
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reflexões sobre o REUNI e a constituição das universidades multicampi. Num segundo 

momento, foi realizado um levantamento de dados referentes a localização dessas instituições 

no Brasil. Diante dos resultados obtidos, constatou-se que a lógica da organização de uma 

instituição multicampi é que se expande em unidades menores, sem comprometer a sua 

identidade institucional, que de certa forma, é garantida. Dessa estratégia de organização 

multicampi, dois elementos estruturantes podem ser destacados, o primeiro é a organização 

acadêmica de base e o segundo é a dimensão regional que assume o atendimento dos 

acadêmicos de comunidades que não tinham acesso ao ensino superior. Essas regiões atendidas 

pela multiplicação de campi, quase sempre estão dentro do limite de um determinado estado-

membro. Considera-se, que a relevância científica deste artigo é marcante, visto que muitas 

universidades adotam a configuração multicampi, suprindo uma lacuna no acesso ao ensino 

superior brasileiro. 

Palavras-chave: 

Democratização; Expansão; Ensino superior brasileiro; Universidade Multicampi.  

 

Introdução  

As universidades48 se deparam atualmente com uma série de desafios que são resultado das mudanças 

que as recentes alterações econômicas, científicas, políticas e sociais imprimiram na 

contemporaneidade. No caso brasileiro, desde os anos oitenta, os movimentos sociais, passaram a lutar 

pela democratização da sociedade e por direitos sociais materializados em políticas. Dessa luta 

também faz parte o processo de democratização da educação (PERONI, 2008).  

As políticas públicas de democratização do ensino superior devem ir muito além das ações focadas no 

aumento de matrículas e de inclusão social. Isso deve ser discutido a partir das contradições entre as 

concepções de educação como bem público-social e como mercadoria.  A universidade brasileira vem 

se transformado nos últimos anos, com destaques para a pesquisa, a crescente manifestação da 

extensão no atendimento a comunidade, criação de departamentos, institucionalização de programas 

de pós-graduação, regime de tempo integral, entre outros.  

Todos esses elementos fortalecem a estrutura universitária, porém, a universidade não pode ausentar-

se do seu comprometimento com as questões de qualidade na tentativa de refletir como esses desafios 

                                                      
48 Para fins de esclarecimento, o termo universidade será utilizado neste texto, tendo como denominação as 
demais instituições de ensino superior (faculdades e centros universitários), pois o foco da discussão basear-se-á 
na multiplicação dessas instituições no espaço geográfico e não na produção de conhecimento que decorre das 
pesquisas que seria a caracterização identitária da distinção entre universidade e as demais instituições de ensino 
superior. 



6719 

 

emergiram da possibilidade de acesso e democratização do conhecimento no ensino superior. Por isso, 

deve se pensar em expansão com qualidade e equidade. 

Recentemente, houve um aumento significativo de Instituições de Educação Superior, devido à 

expansão das universidades como resultado do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Esse 

programa teve como objetivo dotar as universidades federais das condições necessárias para ampliação 

do acesso e permanência na Educação Superior pretendendo congregar esforços para a consolidação 

de uma política nacional de expansão da rede pública universitária brasileira (BRASIL, 2012).  

Contudo, há que se ressaltar que a expansão quantitativa é apenas uma das faces da questão da 

“democratização” da Educação Superior, entendida como necessidade eminente do capital dentro de 

uma ótica de política expansionista, de acesso a estudantes, visando atender a demanda existente para 

esse nível da Educação. 

Reitera-se que a multicampi é entendida como um fenômeno organizacional expansionista que se 

fortaleceu por decorrência do REUNI, vindo a espalhar-se para outras universidades. Contudo, vale 

ressaltar que anteriormente a essa política, a prática da multicampia já existia em várias instituições 

públicas estaduais49. 

Todavia, não há que se perder de vista que a formação que o ensino superior promove não deve 

subjugar a ética à técnica, e sim precisa constituir-se em acréscimo e alargamento das dimensões 

cognitivas da sociedade, aprofundadas no sentido da democratização política e econômica necessária à 

democracia.  

A partir desses pressupostos, este artigo tem como objetivo evidenciar e refletir sobre a constituição 

das instituições de ensino superior multicampi no cenário brasileiro com destaque a região centro-

oeste do país enfatizando-se no Estado de Mato Grosso esse modo organizacional das instituições, sua 

expansão e seu atendimento. 

Considera-se, portanto, que a relevância científica deste artigo é significante, haja vista que muitas 

instituições adotam a configuração multicampi, suprindo a lacuna ao ensino superior brasileiro nas 

suas realidades regionais, com o propósito de atender a essa demanda, em prol do desenvolvimento 

social, econômico e cultural das suas comunidades.  

Nesta direção, este trabalho foca discutir a constituição das universidades multicampi, organizando-se 

em três eixos: primeiramente, são realizadas discussões de cunho mais teórico sobre a multicampia e 

alguns elementos do programa Reuni, presentes no processo de democratização do acesso ao ensino 
                                                      
49 Como exemplo pode-se citar entre muitas universidades destacadas nos estudos de Fialho (2005), as 
Universidades Estaduais do Ceará (UECE), do Rio de Janeiro (UERJ) e do Estado da Bahia (UNEB e UESB), 
bem como a Universidade Estadual Paulista (UNESP).  
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superior brasileiro; em seguida, procura-se trazer para a pauta o caminho metodológico da pesquisa 

realizada, o significado do que seja pesquisar e sua importância como caminho dialógico a se 

percorrer; e, por fim, no terceiro eixo se apresenta uma análise no que diz respeito às universidades 

multicampi na realidade brasileira, com ênfase sobre a região centro-oeste, pontuando o estado de 

Mato Grosso. 

 

1  A multicampia nas instituições de ensino superior brasileiro  

Na contemporaneidade, a universidade está passando por mudanças tanto na estrutura do ensino como 

na sua posição social, demandas desta atual sociedade que lhe imprime novos contornos e desafios. 

“Contudo, essa dinâmica de adaptação constante às circunstâncias e às demandas da sociedade 

acelerou-se tanto nesse último meio século, que é impossível um ajuste adequado sem uma 

transformação profunda das próprias estruturas internas da universidade” (ZABALZA, 2004, p. 19). 

Também se destaca a necessidade das universidades se reorganizarem para lidarem com os novos 

públicos que, pela democratização do ensino passaram a frequentá-las nessa possibilidade de acesso ao 

conhecimento, reflexões de políticas de expansão e acesso ao ensino superior, como é o caso do 

REUNI.  

Nos últimos quarenta anos, a universidade vem se transformando significativamente. Conforme 

destacado anteriormente, além de ter sido estruturalmente reorganizado, o ensino superior brasileiro 

tem-se expandido muito através do REUNI. Historicamente, pode-se destacar que houve um rápido 

aumento do número de matrículas entre 1965 e 1975 e, depois de um período de estagnação, esse 

número praticamente dobrou nos últimos anos devido a implantação dessa política. Este programa 

pretendia congregar esforços para a consolidação de uma política nacional de expansão da rede 

pública brasileiro. Porém, cabe ressaltar que a expansão quantitativa é apenas uma das faces da 

questão da “democratização” do ensino superior numa política expansionista.  

Embora uma grande parte do referido aumento possa ser atribuída ao crescimento do ensino superior 

privado, a contribuição significativa das universidades públicas de cunho estadual não pode ser 

desconsiderada. Cabral Neto (2005) destaca que no cenário do ensino superior no Brasil, observa-se 

que, a despeito de um crescimento significativo do setor privado na oferta de vagas, o setor público 

ainda se apresenta como a principal referência para a formação de qualidade em nível superior no país. 

Cabe realçar que:  
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[...] a política implementada, pelo governo brasileiro, durante a década de 1990, atingiu 

particularmente o ensino superior público. Mesmo tendo ocorrido uma retração do Estado em 

relação ao financiamento, observa-se um crescimento na matrícula do ensino superior público 

[...] O aumento da demanda por educação superior decorre, dentre outros fatores, da 

universalização do ensino fundamental e do incremento da matrícula no ensino médio 

verificada nos últimos anos da década de 1990 (p. 50). 

 

Nesse contexto, há de se destacar a introdução, no cenário brasileiro, desde longa data, o fenômeno 

organizacional multicampi das instituições, predominante em universidades públicas estaduais e em 

instituições privadas. Esse termo multicampi remete a uma concepção de universidade com uma 

estrutura organizacional distribuída em vários espaços geográficos, sem estabelecimento de ordem de 

importância para qualquer um deles. Isso significa que tem unidades com pólos de ação situados em 

contextos físico-territoriais diferentes e atende aos interesses das regiões em que atua (LAUXEN, 

2006).  

Fialho (2005) considera que tal modelo já experimentado fora do Brasil, principalmente pelos Estados 

Unidos, permitiu a essas instituições uma penetração em áreas geograficamente diversificadas50, “[...] 

promovendo o acesso ao ensino superior para populações anteriormente excluídas e contribuindo para 

o desenvolvimento de comunidades à margem dos processos de modernização” (p. 13).  

A interiorização da universidade brasileira por meio dessa abordagem multicampi foi importante para 

a formação de professores para a Educação Básica, pois essas instituições têm assumido um papel 

essencial também na atualização desses professores, suprindo carências dos profissionais em 

localidades distantes dos grandes centros urbanos.  

Porém, segundo Fialho (2005) também há desvantagens nesse modelo, já que “a dispersão geográfica 

de unidades institucionais cria dificuldades de natureza administrativa e de gestão acadêmica. 

Emergem problemas referentes à construção de uma identidade orgânica da instituição, com reflexos 

negativos no seu desempenho” (p. 13). 

Etimologicamente, a palavra multicampi se compõe da partícula multi (do latim multus), que 

corresponde a muitos, numerosos; combinada com o termo campus, (também do latim) que significa o 

conjunto de edifícios e terrenos de uma universidade. No dicionário de língua portuguesa, a palavra 

multi designa quantidade, muitos e/ou muitas vezes; o termo campus tem o mesmo significado do 

etimológico, terrenos e edifícios de um colégio, escola ou universidade (HOUAISS e VILLAR, 2009). 

                                                      
50 No caso brasileiro, destaca-se que a região centro-oeste está localizada longe dos grandes centros urbanos do 
país e com densidade populacional baixa quando comparada com outras regiões, como por exemplo, nas regiões 
sul e sudeste. Conforme dados que serão apresentados posteriormente, estes revelam os números das instituições 
multicampi no centro-oeste brasileiro bem como a extensão da atuação geográfica dos campi. 
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Essas caracterizações realçam a ideia de quantidade de unidades ou infraestrutura física de uma 

instituição. 

Lauxen (2006, p. 237) acrescenta alguns elementos de análise quando explicita que as universidades 

multicampi são compreendidas como “uma proposta que favorece a interiorização da Educação 

Superior, onde cada campi é sede da universidade e pólo importante na formação do conhecimento.” 

Por isso, possuem características administrativas próprias e autonomia de seus recursos, de suas 

particularidades acadêmico-científicas, de modo a integrarem-se entre suas unidades, relacionando-se 

profundamente com o contexto urbano e regional, buscando desenvolvimento social, econômico, 

cultural.  

O conceito multicampi possui um apelo físico-geográfico capaz de conferir poder de identidade, 

porém muitas vezes cria uma circularidade explicativa que segundo Fialho (2005) dificulta sua 

compreensão, assim, “[...] é multicampi porque tem muitos campi...” (p. 25). Vale ressaltar que o 

termo campus universitário tem seu nascimento no início do ensino superior brasileiro no País (1808), 

quando o Estatuto das Universidades Brasileiras (1931) e a Reforma Universitária (1968) indicam a 

passagem das instituições isoladas para o conglomerado de universidades reunidas sob o nome de 

universidade e, consecutivamente para a cidade universitária, utilizando pela primeira vez, a palavra 

campus. Esse retomar histórico é importante para se compreender a configuração multicampi utilizada 

hoje em dia no processo de expansão universitária.  

Parte-se desses elementos históricos de análise para se compreender o conceito multicampi, sendo 

percebido conforme Fialho (2005) que indica como uma “matriz de um tipo de instituição universitária 

que, refletindo-se nas dimensões acadêmicas, organizacionais e espaciais, se traduz segundo uma 

morfologia composta por muitos campi” (p. 27).  Com essa configuração a missão da universidade 

encontra-se implicada nas dimensões históricas, políticas, sociais e educacionais dos processos de 

organização das sociedades e de produção do conhecimento científico.  

Deste modo, a caracterização da multicampia acolhe as especificidades de atender a inúmeros 

municípios com seus campi, que se espalham em toda região, favorecendo a promoção do 

“desenvolvimento regional por meio da formação pessoal, ética e competente, construindo 

conhecimento, proporcionando crescimento e promovendo a cultura [...]” (LAUXEN, 2006, p. 238), 

visto que “dialoga com a comunidade atendendo às suas necessidades e constituindo-se fator de 

integração a partir de cada realidade, buscando um projeto coletivo de desenvolvimento e um 

crescimento harmônico da região em que atua” (p. 238). 

Entretanto, todo esse percurso de análise do conceito permite evidenciar uma trajetória de sentidos 

atribuídos a palavra multicampi, partindo da idéia de quantidade, correlacionando a localização 

geográfica e a concepção de lugar da produção, corroborando noções que circulam no meio acadêmico 
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e que fazem reencontrar as dimensões relativas à estrutura organizacional desconcentrada e à 

dispersão físico-territorial.  

 
Essa expressão (multicampi), portanto, cujos significados nem sequer se encontram 

absorvidos pela língua vernácula, embora já consagrada para dizer de uma modalidade de 

ensino superior, vai além do mero ato de designar alguma coisa: ela aponta para um 

fenômeno que se pretende diferenciado de outros, a exemplo dos modelos universitários cuja 

configuração não se restringe a um único lugar enquanto localização física [...] (FIALHO, 

2005, p. 51 – grifos da autora).  

 
Porém, é imprescindível comentar que na contramão dos investimentos do ensino superior nesse 

processo de expansão, Fialho (2005) destaca que a configuração multicampi nem sempre é 

contemplada nas políticas governamentais e nos processos de planejamento, mesmo que as instituições 

dessa natureza comportem uma relação profícua com seu contexto urbano e regional.  

Os estudos de Fialho (2005) sobre a universidade multicampi indicam a magnitude desse fenômeno 

expansionista que já representava, em 1996, cerca de 80% do universo das universidades estaduais do 

País correspondendo a trinta e uma instituições, distribuídas por todo o território nacional. Esses 

resultados são importantes para confirmar a expressividade de um fenômeno que se manifesta tanto 

pelo quantitativo das instituições reconhecidas como multicampi como pela abrangência da sua 

distribuição territorial.  

 

2 O caminho metodológico da pesquisa  

Toda reflexão é uma atividade voltada para a solução de problemas; como atividade de busca, 

indagação e investigação da realidade. É uma atividade que permite elaborar um conhecimento, ou um 

conjunto deles, que auxilie na compreensão da realidade e possa orientar ações para a transformação.  

Neste intento, como metodologia de investigação, partiu-se de uma concepção de pesquisa que 

buscasse a problematização da realidade educacional. Pretende-se, com isso, que as dificuldades 

aflorem, e que os caminhos para sua superação sejam desvelados, encontrados na partilha das 

inquietações e angústias que perpassam a realidade universitária brasileira (NEZ, 2011). 

Vale destacar que essa problematização é aqui compreendida como indica Freire (1987), sendo 

possível apenas na sua dimensão concreta, presente e histórica. Então, resgatar o passado é analisá-lo 

criticamente, em relação dialógica com a situação presente permitindo que se revele se poderia ter sido 

diferente do que foi e se o presente pode ser diferente do que é, deixando ao futuro a possibilidade e o 

desejo de ser mais. 
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A proposta é partir de uma concepção que busque a problematização do/sobre o espaço universitário 

multicampi a fim de provocar a reflexão, levantar inquietações e partilhar sobre essa temática, partindo 

da realidade brasileira, na região centro-oeste, destacando-se o Estado de Mato Grosso.  

Segundo Freire (1996) essa ação reflexiva confere sentido às situações problematizadas, abrindo 

possibilidades para o seu controle intencional e deliberado, introduzindo o eu como agente e fonte de 

pensamento. Essa proposição dialógica se reflete num indivíduo dialógico. Trazer-se-á aqui, a 

possibilidade de pensar tal situação na intencionalidade do diálogo com os pares acerca dos desafios, 

possibilidades e limitações da multicampia no ensino superior. 

Nesse sentido, as estratégias metodológicas que foram utilizadas nessa proposta problematizadora 

constituíram-se de duas etapas: num primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

aprofundando reflexões teóricas sobre o REUNI, sua implementação, objetivos e dados dessa política; 

juntamente a esse processo de busca teórica, deu-se o estudo sobre a constituição das universidades e 

demais instituições multicampi.  

Num segundo momento, partiu-se a um levantamento de dados referentes à localização das 

instituições multicampi no Brasil, evidenciando-se a região centro-oeste do país e mais 

particularmente o estado de Mato Grosso, a partir de uma abordagem de análise dos dados quali-

quantitativa.  

Para a busca das instituições multicampi, na fase da coleta de dados, foi consultado o site do MEC (E-

mec) onde se verificou inicialmente que este banco de dados não disponibiliza informações 

relacionadas ao cadastro identificado das instituições que possuem a característica organizacional da 

multicampia.  

Por isso, foi necessário acessar o site de cada umas das instituições de ensino superior pública e 

privada que estavam informadas para então, a partir da leitura das informações do portal dessas 

instituições, poder identificá-la ou não como universidade, faculdade ou centro universitário 

multicampi. 

A escolha pela região centro-oeste e a ênfase no estado de Mato Grosso, ocorre por ser atual inserção 

profissional das pesquisadoras que conhecem a realidade, compreendem as carências da região, as 

demandas da população, as dificuldades e os limites de instituições multicampi, porém acredita-se que 

possa haver nesta organização institucional, um movimento de reflexão importante para se pensar a 

função da universidade na sociedade. 

Assim, de posse dessas informações, foram criados quadros com dados quantitativos das instituições, 

dos seus campi e algumas especificidades com a intenção de refletir sobre e com eles, essa expansão 

destas instituições de ensino superior na região que atendem. A partir disso, construíram-se análises 
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qualitativas expressando considerações sobre a multicampia na região e mais propriamente dito, no 

estado de Mato Grosso.  

Num terceiro momento dessa pesquisa, também foi necessário um desdobramento metodológico numa 

perspectiva de alinhamento qualitativo aos dados já encontrados, assim procederam-se duas entrevistas 

informais semi-estruturadas, sendo um ex-reitor de uma universidade pública e um diretor presidente, 

mantenedor de uma instituição privada, buscando um levantamento de informações sobre a estrutura 

multicampi e sua importância no processo de expansão do ensino superior brasileiro no estado de 

Mato Grosso. 

 

3 A análise da realidade brasileira sobre a região centro-oeste  

A região centro-oeste possui extensão territorial de 1.604.850 km2, uma população de 14. 058.094 

habitantes e quatrocentos e sessenta e seis municípios, sendo composta pelos estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal (BRASIL ESCOLA, 2012). Verifica-se a existência de 

um número significativo de instituições multicampi para atender a essa larga extensão territorial, num 

total de doze instituições sendo, sete instituições públicas e cinco instituições privadas (ver quadro 1 a 

seguir).  

 

Quadro 1 – Instituições Multicampi 
 

  

 

 

 
 

Fonte: Silva e Nez (2012). 
 

Assim, as análises demonstram as peculiaridades deste fenômeno expansionista e constatam a 

existência de um número considerável de instituições multicampi nessa região do estado. Com isso, 

essas instituições atendem as necessidades e particularidades destes estados, levando a possibilidade 

da Educação Superior a vários municípios através dos seus campi universitários. 

No desdobramento para o atendimento de uma análise qualitativa, exploraram-se os dados do estado 

de Mato Grosso, em profundidade e foi possível construir algumas inferências: esse é um dos maiores 

estados brasileiros, em extensão territorial com 906.806,9 km², faz divisa com os Estados do 

Amazonas, do Pará, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia e de Goiás, além da Bolívia. (MATO 

GROSSO, 2011).  

REGIÃO ESTADO PÚBLICAS  PRIVADAS  

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso 2 4 
Mato Grosso do Sul 2 1 

Goiás  2 - 
Distrito Federal  1 - 

SUBTOTAL  7 5 
TOTAL                                                       12 
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No que diz respeito à oferta de Educação Superior, até a década de setenta, Nez (2011) destaca que 

Mato Grosso era o único Estado do Brasil que não possuía nenhuma universidade embora tivessem 

ocorrido várias iniciativas para o acesso ao ensino universitário. A primeira instituição criada foi a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 1970, e representou a conquista de uma antiga 

reivindicação da população mato-grossense. 

A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) é a outra instituição pública, que está inserida 

neste Estado há trinta e três anos, com sede em Cáceres, de onde se alavancou para todas as regiões. 

Nez (2011) enfatiza que a instituição está distribuída geograficamente nas doze macrorregiões do 

Estado definidas na Política MT+2051, levando aos mais longínquos lugares52, oportunidade de acesso 

ao conhecimento científico.  

Já o ensino superior privado surgiu no final da década de 1980. Desde esse período, esse setor se 

expandiu num ritmo vertiginoso, fenômeno observado na região Centro-Oeste e nas demais regiões do 

país, conforme dados do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2006). Com relação à presença das 

instituições multicampi públicas e privadas em inúmeras cidades mato-grossenses, ver quadro 2.  

 

Quadro 2 – Instituições Multicampi no Estado de Mato Grosso  
 

INSTITUIÇÃO ÓRGÃO  
ADMINISTRATIVO CAMPUS QUANTIDADE 

DE CAMPI 

Universidade do Estado 
de Mato Grosso  
(UNEMAT)53 

ESTADUAL 

Alta Floresta 

11 

Alto Araguaia 
Barra dos bugres 
Cáceres 
Colíder 
Juara 
Luciara 
Nova Xavantina 
Pontes e Lacerda 
Sinop 
Tangará da Serra  

Universidade Federal de 
Mato Grosso  FEDERAL Cuiabá 4 Rondonópolis 

                                                      
51 Este é o Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que aponta conceitos básicos sobre o 
desenvolvimento sustentável, o planejamento participativo, com vistas aos cenários futuros de desenvolvimento. 
Ver mais sobre em: http://www.unemat.br/prpdi/pdi/docs/mt_20_parte_4.pdf.   
52 Para se ter ideia da distância territorial envolvida, existe entre os campi universitários uma diferença 
geográfica enorme. Pode-se usar como referência a sede da UNEMAT que está localizada no município de 
Cáceres e o Campi que se encontra mais ao norte do estado que é Alta Floresta. A distância entre eles é de 1.000 
km.  
53 A UNEMAT, além de onze campi universitários, possui núcleos pedagógicos. A quantidade de Núcleos 
Pedagógicos varia a cada ano, pois depende do funcionamento dos cursos fora de sede para sua continuidade, já 
teve entre dezessete e quinze núcleos nos últimos dez anos. 

http://www.unemat.br/prpdi/pdi/docs/mt_20_parte_4.pdf
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(UFMT) Médio Araguaia 
Sinop 

Universidade de Cuiabá  
(UNIC) PRIVADO 

Cuiabá 

6 

Primavera do Leste 
Rondonópolis 
Sinop 
Tangará da Serra  
Várzea Grande 

Faculdades Cathedral54 PRIVADO Água boa 1 

Faculdade de Sinop 
(FASIPE) PRIVADO 

Analândia 

13 

Apiacás 
Claudia  
Feliz Natal  
Guarantã do Norte 
Porto dos Gaúchos 
Nova Maringá 
Nova Bandeirantes 
Sinop  
Tabaporã 
Tapurah 
União do Sul 
Vera 

 Universidade 
Anhanguera  PRIVADO Cuiabá  2 Rondonópolis 

Total                                                                                    37 
Fonte: Silva e Nez (2012). 

 

Considerando a carência da população por ensino superior, a característica multicampi vem atender há 

uma quantidade de alunos com a possibilidade desse acesso, porém, conforme já apontado 

anteriormente, a quantidade não pode ser considerada sem relacionar-se o fator qualidade da educação. 

Por isso, as dificuldades oriundas dessa forma de organização institucional, tais como a distância entre 

campus precisa ser considerada. 

Um dado relevante que se apresentou no decorrer da pesquisa foi das quatro instituições privadas 

multicampi no estado de Mato Grosso, duas delas precederem de financiamento de capital estrangeiro, 

como mantenedores da instituição, o que pode remeter a discussão do ensino superior como 

mercadoria. Dentre as instituições pode-se citar a UNIC, que tem como mantenedora a Kroton 

educacional e a Anhanguera, de Cuiabá e Rondonópolis, subsidiada pela Educacional Anhanguera. 

Essas grandes empresas adquirem faculdades isoladas, consideradas pequenas e com poucos recursos 

e ampliam o roll das instituições de ensino superior mantidas por organismos internacionais, incluindo 

o setor educacional no mercado de ações. 

                                                      
54 Essa instituição é caracterizada em seu site como multicampi, porém não desenvolve atividades dentro do 
mesmo estado, seu outro campus está sediado no Estado de Roraima, no município de Boa Vista.  
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As entrevistas informais semi-estruturadas sobre a estrutura multicampi e sua importância no processo 

de expansão do ensino superior brasileiro foram realizadas em duas instituições, sendo escolhida uma 

universidade pública e uma faculdade privada, isso em função da análise qualitativa comparativa entre 

as duas categorias explicitadas. A primeira delas (categoria pública) foi a UNEMAT, que é 

considerada uma “universidade do interior voltada para o interior”. 

Nez (2011) sinaliza que a instituição foi criada em 1993 e direcionou suas atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão para todas as regiões do Estado, buscando potencializar a formação de 

licenciados e bacharéis. Para vencer as barreiras geográficas impostas pela gigantesca extensão 

territorial de Mato Grosso se desenvolveu numa estrutura multicampi.  

O ex-reitor55 entrevistado é do Campus de Cáceres, tem sessenta anos de idade, é agrônomo com Pós-

Doutorado na área de Ciências Biológicas e da Saúde, em suas reflexões mobilizadas a partir do 

questionamento sobre a multicampia, indicou que essa estrutura foi criada na UNEMAT a partir de 

dois focos. Um deles foi a oportunidade de desenvolvimento local e regional do estado, através da 

organização do acesso ao ensino superior. O outro foco diz respeito, especificamente, à distância física 

dos grandes centros urbanos. Para o respondente, “essa estrutura é algo fantástico”, isto porque ser 

multicampi significar ser “multinucleada”, entendida como “estruturas fixas temporárias” para as 

atividades. 

Para os gestores, segundo o entrevistado, ficam os desafios para organizar essa instituição buscando 

“encurtar os caminhos, dar acesso aos lugares que não tem nenhuma oferta nenhuma oportunidade, 

faltam poucos lugares no Estado de Mato Grosso”. Desta forma, a institucionalidade multicampi de 

um lado dá origem à multidiversidade espacial dos seus campi e de outro, singulariza o contexto a que 

ele dá origem, através da expansão. 

Para Fialho (2005), a universidade multicampi  

 

[...] não é só universidade, entendida enquanto organização, não é só contexto, entendido 

como dispersão regional e urbana, e nem é uma combinação articulada desses dois termos, ou 

seja, é algo que não se faz presente em nenhum deles, isoladamente tomados. Modelo e 

contexto entrelaçam-se, um sendo constitutivo do outro, um sendo produto do outro (p. 115).  

 
Assim, a universidade tanto se promove como se sujeita, age, interage e reage aos níveis e às 

condições de desenvolvimento regional e local. A multicampia potencializa essa diversidade, pois que 

o campus está em contato com tantas realidades distintas, conforme pode ser percebida nas 

                                                      
55 A escolha por esse personagem se deve ao fato de que estava presente desde o início do movimento de 
regionalização e expansão da universidade. Seu período como reitor da instituição foi de 1998 a 2002.  
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sobreposições de análises da resposta do respondente. Isto porque a UNEMAT não é um fenômeno 

social isento das condições que produzem fenômenos sociais, é, então, um produto que se traduz numa 

forma organizacional que se concretiza num determinado espaço. 

A segunda instituição entrevistada (categoria privada) foi a Faculdade de Sinop (FASIPE), que tem 

sua sede no município de Sinop, no Estado de Mato Grosso, criada no ano de 2002. Embora haja na 

cidade uma oferta razoável de cursos, esta ainda não é suficiente para atender às necessidades 

propostas pelo município e pela região.  

Na entrevista com o seu diretor presidente, de quarenta e um anos, formado em economia, pode-se 

destacar que a FASIPE traz para toda a região a oportunidade de acesso ao ensino superior, segundo o 

respondente, “a comunidade veio pedir” devido ao “estado do Mato Grosso estar em crescimento 

populacional” e “com o crescimento, começam os anseios”.  

A FASIPE justifica a expansão em cursos com tempo determinado nas cidades circunvizinhas, através 

da demanda reprimida e temporária, além das carências regionais, num sistema de “turmas 

compartilhadas”, em que o aluno vem a sede e também estuda na sua cidade de origem, o que 

caracterizaria a possibilidade de ser um atendimento multicampi. O diretor explica que o grande 

problema da educação no Brasil “é a interiorização”, e que devido ao número da população nessas 

pequenas cidades, não há público suficiente para manter uma faculdade no local. Porém, o 

“crescimento econômico do país justifica a qualificação das minorias,” conforme o respondente, é “a 

distância geográfica que dificulta a proliferação das faculdades”, mas ao mesmo tempo exige “o 

crescimento da tecnologia, pessoas e profissionais gabaritados”. 

A partir das considerações dos entrevistados, percebe-se que há um entusiasmo com a proposta da 

multicampia já que essa atende a demanda social existente; e a interiorização das instituições 

corroboram para que o acesso a esse nível de ensino se expanda a toda a região. Por fim, os 

entrevistados sinalizam que os desafios geográficos e o deslocamento do pessoal também são uma 

realidade que precisam serem pensadas, para que se viabilize ainda mais a democratização do ensino 

superior brasileiro. 

 

Considerações finais  

Diante dos resultados obtidos, constatou-se que a lógica da organização de uma instituição multicampi 

é o modelo que se expande em unidades menores, sem comprometer a sua identidade institucional, 

que de alguma forma, é garantida. Dessa estratégia de organização multicampi, dois elementos 

estruturantes podem ser destacados, o primeiro é a organização acadêmica especial multiestruturada, 

com minúsculas unidades de atendimento aos acadêmicos e o segundo é a dimensão regional, que 

atendem os acadêmicos de comunidades que não tinham acesso a universidade. Essas regiões 



6730 

 

atendidas pela multiplicação de campi, quase sempre estão dentro do limite de um determinado 

estado-membro. Porém, observou-se que há instituições que estão em mais de um estado como é o 

caso da Faculdade Cathedral.   

Reitera-se que as políticas públicas, tais como o REUNI, podem possibilitar equidade à Educação 

Superior, mas alguns desafios são evidentes: assegurar o acesso, bem como a permanência e sucesso 

acadêmico; preocupação constante em garantir a qualidade, e fomento às políticas públicas com 

monitoramento do modelo expansionista pela instituição (NEVES, et all,  2011). 

Ao longo do artigo foram caracterizadas as instituições que apresentam ampla cobertura no território 

estadual mediante a sua presença em um significativo número de município. Assim, como instituição 

integrada à comunidade, as instituições multicampi podem tornar-se agentes de transformação social, 

tendo como missão inicial a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural, 

visando à melhoria da qualidade de vida da população preocupando-se com o desenvolvimento 

econômico e social da região.  

Silva (2011, p. 43) coloca que o  

 
sentido social da universidade suscita reflexões a respeito de quê sociedade esta Instituição 

deseja promover e, sendo a universidade um espaço público pelo qual perpassam diversos 

sujeitos e concepções, precisa considerar em seu diálogo, a diversidade e pluralidade de 

cultura e saberes com a qual lida, de modo a atender às efetivas carências e demandas sociais 

(p. 43). 

 
A inserção da universidade multicampi, através dos seus campi, faz emergir complexas problemáticas 

geradas pelos desafios do desenvolvimento local e regional. Goergen (2003) reafirma que a relação da 

universidade com a sociedade exige-se o envolvimento da universidade como um todo. Ou seja, exige-

se que o ensino e a pesquisa preservem igualmente um sentido social, onde a perspectiva da 

responsabilidade implicaria um repensar da universidade no horizonte de seu sentido igualitário. 

 Portanto, as instituições de ensino superior não podem ficar à margem do que acontece na sociedade, 

pois tem a obrigação de se envolver na resolução de problemas, ou na tentativa de reflexões oriundas 

da sociedade do conhecimento da qual também faz parte.  

Entende-se que a caracterização da multicampia, por adentrar regiões longínquas dos grandes centros 

urbanos, pode vir a ser uma possibilidade dessa ocorrência da integração da universidade com a 

comunidade com esse seu compromisso social de equilibrar e harmonizar o desenvolvimento do local 

onde se encontra instalada.  

Considera-se, finalmente que a universidade tem responsabilidades e deveres mais complexos e mais 

abrangentes que instrumentalizar os indivíduos, o que pressupõe uma formação profissional e humana 
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dada pelos valores éticos. Sendo assim, à universidade é solicitada uma responsabilidade ética 

associada ao conhecimento cientifico (PEREIRA, 2003). 

Sendo assim, pesquisar sobre a universidade é debruçar-se sobre a tarefa instigante de abordar um 

objeto de longa trajetória e muitos desafios. Entre eles, o de procurar compreender fenômenos sociais, 

estruturais, tecnológicos, produtivos e organizacionais que tiveram lugar na história do indivíduo, da 

sociedade e das suas instituições. Fialho (2005) conclui brilhantemente essa idéia quando enfatiza que: 

“Tratando-se, pois, ela própria, de uma instituição que estuda instituições, compreendê-la significar 

lidar com um objeto que procura falar sobre e para si mesmo” (p. 15).  
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