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A interiorização do ensino superior ganha força com o estabelecimento de instituições que têm 
como principal meta atender e interagir com as demandas locais. 
 
 
 

 
Campus de Diamantina da UFVJM: projetos com organizações públicas e privadas para reforçar os laços sociais 

 
Iniciado na década de 70 no Estado de São Paulo, o movimento de interiorização do ensino 
superior no Brasil passou a atingir, a partir da década de 90, proporção nacional. O fenômeno 
coincide com a expansão do setor particular e começa a atingir agora a rede federal, com o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Reuni, 
do Ministério da Educação.  
 
A necessidade de ampliar o acesso ao ensino superior e a crescente inserção de alunos na 
graduação explicam por que a escola vai aos alunos e não mais os alunos têm de ir em busca 
da escola nos grandes centros urbanos. A novidade é que, atentas a esse desenho, as 
instituições particulares passaram a oferecer cursos adequados às realidades socio-econômicas 
locais.  
 
As regiões fora dos grandes centros urbanos têm se transformado em excelentes opções de 
investimento na área da educação, principalmente para as instituições de ensino superior. 
"Quando uma cidade apresenta uma economia interessante e próspera, as universidades se 
interessam pelo local e passam a investir na região", afirma Danilo Igliori, professor do 
Departamento de Economia da Universidade de São Paulo - USP. 
 
Os números comprovam. Em 2000, havia 745 instituições de ensino superior no interior do 
país, contra 435 nas capitais. Atualmente, a diferença aumentou: são 769 instituições 
localizadas em grandes centros urbanos e 1.396 em regiões mais distantes, segundo dados do 
Censo da Educação Superior 2005, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  
 
Quando o assunto é a quantidade de alunos matriculados, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) também registra um aumento em todo o país. De acordo com dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2006) - levantamento conduzido pelo 
IBGE - de 2005 para 2006 o número de estudantes no ensino superior cresceu 13,2%. Ainda 
assim, mesmo com o aumento, o índice de brasileiros com nível superior é baixo - apenas 
10,7% da população. 
 



 
O reitor da Feevale, Ramon Cunha: pesquisas voltadas para a região 

 
 

Se a quantidade de pessoas que concluem os estudos ainda é pequena, o contrário acontece 
com as instituições de ensino. Entre 1999 e 2006, foi registrada uma elevação de 103,1% no 
número de instituições (entre públicas e particulares) existentes no país. O dado faz parte da 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2006 - estudo realizado pelo IBGE que 
traça o perfil da cultura brasileira e comprova a expansão do ensino superior fora das capitais 
do país.  
 
Segundo informações colhidas junto às 5.564 prefeituras de todo o Brasil, há mais instituições 
de ensino em cidades que possuem entre 20 mil a 50 mil habitantes (ao todo 639) do que nas 
grandes metrópoles. A diferença é grande se comparada ao número de universidades situadas 
em municípios com mais de 500 mil habitantes - apenas 36 em todo o Brasil. "Há um bom 
tempo que universidades públicas e particulares vêm abrindo pólos de ensino em cidades mais 
afastadas, principalmente em regiões menos populosas", diz Vânia Pacheco, gerente da Munic. 
 
Segundo a pesquisa, a região Sudeste concentra o maior número de instituições (655), 
seguida da Nordeste, com 626 estabelecimentos de ensino superior. Para Roberto Ramos, 
reitor da Universidade Federal de Roraima (UFRR), os campi em locais afastados ou até 
mesmo em regiões menos populosas são extremamente importantes para o desenvolvimento 
econômico local e, principalmente, para a sociedade ao redor da instituição. "Os 
conhecimentos científicos e tecnológicos dão à comunidade a possibilidade de ampliar a visão 
do mundo em que vivem. Os benefícios vão além do saber, uma vez que a instituição pode 
articular a alocação de recursos para obras e pesquisas que vão transformar a vida da região", 
diz.  
 

 
O economista Danilo Igliori: instituições levam benefícios de curto e médio prazo ao interior 

 
Para Danilo Igliori, professor de economia da USP, a chegada de uma universidade, faculdade 
ou centro tecnológico é sempre importante para a região. "Os benefícios podem vir a curto 
prazo, que são os estímulos para os setores da alimentação e comércio; e a longo prazo, que 
pode ser caracterizado pela qualificação da mão-de-obra local e o desenvolvimento da 
capacidade de empreendedorismo  dos moradores da região". 
 



E são as instituições particulares que têm migrado para o interior com mais freqüência: 
segundo dados do Inep, em 2000 havia 628 instituições de ensino localizadas em cidades do 
interior, e em 2005, o número quase dobrou, chegando a 1.243 universidades particulares.  
 
O economista Igliori acredita que o aumento das instituições de ensino é uma situação real e 
que deve crescer nos próximos anos, principalmente no setor privado. "Nos Estados Unidos, 
por exemplo, a força da universidade fora das capitais é muito grande.  
 
Em muitos casos, ela passa a ser a principal atividade da cidade. O Brasil tem condições e 
espaço para  seguir por esse caminho, principalmente se investir em instituições de ensino 
superior privadas", afirma. Segundo dados da PNAD, de 2005 para 2006 o total de estudantes 
na rede particular cresceu 7,5%; já na rede pública houve uma ligeira diminuição de 0,7%. 
 
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP é um exemplo de instituição que 
aposta na expansão para cidades interioranas, ainda que de grande porte e próximas a São 
Paulo. Além da sede na capital paulista, a PUC possui campus em Sorocaba, Campinas e o 
recém-inaugurado em Barueri. "Temos sempre a preocupação de procurar cidades do interior 
para favorecer a sociedade local.  
 
Dessa forma, os jovens não precisam sair de casa e, conseqüentemente, não há a quebra de 
vínculos com a família e até mesmo com a região em que vivem. Um outro motivo é para 
evitar que as grandes metrópoles fiquem inchadas, pois muitos que vão estudar fora 
dificilmente voltam às cidades de origem", conta a vice-reitora Bader Buritam Sawaia. 
Segundo ela, cada campus da universidade possui um perfil específico.  
 
O de Barueri é voltado para o meio ambiente, pois de acordo com uma pesquisa feita na 
região, os moradores se preocupam muito com a qualidade de vida - e a maioria dos alunos 
matriculados reside nas proximidades.  
 
Alguns dos motivos que transformaram o interior em um mercado interessante para os 
gestores de instituições de ensino são as condições financeiras que uma pessoa deve ter para 
viver em uma grande metrópole. "O custo de vida em uma cidade como São Paulo é maior, 
portanto, morar em uma região afastada para estudar representa uma redução significativa 
nos gastos, o que atrai os alunos para o interior", diz Igliori.  
 
Para atender às demandas dessas cidades, 14 dos 26 Estados do Brasil possuem maior 
quantidade de universidades, faculdades ou centros tecnológicos localizados fora das capitais. 
Os três estados pertencentes à região Sul do país, por exemplo, concentram a maior parte das 
unidades de ensino em cidades interioranas. Ao todo são 370 instituições na região (entre 
públicas e particulares), porém, a grande maioria, 283, está concentrada no interior - apenas 
87 ficam nos centros urbanos.  
 
 

 
Alunos da Ufersa, no semi-árido: maior parte da demanda é da população local 

 
A Feevale, situada em Novo Hamburgo, a 45 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do 
Sul, é um exemplo de faculdade particular que optou por se instalar fora da capital. Além de 
contar com cerca de 20 mil alunos matriculados e cursos diferenciados, recebe estudantes de 
diferentes lugares do país, principalmente do estado vizinho, Santa Catarina. Um dos principais 



objetivos da faculdade é incentivar o desenvolvimento local. "Temos muitos projetos 
multidisciplinares que estudam e trabalham com as características da região. Um exemplo é a 
pesquisa ligada à ovinocultura, que trabalha a questão da sustentabilidade econômica das 
propriedades rurais existentes e permite o desenvolvimento do turismo rural", diz o reitor 
Ramon Fernando Cunha. 
 
Um dos cursos mais procurados, por ser pioneiro no Brasil, é o de quiropraxia, profissão que 
trata de problemas do sistema músculo-esquelético, com terapia manual e exercícios para 
diminuir a tensão. "A instituição é, e sempre será, uma obra inacabada, pois nunca deixará de 
haver espaço para ocupar ou melhorar", reflete Cunha. 
 
Ao subir um pouco mais no mapa do Brasil chega-se ao Sudeste. No ano 2000, a região 
somava mais da metade das instituições de ensino superior do país, ao todo 56,5%. Cinco 
anos depois, o Sudeste já tinha mais de 1.114 novas instituições.  
 
Uma delas, recém-integrada ao Programa de Expansão do Governo Federal, é a Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), com campi em Diamantina e Teófilo 
Otoni, em Minas Gerais. Na universidade há cursos com atividades incentivadas pela reitoria, 
como o de Agronomia, em que os alunos precisam ir a campo para estudar. "As aulas que 
trabalham com fauna e flora utilizam os acervos locais e regionais pela facilidade do acesso e 
possibilidade de exploração das 'vocações naturais' do local", afirma Pedro Ângelo Almeida 
Abreu, reitor da UFVJM.  
 
Quanto ao desenvolvimento regional, a universidade tem um papel importante, com ofertas de 
emprego, pesquisas sobre as condições locais e projetos sociais. "Freqüentemente, nos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri, reforçamos continuamente seus laços sociais por meio de projetos 
- de ensino, de pesquisa e de extensão - que desenvolvemos em parceria com diversas 
organizações públicas e privadas", conta Abreu. 
 
Na região Centro-Oeste, as instituições de ensino cadastradas pelo Ministério da Educação 
marcam um aumento significativo: do ano 2000 até 2005 foram registradas mais 100 novas 
universidades no local, divididas entre os três estados da região e o Distrito Federal.  
 
Além disso, de um total de 234 instituições, 216 são privadas. Carlos Marques, 27 anos, é um 
dos alunos do curso de Matemática da Faculdade Santa Terezinha - FAST, instituição de ensino 
particular localizada em Taguatinga, Distrito Federal. Ele morava na capital paulista, mas foi 
para o local em busca de uma nova vida e possibilidades de trabalho e estudo. "Em São Paulo 
era tudo mais complicado e o valor da mensalidade é mais alto", conta.  
 
A região Nordeste é a que apresentou o maior aumento na quantidade de instituições de 
ensino superior. Segundo o Inep, em 2000 havia apenas 157 unidades espalhadas pelos sete 
estados, com maior concentração na Bahia, 31%.  Em 2005 esse número aumentou - passou a 
231 novas instituições, sendo que 202 delas estão localizadas nas capitais. 
 
Os baianos ainda concentram o maior número de faculdades, 116 no total. Uma delas é a 
Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, que possui cinco campi em diferentes cidades do 
Estado (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna), seguidos de 
Pernambuco, com 86 instituições. 
 
O crescimento do número de instituições é, em parte, um reflexo da elevação do rendimento 
domiciliar na região. Dados da PNAD 2006 apontam que os maiores índices de aumento foram 
observados em domicílios do Nordeste (11,7%). O valor real médio na região é de R$ 1.089, 
contra R$ 1.885, registrado no Sudeste do país - responsável pelos maiores índices. 
 
Às margens do Amazonas, em meio à região que abriga umas das maiores diversidades de 
fauna e flora do planeta, as instituições de ensino superior estão mais concentradas nas 
capitais do que nas cidades interioranas, 79 e 43, respectivamente. Esses números 
comprovam a carência de instituições de ensino superior em regiões afastadas. "Há muitos 
lugares na região Norte que não possuem universidades. A parte semi-árida brasileira, por 



exemplo, é caracterizada por reduzida percentagem de jovens que têm acesso aos estudos. 
Acredito que já é o momento de a universidade ir até onde o jovem carente está, ao invés do 
jovem sair à procura dela", afirma Josivan Barbosa Menezes, reitor da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (Ufersa). Como o acesso ao ensino superior na região é defasado, há um 
grande interesse dos moradores do estado em estudar na Universidade.  
 
Segundo dados do Centro de Tecnologia e Informação da Ufersa, cerca de 85% dos candidatos 
ao vestibular deste ano moram no Rio Grande do Norte. Outro ponto que contribui para o 
desenvolvimento regional é que a Universidade é um exemplo de instituição que aproveita as 
características geográficas locais. "Pelo menos 200 jovens deslocam-se todos os sábados para 
as diferentes regiões do semi-árido, estudando o clima, o solo, a fauna, a flora e o ambiente 
como um todo. Com isso, o estudante tem contato direto com a realidade da região", diz 
Menezes. 
 
O aumento significativo em cidades do interior marca um processo importante de expansão do 
ensino superior. Com novos cursos, maior número de vagas oferecidas e instituições 
particulares com preços acessíveis, as salas de aula de universidades, faculdades ou centros 
tecnológicos começam a fazer parte da realidade do brasileiro.  
 
No limite das fronteiras 
 

 
 
A importância do avanço das universidades Brasil afora é retratada também com a questão das 
fronteiras agrícolas e culturais. A criação do Núcleo Insikiran da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), responsável pela formação do ensino superior indígena, é uma dessas 
iniciativas. Para poder estudar (após aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
Cepe), o candidato tem de passar por entrevistas e preencher requisitos e critérios específicos 
para conseguir a vaga. Ao todo, no início deste ano, foram disponibilizadas duas vagas para o 
curso de medicina, cinco para economia e quatro para ciências sociais.  
 
No curso de medicina, os candidatos tiveram de fazer uma prova de habilidade específica, com 
conhecimentos básicos na área. Josedeni Marques, de 26 anos, da etnia Wapichana foi uma 
das aprovadas.  
 
Ela saiu da comunidade do Araçá, no município do Amajari, em Roraima, para cursar o 
primeiro semestre de medicina. "Sinto orgulho em representar minha gente na Universidade e 
transmitir no futuro esses conhecimentos para meu povo", afirma. Mas, para atender a grande 
quantidade de índios que reside no local, a universidade pensa em ampliar o número de cursos 
e vagas. "Estamos dando todo o apoio e a estrutura necessários para que os índios possam 
potencializar o seu aprendizado, por isso, buscamos recursos, seguimos ampliando espaços 
físicos e discutindo com seriedade o assunto", diz Roberto Ramos, reitor da UFRR.  
 
Um exemplo é a implantação do curso de Licenciatura Intercultural, que conta com cerca de 
240 alunos matriculados das etnias Macuxi, Wai-wai, Wapichana, Taurepang, Ingaricó e 
Y'ekuana. A formatura da primeira turma está prevista para 2008. 



Promessa de 125 mil novas vagas 
 
Desde 2003, o governo federal aposta em uma política de expansão e regionalização do ensino 
superior. Este ano, com o decreto n° 6096 (24 de abril de 2007) foi instituído o Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades (Reuni), que prevê o 
investimento de R$ 2 bilhões no ensino superior entre 2008 e 2011.  
 
Segundo Maria Ieda Costa Diniz, diretora do Departamento de Desenvolvimento da Educação 
Superior do Ministério da Educação, até o final de 2007 deverão ser criadas 15 mil vagas e, no 
ano seguinte, o projeto prevê mais 30 mil. "Nossa meta é criar 125 mil novas vagas nas 
instituições de ensino superior."  
 
Entre as diretrizes estabelecidas estão a ocupação de vagas ociosas, revisão da estrutura 
acadêmica, ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil e a flexibilidade nos 
horários e locais dos cursos de graduação.  
 
O Reuni é uma consolidação da primeira etapa do processo de expansão do ensino superior. 
Com ele, as universidades deverão passar por uma reestruturação completa, para que possam 
oferecer maior quantidade de cursos e vagas. "O programa é uma abertura no leque de 
atuação de cada instituição de ensino, sempre observando as demandas regionais e aquilo que 
a universidade tem para oferecer", conclui Maria Ieda. 
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